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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА III               ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ  БРОЈ 16/2018

1.

	 На	основу	члана	43.	Закона	о	буџетском	
систему	 (	 «Сл.	 гласник	 РС»	 бр.	 54/2009,	
73/2010,	101/2010,	101/2011,	93/2012,	62/2013,	
63/2013	 –	 исправка,	 108/2013,	 142/2014,	
68/2015	и	др.закон,	103/2015,	99/2016,	113/2017	
и	95/2018	),	члана	32.	тачка	2.	Закона	о	локалној	
самоуправи	(»Сл.	гласник	РС«,	бр.	129/2007	и
83/2014	 –	 др.закон,101/2016-	 др.закон	 и	
47/2018),	и	члана	27.	Статута	Општине	Вршац	
(»Сл.	 Лист	 општине	 Вршац«,	 бр.10/2008,	
13/2008	 ,	 3/2015	 и	 4/2016	 и	 „Службени	 лист	
Града	 Вршца	 10/2017.)	 Скупштина	 Града	
Вршца	на	седници	одржаној	26.12.2018.	године	
донела	је

О Д Л У К У
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ГРАДА ВРШЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

	 У	Одлуци	 о	 другом	 ребалансу	 Буџета	
Града	Вршца	за	2018.	годину	(«Службени	лист	
Града	 Вршца»	 13/2018	 ),	 члан	 1.	 мења	 се	 и	
гласи:
	 Приходи	 и	 примања	 буџета	 Града	
Вршца	за	2018.	годину,	заједно	са	пренетим
средствима	из	претходне	године	утврђени	су	у	
укупном	износу	од	2.107.500.000,00
динара	(	извор	01	)
	 Укупни	 приходи	 и	 примања	 буџета	
Града	 Вршца	 за	 2018.	 годину,	 по	 свим	
изворима	 финансирања	 (	 у	 даљем	 тексту:	
буџет),	 заједно	 са	 пренетим	 средствима	 из	
претходне	 године	 утврђени	 су	 у	 укупном	
износу	од	2.213.224.714,00	динара.
	 Расходи	 и	 издаци	 и	 отплата	
ануитета,	 утврђени	 су	 у	 укупном	 износу	 од	
2.107.500.000,00	динара	(	извор	01	).	
 Укупни расходи и издаци и отплата 
ануитета, утврђени су у укупном износу од
2.213.224.714,00динара.
 Примања и издаци буџета по економским 
класификацијама утврђени су у
следећим износима:

 1

Укупни расходи и издаци и отплата ануитета, утврђени су у укупном износу од  
2.213.224.714,00динара.  

  
 

 Примања и издаци буџета по економским класификацијама утврђени су у 
следећим износима: 
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Укупни расходи и издаци и отплата ануитета, утврђени су у укупном износу од  
2.213.224.714,00динара.  

  
 

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

 
 
 
 
 

 2
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Члан  2. 
 

Члан 2. Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2018. 
годину мења се и гласи: 

 
 

„Буџетски дефицит у износу од 129.756.000,00 динара покриће се из примања по 
основу примања од задуживања код пословних банака и то: у износу од 
87.500.000,00 динара по раније одобренoм кредиту и делом из пренетих 
неутрошених средстава из претходне године“ 
 

Члан  3. 
 

Члан 3. Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2018. 
годину мења се и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о другом ребалансу буџета 

Града Вршца за 2018. годину мења се и гласи:
„Буџетски дефицит у износу од 

129.756.000,00 динара покриће се из примања по 
основу примања од задуживања код пословних 

банака и то: у износу од 87.500.000,00 динара по 
раније одобренoм кредиту и делом из пренетих 
неутрошених средстава из претходне године“

Члан 3.
Члан 3. Одлуке о другом ребалансу буџета 

Града Вршца за 2018. годину мења се и гласи:
 6

 

 
Члан  4. 

 
Члан 5. Одлуке  о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2018. 

годину мења се и гласи: 
 

 „Средства из буџета у износу од 2.107.500.000,00 динара, као и средства прихода из 
изворних  активности директног и  индиректних корисника средстава буџета у укупном 
износу од 52.518.330,00 динара и средстава из осталих извора у износу од 53.206.384,00 
динара, распоређују се по корисницима“: 
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ОПИС

СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА

2101
ПА 0001

111 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.400.000 2.400.000
111 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 429.600 429.600
111 3 415 Накнаде за запослене 65.000 65.000
111 4 421 Стални трошкови 10.000 10.000
111 5 422 Трошкови путовања 10.000 10.000
111 6 423 Услуге по уговору  (Одборнички додатак ) 9.100.000 9.100.000
111 7 426 Материјал 10.000 10.000
111 8 465 Остале текуће дотације и трансфери 300.000 300.000

111 9 481 

Дотације невладиним организацијама 
финансирање политичких субјеката - 
редован рад 1.400.000 1.400.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 13.724.600 13.724.600
УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0001 13.724.600 13.724.600

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 13.724.600 13.724.600

УКУПНО РАЗДЕО 1 13.724.600 13.724.600

РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

2101
ПА 0002

111 10 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.000.000 3.000.000
111 11 412 Социјални доприноси на терет послодавца 537.000 537.000
111 12 415 Накнаде за запослене 60.000 60.000
111 13 421 Стални трошкови 10.000 10.000
111 14 422 Трошкови путовања 10.000 10.000

111 15 423 Услуге по уговору 6.600.000 6.600.000
111 16 465 Остале текуће дотације и трансфери 340.000 340.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 10.557.000 10.557.000
УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002 10.557.000 10.557.000

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 10.557.000 10.557.000

УКУПНО РАЗДЕО 2 10.557.000 10.557.000

РАЗДЕО 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

2101
ПА 0002

111 17 411 Плате, додаци и накнаде запослених 12.500.000 12.500.000
111 18 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.237.500 2.237.500
111 19 415 Накнаде за запослене 300.000 300.000
111 19/1 421 Стални трошкови 10.000 10.000
111 20 422 Трошкови путовања 80.000 80.000
111 21 423 Услуге по уговору 1.500.000 1.500.000
111 22 465 Остале текуће дотације и трансфери 1.345.000 1.345.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 17.972.500 17.972.500
УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002 17.972.500 17.972.500

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 17.972.500 17.972.500

УКУПНО РАЗДЕО 3 17.972.500 17.972.500
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16 42.254.100 42.254.100

РАЗДЕО 4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602
ПА 0004

330 23 411 Плате, додаци и накнаде запослених 4.000.000 4.000.000
330 24 412 Социјални доприноси на терет послодавца 716.000 716.000
330 25 415 Накнаде за запослене 147.000 147.000
330 26 421 Стални трошкови 10.000 10.000
330 27 422 Трошкови путовања 5.000 5.000
330 28 465 Остале текуће дотације и трансфери 475.000 475.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 5.353.000 5.353.000
УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0004 5.353.000 5.353.000

Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета 5.353.000 5.353.000

УКУПНО РАЗДЕО 4 5.353.000 5.353.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 5.353.000 5.353.000

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0004 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

 6

 

 
Члан  4. 

 
Члан 5. Одлуке  о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2018. 

годину мења се и гласи: 
 

 „Средства из буџета у износу од 2.107.500.000,00 динара, као и средства прихода из 
изворних  активности директног и  индиректних корисника средстава буџета у укупном 
износу од 52.518.330,00 динара и средстава из осталих извора у износу од 53.206.384,00 
динара, распоређују се по корисницима“: 
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ОПИС

СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА

2101
ПА 0001

111 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.400.000 2.400.000
111 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 429.600 429.600
111 3 415 Накнаде за запослене 65.000 65.000
111 4 421 Стални трошкови 10.000 10.000
111 5 422 Трошкови путовања 10.000 10.000
111 6 423 Услуге по уговору  (Одборнички додатак ) 9.100.000 9.100.000
111 7 426 Материјал 10.000 10.000
111 8 465 Остале текуће дотације и трансфери 300.000 300.000

111 9 481 

Дотације невладиним организацијама 
финансирање политичких субјеката - 
редован рад 1.400.000 1.400.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 13.724.600 13.724.600
УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0001 13.724.600 13.724.600

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 13.724.600 13.724.600

УКУПНО РАЗДЕО 1 13.724.600 13.724.600

РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

2101
ПА 0002

111 10 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.000.000 3.000.000
111 11 412 Социјални доприноси на терет послодавца 537.000 537.000
111 12 415 Накнаде за запослене 60.000 60.000
111 13 421 Стални трошкови 10.000 10.000
111 14 422 Трошкови путовања 10.000 10.000

111 15 423 Услуге по уговору 6.600.000 6.600.000
111 16 465 Остале текуће дотације и трансфери 340.000 340.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 10.557.000 10.557.000
УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002 10.557.000 10.557.000

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 10.557.000 10.557.000

УКУПНО РАЗДЕО 2 10.557.000 10.557.000

РАЗДЕО 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

2101
ПА 0002

111 17 411 Плате, додаци и накнаде запослених 12.500.000 12.500.000
111 18 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.237.500 2.237.500
111 19 415 Накнаде за запослене 300.000 300.000
111 19/1 421 Стални трошкови 10.000 10.000
111 20 422 Трошкови путовања 80.000 80.000
111 21 423 Услуге по уговору 1.500.000 1.500.000
111 22 465 Остале текуће дотације и трансфери 1.345.000 1.345.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 17.972.500 17.972.500
УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002 17.972.500 17.972.500

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 17.972.500 17.972.500

УКУПНО РАЗДЕО 3 17.972.500 17.972.500
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16 42.254.100 42.254.100

РАЗДЕО 4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602
ПА 0004

330 23 411 Плате, додаци и накнаде запослених 4.000.000 4.000.000
330 24 412 Социјални доприноси на терет послодавца 716.000 716.000
330 25 415 Накнаде за запослене 147.000 147.000
330 26 421 Стални трошкови 10.000 10.000
330 27 422 Трошкови путовања 5.000 5.000
330 28 465 Остале текуће дотације и трансфери 475.000 475.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 5.353.000 5.353.000
УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0004 5.353.000 5.353.000

Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета 5.353.000 5.353.000

УКУПНО РАЗДЕО 4 5.353.000 5.353.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 5.353.000 5.353.000

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0004 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА



576            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018   27.12.2018.

8

Ф
ун
кц

иј
а 

П
оз
иц

иј
а

А
на
ли

ти
ка

Ек
он
ом

ск
а 

кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

ОПИС

СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕО 5 ГРАДСКА УПРАВА

0602
ПА 0001

130 29 411 Плате, додаци и накнаде запослених 122.000.000 122.000.000
130 30 412 Социјални доприноси на терет послодавца 21.838.000 21.838.000
130 31 413 Накнаде у натури 1.000.000 1.000.000
130 32 414 Социјална давања запосленима 1.650.000 1.650.000
130 33 415 Накнаде за запослене 6.700.000 6.700.000

130 34 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 2.200.000 2.200.000

130 35 421 Стални трошкови 35.500.000 35.500.000
130 36 422 Трошкови путовања 350.000 350.000

130 37 423 

Услуге по уговору ( од чега 1.600.000 
милиона за набавку дечијих ауто седишта - 
безбедност саобраћаја ) 45.700.000 45.700.000

130 38 424 Специјализоване услуге 3.900.000 3.900.000
130 39 425 Текуће поправке и одржавање 3.100.000 3.100.000
130 40 426 Материјал 13.000.000 13.000.000
130 41 441 Отплата домаћих камата 100.000 100.000
130 42 4442 Казне за кашњење 47.296 47.296
130 43 465 Остале текуће дотације и трансфери 16.600.000 16.600.000
130 44 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 8.500.000 8.500.000
130 45 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 80.000.000 80.000.000

130 46 484 
Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода и др. 50.000 50.000

130 47 485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 300.000 300.000

130 48 511 Зграде и грађевински објекти 300.000 300.000
130 49 512 Машине и опрема 2.400.000 2.400.000
130 50 515 Нематеријална имовина 400.000 400.000

УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0001 365.635.296 365.635.296
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 365.635.296 365.635.296

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 365.635.296 365.635.296

ПА 0002

130 51 425 Текуће поправке и одржавање 600.000 600.000

130 52 511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000 4.000.000

130 52/1 511 
Зграде и грађевински објекти – средства 
самодоприноса од чега: 16.810.000 16.810.000
Зграде и грађевински објекти – средства 
самодопр. ШУШАРА 390.000 390.000
Зграде и грађевински објекти – средства 
самодопр. УЉМА 8.000.000 8.000.000
Зграде и грађевински објекти – средства 
самодопр. ПАВЛИШ 1.500.000 1.500.000
Зграде и грађевински објекти – средства 
самодопр. ИЗБИШТЕ 1.920.000 1.920.000
Зграде и грађевински објекти – средства 
самодопр. ВЛАЈКОВАЦ 5.000.000 5.000.000

УКУПНО ЗА пројекат 060201 - ПА 0002 21.410.000 21.410.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 21.410.000 21.410.000

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 21.410.000 21.410.000

ПА 0003
170 53 441 Отплата камата по домаћим кредитима 17.000.000 17.000.000
170 54 444 Пратећи трошкови задуживања 100.000 100.000
170 55 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 155.000.000 155.000.000

УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0003 172.100.000 172.100.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 172.100.000 172.100.000

Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета 172.100.000 172.100.000

ПА 0007

160 56 481 
Дотације невладиним организацијама - 

национални савети 200.000 200.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 200.000 200.000
УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0007 200.000 200.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 200.000 200.000

ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Пројекат -060201 - Одржавање зграда Месних заједница

ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ПА 0007 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Пројекат -060202 - Инвестиције на територији Месних заједница - 
средства самодоприноса
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПА 0009
130 57 499121 Текућа резерва 3.000.000 3.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 3.000.000 3.000.000
УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0009 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000

ПА 0010
130 58 499111 Стална резерва 100.000 100.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 100.000 100.000
УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0010 100.000 100.000

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 100.000 100.000

1101
ПА 0001

620 59 423 Услуге по уговору 1.640.000 1.640.000
620 60 424 Специјализоване услуге 3.000.000 3.000.000

ПА 0003
620 61 541 Земљиште 18.000.000 18.000.000

ПА 0005
620 62 425 Текуће поправке и одржавање 600.000 600.000

620 63 511 Зграде и грађевински објекти 0 0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 23.240.000 23.240.000
УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0001 4.640.000 4.640.000
УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0003 18.000.000 18.000.000
УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0005 600.000 600.000

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 23.240.000 23.240.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 23.240.000 23.240.000

1201
ПА 0002

820 64 424 Специјализоване услуге 400.000 400.000
820 65 481 Дотације невладиним организацијама 6.500.000 6.500.000

820 66 481 
Дотације невладиним организацијама ( 
удружења националних мањина ) 1.700.000 1.700.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 8.600.000 8.600.000
УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0002 8.600.000 8.600.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 8.600.000 8.600.000

ПА 0003

840 67 481 
Дотације невладиним организацијама -         
верске заједнице 4.000.000 4.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 4.000.000 4.000.000

130 68 511 Зграде и грађевински објекти 900.000 900.000

130 69 511 Зграде и грађевински објекти 800.000 800.000

УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0003 5.700.000 5.700.000

Извори финансирања за функцију 840
01 Приходи из буџета 5.700.000 5.700.000

ПА 0004
830 70 423 Услуге по уговору 20.000.000 20.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 20.000.000 20.000.000
УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0004 20.000.000 20.000.000

Извори финансирања за функцију 830
01 Приходи из буџета 20.000.000 20.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13 34.300.000 34.300.000

1102

Пројекат -10201 - Инвестиционо одржавање Домова културе у 
насељеним местима града Вршца

ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - 
ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

Пројекат -10202 - Инвестиционо одржавање објеката за друштвене 
делатности у насељеним местима града Вршца

ПА 0005 - ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПА 0001

640 71 421 Стални трошкови 45.500.000 45.500.000
640 72 425 Текуће поправке и одржавање 18.000.000 18.000.000

УКУПНО ЗА ПА 0001 63.500.000 63.500.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640 63.500.000 63.500.000

Извори финансирања за функцију 640
01 Приходи из буџета 63.500.000 63.500.000

ПА 0002
540 73 421 Стални трошкови 69.950.000 69.950.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540 69.950.000 69.950.000
УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0002 69.950.000 69.950.000

Извори финансирања за функцију 540
01 Приходи из буџета 69.950.000 69.950.000

ПА 0003

540 74 421 
Стални трошкови ( услуге одржавања 
чистоће ) 72.180.000 72.180.000

540 75 421 Стални трошкови ( зимска служба ) 33.340.000 33.340.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540 105.520.000 105.520.000
УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0003 105.520.000 105.520.000

Извори финансирања за функцију 540
01 Приходи из буџета 105.520.000 105.520.000

ПА 0004

560 76 423 Услуге по уговору  ( азил за псе ) 13.290.000 13.290.000

560 77 423 
Услуге по уговору  ( комарци, 
прихватилиште... ) 43.300.000 43.300.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 56.590.000 56.590.000
УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0004 56.590.000 56.590.000

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета 56.590.000 56.590.000

ПА 0005
620 78 421 Стални трошкови 18.240.000 18.240.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 18.240.000 18.240.000
УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0005 18.240.000 18.240.000

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 18.240.000 18.240.000

ПА 0006
620 79 511 Зграде и грађевински објекти 20.000.000 20.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 20.000.000 20.000.000
УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0006 20.000.000 20.000.000

Извори финансирања за функцију 620
10 Примања од домаћих задуживања 20.000.000 20.000.000

333.800.000 333.800.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 333.800.000 333.800.000

0701
ПА 0002

451 80 421 Стални трошкови 28.100.000 28.100.000

451 81 422 Трошкови путовања 100.000 100.000

451 82 424 Специјализоване услуге 3.820.000 3.820.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 32.020.000 32.020.000
УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002 32.020.000 32.020.000

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 32.020.000 32.020.000

451 83 511 Зграде и грађевински објекти 6.500.000 6.500.000

451 84 511 Зграде и грађевински објекти 24.920.500 24.920.500
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 31.420.500 31.420.500
УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002 31.420.500 31.420.500

УКУПНО за Пројекат - 070101 31.420.500 31.420.500
Извори финансирања за функцију 451

01 Приходи из буџета 31.420.500 31.420.500

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7 63.440.500 63.440.500

ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА

ПА 0002 -УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Пројекат -070101 - Изградња и реконструкција улица, путева и других 
јавних површина

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА

ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2002
ПА 0001

912 86/1 424 Специјализоване услуге 0 0

912 87 4631
Текући трансфери осталим нивоима 
власти 110.037.400 933.000 0 110.970.400

912 88 4632
Капитални трансфери осталим нивоима 
власти – сред. буџета 3.450.800 1.110.000 300.000 4.860.800

912 89 4632
Капитални тран. осталим нивоима 
власти – сред.  самодоп. 3.115.000 3.115.000

912 90 511
Зграде и грађевински објекти – средства 
буџета 1.140.000 1.140.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 116.603.200 2.043.000 1.440.000 120.086.200
УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001 116.603.200 2.043.000 1.440.000 120.086.200

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 116.603.200 116.603.200
04 Сопствени приходи буџетских 2.043.000 2.043.000
07 Донације од осталих нивоа власти 1.440.000 1.440.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9 116.603.200 2.043.000 1.440.000 120.086.200

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
4631 Текући трансфери осталим нивоима 110.037.400 933.000 0 110.970.400
413 Накнаде у натури 68.000 68.000
414 Социјална давања запосленима 1.051.000 1.051.000
415 Накнаде трошкова за запослене 24.430.000 24.430.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 5.377.400 5.377.400

421 Стални трошкови 31.215.000 15.000 31.230.000
422 Трошкови путовања  5.799.000 35.000 5.834.000
423 Услуге по уговору 19.350.000 143.000 19.493.000
424 Специјализоване услуге 5.980.000 0 5.980.000
425 Текуће поправке и одржавање 3.350.000 460.000 3.810.000
426 Материјал 6.250.000 220.000 0 6.470.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.046.000 50.000 7.096.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 111.000 10.000 121.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000 10.000
4632 Капитални трансфери осталим 6.565.800 1.110.000 300.000 7.975.800
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 240.000 400.000 300.000 940.000

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 3.115.000 3.115.000

512 Машине и опрема 3.210.800 710.000 0 3.920.800
513 Остале некретнине и опрема 0 0
515 Нематеријална имовина

Укупно  функција 912: 116.603.200 2.043.000 300.000 118.946.200

УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001 116.603.200 2.043.000 300.000 118.946.200

ОШ "Вук Караџић"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 11.895.000 210.000 12.105.000
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 70.000 70.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.800.000 1.800.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 235.000 235.000

421 Стални трошкови 3.400.000 3.400.000
422 Трошкови путовања  280.000 10.000 290.000
423 Услуге по уговору 2.900.000 2.900.000
424 Специјализоване услуге од чега: 1.460.000 1.460.000

школа - носилац акциje "Шта знаш о 
саобраћају" 50.000 50.000

набавка саобраћајних комплета за ђаке 350.000 350.000
425 Текуће поправке и одржавање 200.000 60.000 260.000
426 Материјал 850.000 80.000 930.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 650.000 50.000 700.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000 10.000 60.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
4632 Капитални трансфери осталим 400.000 80.000 480.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 400.000 80.000 480.000
Укупно: 12.295.000 290.000 12.585.000

ОШ "Јован Стерија Поповић"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 13.646.000 250.000 0 13.896.000
414 Социјална давања запосленима 216.000 216.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.100.000 2.100.000

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
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416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 940.000 940.000

421 Стални трошкови 4.800.000 4.800.000
422 Трошкови путовања  504.000 10.000 514.000
423 Услуге по уговору 2.990.000 10.000 3.000.000
424 Специјализоване услуге oд чега: 750.000 750.000

"ученици - безбедни учесници у 
саобраћају" 200.000 200.000

425 Текуће поправке и одржавање 250.000 200.000 450.000
426 Материјал 550.000 30.000 580.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 521.000 521.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15.000 15.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000 10.000
4632 Капитални трансфери осталим 100.000 30.000 300.000 430.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 300.000 300.000

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 100.000 30.000 130.000
513 Остале некретнине и опрема
515 Нематеријална имовима

Укупно: 13.746.000 280.000 300.000 14.326.000

ОШ "Олга Петров Радишић"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 11.875.000 11.875.000
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 75.000 75.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.450.000 2.450.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 550.000 550.000

421 Стални трошкови 3.200.000 3.200.000
422 Трошкови путовања  350.000 350.000
423 Услуге по уговору 2.800.000 2.800.000
424 Специјализоване услуге од чега: 1.070.000 1.070.000

Светосавска академија 300.000 300.000
425 Текуће поправке и одржавање 320.000 320.000
426 Материјал 600.000 600.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 450.000 450.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000
4632 Капитални трансфери осталим 340.000 340.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 240.000 240.000

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 100.000 100.000
Укупно: 12.215.000 12.215.000

ОШ "Младост"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 10.284.000 100.000 10.384.000
414 Социјална давања запосленима 0
415 Накнаде трошкова за запослене 1.730.000 1.730.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 220.000 220.000

421 Стални трошкови 3.900.000 3.900.000
422 Трошкови путовања  370.000 370.000
423 Услуге по уговору 2.460.000 2.460.000
424 Специјализоване услуге 600.000 600.000
425 Текуће поправке и одржавање 300.000 100.000 400.000
426 Материјал 400.000 400.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000 300.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4.000 4.000
4632 Капитални трансфери осталим 650.000 600.000 1.250.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 400.000 400.000

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 0

512 Машине и опрема 650.000 200.000 850.000
Укупно: 10.934.000 700.000 11.634.000

ОШ " Паја Јовановић"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 9.604.200 9.604.200
414 Социјална давања запосленима 200.000 200.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.750.000 1.750.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 447.200 447.200

421 Стални трошкови 2.800.000 2.800.000
422 Трошкови путовања  250.000 250.000
423 Услуге по уговору 2.100.000 2.100.000
424 Специјализоване услуге 100.000 100.000
425 Текуће поправке и одржавање 350.000 350.000
426 Материјал 600.000 600.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000 1.000.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 7.000 7.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0
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4632 Капитални трансфери осталим 250.000 250.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 250.000 250.000
Укупно: 9.854.200 9.854.200

ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш
4631 Текући трансфери осталим нивоима 6.435.000 6.435.000
414 Социјална давања запосленима 160.000 160.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.560.000 1.560.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 535.000 535.000

421 Стални трошкови 2.000.000 2.000.000
422 Трошкови путовања  100.000 100.000
423 Услуге по уговору 1.070.000 1.070.000
424 Специјализоване услуге 80.000 80.000
425 Текуће поправке и одржавање 300.000 300.000
426 Материјал 280.000 280.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 350.000 350.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0
4632 Капитални трансфери осталим 200.000 200.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 0

512 Машине и опрема 200.000 200.000
Укупно: 6.635.000 6.635.000

ОШ "Моше Пијаде" Гудурица
4631 Текући трансфери осталим нивоима 4.030.000 4.030.000
414 Социјална давања запосленима 65.000 65.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.420.000 1.420.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 220.000 220.000

421 Стални трошкови 1.100.000 1.100.000
422 Трошкови путовања  100.000 100.000
423 Услуге по уговору 300.000 300.000
424 Специјализоване услуге 230.000 230.000
425 Текуће поправке и одржавање 120.000 120.000
426 Материјал 280.000 280.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 190.000 190.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5.000 5.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
4632 Капитални трансфери осталим 90.000 90.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 90.000 90.000
Укупно: 4.120.000 4.120.000

ОШ "Бранко Радичевић" Уљма
4631 Текући трансфери осталим нивоима 10.449.000 10.449.000
414 Социјална давања запосленима 70.000 70.000
415 Накнаде трошкова за запослене 3.100.000 3.100.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 404.000 404.000

421 Стални трошкови 2.915.000 2.915.000
422 Трошкови путовања  150.000 150.000
423 Услуге по уговору 1.350.000 1.350.000
424 Специјализоване услуге 50.000 50.000
425 Текуће поправке и одржавање 370.000 370.000
426 Материјал 780.000 780.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.250.000 1.250.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000
4632 Капитални трансфери осталим 100.000 100.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 0

512 Машине и опрема 100.000 100.000
Укупно: 10.549.000 10.549.000

ОШ "Кориолан Добан" Куштиљ
4631 Текући трансфери осталим нивоима 4.230.000 4.230.000
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене 2.100.000 2.100.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 560.000 560.000

421 Стални трошкови 900.000 900.000
422 Трошкови путовања  20.000 20.000
423 Услуге по уговору 130.000 130.000



582            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018   27.12.2018.

14

Ф
ун
кц

иј
а 

П
оз
иц

иј
а

А
на
ли

ти
ка

Ек
он
ом

ск
а 

кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

ОПИС

СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
424 Специјализоване услуге 130.000 130.000
425 Текуће поправке и одржавање 100.000 100.000
426 Материјал 230.000 230.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 60.000 60.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
4632 Капитални трансфери осталим 15.000 15.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 15.000 15.000
Укупно: 4.245.000 4.245.000

ОШ "Бранко Радичевић" Велико 
Средиште

4631 Текући трансфери осталим нивоима 4.571.000 4.571.000
414 Социјална давања запосленима 65.000 65.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.420.000 1.420.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 836.000 836.000

421 Стални трошкови 1.100.000 1.100.000
422 Трошкови путовања  85.000 85.000
423 Услуге по уговору 150.000 150.000
424 Специјализоване услуге 310.000 310.000
425 Текуће поправке и одржавање 150.000 150.000
426 Материјал 275.000 275.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 180.000 180.000
4632 Капитални трансфери осталим 3.090.800 3.090.800
511 Зграде и грађевински објекти - буџет

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 2.500.000 2.500.000

512 Машине и опрема 590.800 590.800
Укупно: 7.661.800 7.661.800

ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште
4631 Текући трансфери осталим нивоима 8.672.000 8.672.000
414 Социјална давања запосленима 130.000 130.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.800.000 2.800.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 122.000 122.000

421 Стални трошкови 2.100.000 2.100.000
422 Трошкови путовања  60.000 60.000
423 Услуге по уговору 1.300.000 1.300.000
424 Специјализоване услуге 200.000 200.000
425 Текуће поправке и одржавање 290.000 290.000
426 Материјал 455.000 455.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.215.000 1.215.000
4632 Капитални трансфери осталим 715.000 715.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 615.000 615.000

512 Машине и опрема 100.000 100.000
Укупно: 9.387.000 9.387.000

ОШ "Јосиф Маринковић"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 8.188.200 243.000 8.431.200
415 Накнаде трошкова за запослене 900.000 900.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 158.200 158.200

421 Стални трошкови 1.800.000 10.000 1.810.000
422 Трошкови путовања  3.500.000 3.500.000
423 Услуге по уговору 430.000 113.000 543.000
424 Специјализоване услуге 400.000 400.000
425 Текуће поправке и одржавање 500.000 100.000 600.000
426 Материјал 500.000 20.000 520.000
4632 Капитални трансфери осталим 600.000 400.000 1.000.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 600.000 400.000 1.000.000
Укупно: 8.788.200 643.000 9.431.200

ШОСО" Јелена Варијашки"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 6.158.000 130.000 6.288.000
413 Накнаде у натури 68.000 68.000
414 Социјална давања запосленима 0
415 Накнаде трошкова за запослене 1.300.000 1.300.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 150.000 150.000

421 Стални трошкови 1.200.000 5.000 1.205.000
422 Трошкови путовања  30.000 15.000 45.000
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423 Услуге по уговору 1.370.000 20.000 1.390.000
424 Специјализоване услуге 600.000 600.000
425 Текуће поправке и одржавање 100.000 100.000
426 Материјал 450.000 90.000 540.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 880.000 880.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000
4632 Капитални трансфери осталим 15.000 15.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 0

512 Машине и опрема 15.000 15.000
Укупно: 6.173.000 130.000 6.303.000

2003
ПА 0001

920 91 4631
Текући  трансфери осталим нивоима 
власти 45.508.000 6.350.000 150.000 52.008.000

920 92 4632
Кап. трансфери осталим нивоима 
власти  сред. буџета 1.100.000 500.000 1.600.000

920 93 4632
Кап.трансфери осталим нивоима 
власти  сред.самод. 960.059 960.059

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 47.568.059 6.850.000 150.000 54.568.059
УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001 47.568.059 6.850.000 150.000 54.568.059

Извори финансирања за функцију 920
01 Приходи из буџета 47.568.059 47.568.059
04 Сопствени приходи буџетских 6.850.000 6.850.000
07 Донације од осталих нивоа власти 150.000 150.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10 47.568.059 6.850.000 150.000 54.568.059

 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
4631 Текући трансфери осталим нивоима 45.508.000 6.350.000 150.000 52.008.000
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 280.000 280.000
415 Накнаде трошкова за запослене 10.130.000 10.130.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 2.187.000 2.187.000

421 Стални трошкови 18.600.000 750.000 150.000 19.500.000
422 Трошкови путовања  1.020.000 250.000 1.270.000
423 Услуге по уговору 5.708.000 500.000 6.208.000
424 Специјализоване услуге 1.760.000 2.600.000 4.360.000
425 Текуће поправке и одржавање 1.925.000 1.000.000 2.925.000
426 Материјал 3.010.000 1.100.000 4.110.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 88.000 50.000 138.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
484 Накнада штете , повреда на раду 800.000 800.000
4632 Капитални трансфери осталим 2.060.059 500.000 0 2.560.059
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 1.050.000 1.050.000

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 960.059 960.059

512 Машине и опрема 50.000 500.000 550.000
513 Остале некретнине и опрема

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 47.568.059 6.850.000 150.000 54.568.059
УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001 47.568.059 6.850.000 150.000 54.568.059

47.568.059 6.850.000 150.000 54.568.059

Гимназија "Борислав Петров Браца"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 9.900.000 250.000 150.000 10.300.000
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 0
415 Накнаде трошкова за запослене 2.100.000 2.100.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 200.000 200.000

421 Стални трошкови 3.700.000 250.000 150.000 4.100.000
422 Трошкови путовања  500.000 500.000
423 Услуге по уговору 1.300.000 1.300.000
424 Специјализоване услуге од чега: 1.100.000 1.100.000

Матурска парада 360.000 360.000
425 Текуће поправке и одржавање 280.000 280.000
426 Материјал 710.000 710.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000
4632 Капитални трансфери осталим 729.087 729.087

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 729.087 729.087

512 Машине и опрема
Укупно: 10.629.087 250.000 150.000 11.029.087

Школски центар "Никола Тесла"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 12.200.000 300.000 12.500.000
414 Социјална давања запосленима 150.000 150.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.600.000 2.600.000

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 605.000 605.000

421 Стални трошкови 4.100.000 4.100.000
422 Трошкови путовања  350.000 350.000
423 Услуге по уговору 1.900.000 1.900.000
424 Специјализоване услуге од чега: 500.000 500.000
425 Текуће поправке и одржавање 345.000 300.000 645.000
426 Материјал 800.000 800.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000 50.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
484 Накнада штете , повреда на раду 800.000 800.000
4632 Капитални трансфери осталим 1.050.000 1.050.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 1.050.000 1.050.000

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 0

512 Машине и опрема
Укупно: 13.250.000 300.000 13.550.000

"Хемијско Медицинска школа"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 13.260.000 850.000 14.110.000
414 Социјална давања запосленима 0
415 Накнаде трошкова за запослене 3.230.000 3.230.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 1.180.000 1.180.000

421 Стални трошкови 6.900.000 6.900.000
422 Трошкови путовања  70.000 150.000 220.000
423 Услуге по уговору 1.080.000 100.000 1.180.000
424 Специјализоване услуге 400.000 400.000
425 Текуће поправке и одржавање 150.000 100.000 250.000
426 Материјал 650.000 100.000 750.000
4632 Капитални трансфери осталим 

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

Укупно: 13.260.000 850.000 14.110.000

"Пољопривредна школа" 
4631 Текући трансфери осталим нивоима 10.148.000 4.950.000 15.098.000
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 130.000 130.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.200.000 2.200.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 202.000 202.000

421 Стални трошкови 3.900.000 500.000 4.400.000
422 Трошкови путовања  100.000 100.000 200.000
423 Услуге по уговору 1.428.000 500.000 1.928.000
424 Специјализоване услуге од чега: 160.000 2.200.000 2.360.000

Свети Трифун 100.000 100.000
425 Текуће поправке и одржавање 1.150.000 600.000 1.750.000
426 Материјал 850.000 1.000.000 1.850.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 28.000 50.000 78.000
4632 Капитални трансфери осталим 280.972 500.000 780.972

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 230.972 230.972

512 Машине и опрема 50.000 500.000 550.000
513 Остале некретнине и опрема

Укупно: 10.428.972 5.450.000 15.878.972

0901
ПА 0001

070 94 421 Стални трошкови 200.000 200.000
090 95 423 Услуге по уговору 0 0

070 96 4631
Текући трансфери осталим нивоима 
власти             (Центар за социјални рад ) 37.725.000 1.500.000 39.225.000

средства за пословање 7.600.000 7.600.000
средства за допунска права 30.125.000 30.125.000

070 97 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 9.760.000 9.960.000
средст. за суфинанс.програма 
стамбен.обезб. избеглица 200.000 200.000

070 98 481 
Дотације невладиним организацијама 
(Социо-хуманитарне организације) 3.500.000 3.500.000

070 99 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000 5.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 46.625.000 1.500.000 9.760.000 57.885.000
УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0001 46.625.000 1.500.000 9.760.000 57.885.000

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 46.625.000 46.625.000
04 Сопствени приходи буџетских 1.500.000 1.500.000
07 Донације од осталих нивоа власти 9.760.000 9.760.000

ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПА 0005

070 100 481 Дотације невладиним организацијама 13.600.000 13.600.000
Црвени крст - Народна кухиња 12.000.000 12.000.000

Црвени крст - редован рад 1.600.000 1.600.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 13.600.000 13.600.000
УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0005 13.600.000 13.600.000

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 13.600.000 13.600.000

ПА 0006
040 101 424 Специјализоване услуге 1.500.000 1.500.000

Ова апропријација користиће се за услуге 
и смештај хендикепираних лица која се 
школују у специјализованим установама 

040 102 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 49.700.000 1.937.500 51.637.500
Путовање ученика основних школа 20.000.000 20.000.000
Путовање ученика средњих школа 15.000.000 1.937.500 16.937.500
Материјална помоћ ученицима и 

студентима 5.800.000 5.800.000
путовање ученика са инвалидитетом 8.900.000 8.900.000

040 103 472 
Накнада за социјалну заштиту из буџета ( 
прве бебе, инвалидска и борачка заштита ) 6.700.000 6.700.000

УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0006 57.900.000 1.937.500 59.837.500
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 57.900.000 1.937.500 59.837.500

Извори финансирања за функцију 040
01 Приходи из буџета 57.900.000 1.937.500 59.837.500

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11 118.125.000 1.500.000 11.697.500 131.322.500

1801
ПА 0001

740 104 423 Услуге по уговору 350.000 350.000
740 105 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000

740 106 4641
Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања ( АПОТЕКА ) 4.500.000 4.500.000

740 107 4641
Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања ( ДОМ ЗДРАВЉА ) 4.500.000 4.500.000

740 108 4642

Капиталне дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања-средства 
самодоприноса 2.939.000 2.939.000

УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0001 12.389.000 12.389.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740 12.389.000 12.389.000

Извори финансирања за функцију 740
01 Приходи из буџета 12.389.000 12.389.000

ПА 0002

740 109 4641
Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 2.500.000 2.500.000

УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0002 2.500.000 2.500.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740 2.500.000 2.500.000

Извори финансирања за функцију 740
01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12 14.889.000 14.889.000

1501
ПА 0002

490 110 423
Услуге по уговору ( Јавни радови и стручна 
пракса, НЗС) 6.300.000 6.300.000 

ПА 0003

490 111 423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000
490 112 424 Специјализоване услуге 7.100.000 7.100.000

УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0003 8.100.000 8.100.000
УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0002 6.300.000 6.300.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490 14.400.000 14.400.000
Извори финансирања за функцију 490

01 Приходи из буџета 14.400.000 14.400.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3 14.400.000 14.400.000

1301

ПА 0001

810 112/1 423 Услуге по уговору ( Центар Миленијум ) 23.000.000 23.000.000

810 113 424 Специјализоване услуге ( Канцеларија за младе ) 200.000 200.000

810 114 424 Специјализоване услуге 0 0

ПА 0002 -МРТВОЗОРСТВО

ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
САВЕЗИМА

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ 

ПА 0005 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА 0001 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИЕ

ПА 0003 - ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
810 115 454 Субвенције приватним предузећима 15.000.000 15.000.000

810 116 481 
Дотације невладиним организацијама ( 
спортске организације ) 60.000.000 60.000.000

810 117 481 
Дотације невладиним организацијама ( 
Спортски савез ) 15.000.000 15.000.000

УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001 113.200.000 113.200.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 113.200.000 113.200.000

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 113.200.000 113.200.000

810 118 511 Зграде и грађевински објекти 76.571.000 76.571.000
УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001 76.571.000 76.571.000
УКУПНО за Пројекат 130101 76.571.000 76.571.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 76.571.000 76.571.000

Извори финансирања за функцију 810
10 Примања од домаћих задуживања 76.571.000 76.571.000

810 119 511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000 2.500.000
УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001 2.500.000 2.500.000
УКУПНО за Пројекат 130102 2.500.000 2.500.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 2.500.000 2.500.000

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

810 120 511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000 2.500.000
УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001 2.500.000 2.500.000

УКУПНО за Пројекат 130103 2.500.000 2.500.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 2.500.000 2.500.000

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14 194.771.000 194.771.000

0101

ПА 0001

420 121 423 
Услуге по Уговору  ( по год.Програму 
зашт.,уређ. и кориш.пољоприв.земљишта ) 16.000.000 16.000.000

420 122 424 Специјализоване услуге ( по Програму ) 83.500.000 16.116.300 99.616.300
420 123 424 Специјализоване услуге 600.000 600.000
420 124 424 Специјализоване услуге 30.000 30.000

420 125 481 
Дотације невладиним организ.у 
пољопривреди 1.200.000 1.200.000

420 126 423 
Услуге по Уговору ( противградни стрелци 
) 2.850.000 2.850.000

420 127 512 Машине и опрема ( противградне ракете ) 1.500.000 1.500.000
УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0001 105.680.000 0 16.116.300 121.796.300

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420 105.680.000 0 16.116.300 121.796.300
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5 105.680.000 0 16.116.300 121.796.300

Извори финансирања за функцију 420
07 Приходи из буџета 0

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 1.629.262.055 10.393.000 29.403.800 1.669.058.855

ГЛАВА 5.01
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ

0101

ПА 0002

420 128 4511 Текуће субвенције за пољопривреду 0
УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0002 0 0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420 0 0
Извори финансирања за функцију 420

Пројекат 130103 - Изградња спортског терена у насељеном месту 
Ритишево

Пројекат 130102 - Изградња спортског терена у насељеном месту 
Потпорањ

Пројекат 130101 - Изградња базена на вршачком  језеру

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПА 0001 -ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ

ПА 0001 -ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЛОКАЛНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
01 Приходи из буџета 0 0

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01 0 0

ГЛАВА 5.02
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

0401
ПА 0001

530 129 424 Специјализоване услуге 16.500.000 16.500.000

530 130 481 
Дотације невлад. орг. за зашт. животне 
средине 500.000 500.000

УКУПНО ЗА ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 17.000.000

ПА 0004
530 131 421 Стани трошкови ( чишћење канала ) 5.240.000 5.240.000
530 132 425 Текуће поправке и одржавање 0

530 133 511 
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос за канализацију 79.000.000 3.781.193 82.781.193

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ  530 101.240.000 3.781.193 105.021.193
УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0001 17.000.000 17.000.000
УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0004 84.240.000 3.781.193 88.021.193

Извори финансирања за функцију 530
01 Приходи из буџета 101.240.000 3.781.193 105.021.193

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02 101.240.000 3.781.193 105.021.193
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6 101.240.000 3.781.193 105.021.193

ГЛАВА 5.03
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ 

ЕФИКАСНОСТ ГРАДА ВРШЦА

0501

ПА 0001

560 134 4632 Кап.трансфери осталим нивоима власти 1.800.000 1.800.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ  560 1.800.000 1.800.000
УКУПНО ЗА 0501 - ПА 0001 1.800.000

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03 1.800.000 1.800.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17 1.800.000 1.800.000

ГЛАВА 5.04 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

2001

ПА 0001
911 135 411 Плате, додаци и накнаде запослених 87.184.165 87.184.165
911 136 412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.575.780 15.575.780
911 137 413 Накнаде у натури 800.000 800.000
911 138 414 Социјална давања запосленима 1.605.000 2.500.000 4.105.000
911 139 415 Накнаде за запослене 4.530.000 4.530.000

911 140 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 1.310.000 1.310.000

911 141 421 Стални трошкови 8.877.000 250.000 3.000.000 12.127.000
911 142 422 Трошкови путовања 430.000 430.000
911 143 423 Услуге по уговору 2.706.500 2.706.500
911 144 424 Специјализоване услуге 1.355.000 400.000 1.755.000
911 145 425 Текуће поправке и одржавање 2.900.000 100.000 1.000.000 4.000.000
911 146 426 Материјал 22.468.000 450.000 3.500.000 26.418.000
911 147 444 Казне за кашњење 50.000 50.000
911 148 465 Остале текуће дотације и трансфери 7.671.000 7.671.000
911 149 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000 300.000
911 150 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 160.000 160.000
911 151 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 100.000
911 152 511 Зграде и грађевински објекти 0 0
911 153 512 Машине и опрема 3.790.000 1.000.000 4.790.000

УКУПНО ЗА 2001 - ПА 0001 161.812.445 1.200.000 11.000.000 174.012.445
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 161.812.445 1.200.000 11.000.000 174.012.445

Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета 161.812.445 161.812.445
04 Сопствени приходи буџетских 1.200.000 1.200.000
07 Донације од осталих нивоа власти 11.000.000 11.000.000

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04 161.812.445 1.200.000 11.000.000 174.012.445
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8 161.812.445 1.200.000 11.000.000 174.012.445

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА

ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ

411 Плате, додаци и накнаде запослених 81.669.165 81.669.165

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 14.618.780 14.618.780

413 Накнаде у натури 800.000 800.000
414 Социјална давања запосленима 1.350.000 2.500.000 3.850.000
415 Накнаде за запослене 3.600.000 3.600.000

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.100.000 1.100.000
421 Стални трошкови 7.700.000 250.000 3.000.000 10.950.000
422 Трошкови путовања 300.000 300.000
423 Услуге по уговору 2.500.000 2.500.000
424 Специјализоване услуге 1.200.000 400.000 1.600.000

акциja "Шта знаш о саобраћају"
425 Текуће поправке и одржавање 1.800.000 100.000 1.000.000 2.900.000
426 Материјал 21.500.000 450.000 3.500.000 25.450.000
444 Казне за кашњење 50.000 50.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 7.200.000 7.200.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150.000 150.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 100.000
511 Зграде и грађевински објекти ( јаслице ) 0
512 Машине и опрема 3.400.000 1.000.000 4.400.000

УКУПНО 149.037.945 1.200.000 11.000.000 161.237.945
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.515.000 5.515.000

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 957.000 957.000

413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 255.000 255.000
415 Накнаде за запослене 930.000 930.000

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 210.000 210.000
421 Стални трошкови 1.177.000 1.177.000
422 Трошкови путовања 130.000 130.000
423 Услуге по уговору 206.500 206.500
424 Специјализоване услуге 155.000 155.000
425 Текуће поправке и одржавање 1.100.000 1.100.000
426 Материјал 968.000 968.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 471.000 471.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000 300.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема 390.000 390.000

УКУПНО 12.774.500 12.774.500

ГЛАВА 5.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602
ПА 0002

160 154 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.860.000 3.577.761 6.437.761
160 155 412 Социјални доприноси на терет послодавца 550.000 635.906 1.185.906
160 156 413 Накнаде у натури 200.000 200.000
160 157 414 Социјална давања запосленима 800.000 800.000
160 158 415 Накнаде за запослене 175.000 246.000 421.000

160 159 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 0 0

160 160 421 Стални трошкови 6.394.000 11.230.000 17.624.000
160 161 422 Трошкови путовања 0 416.000 416.000
160 162 423 Услуге по уговору 1.145.000 850.000 1.995.000
160 163 424 Специјализоване услуге 1.115.000 650.000 1.765.000
160 164 425 Текуће поправке и одржавање 2.530.000 1.035.663 3.565.663

160 165 425 
Текуће поправке и одржавање - средства 
самодоприноса 300.000 300.000

160 166 426 Материјал 1.755.000 1.515.000 3.270.000
160 167 426 Материјал – средства самодопр. 0 0
160 168 465 Остале текуће дотације и трансфери 408.000 370.000 778.000
160 169 481 Дотације невладиним организацијама 0 0 0

160 170 481 
Дотације невладиним организацијама– 
средства самодопр. 900.000 0 900.000

160 171 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 109.000 109.000
160 172 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.400.000 200.000 1.600.000
160 173 484 Накнада штете за повреде или штету 

160 174 511 
Зграде и грађевински објекти – средства 
буџета 0 400.000 400.000

160 175 511 
Зграде и грађевински објекти – средства 
самодопр. 546.500 546.500

160 176 512 Машине и опрема 1.235.000 595.000 1.830.000
160 177 512 Машине и опрема– средства самодопр. 300.000 300.000
160 178 513 Остале некретнине и опрема

УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0002 21.613.500 22.830.330 44.443.830

ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05 21.613.500 22.830.330 44.443.830

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 21.613.500 22.830.330 44.443.830
УКУПНО ПРОГРАМ 15 21.613.500 22.830.330 44.443.830

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 21.613.500 21.613.500
04 Сопствени приходи буџетских 22.830.330 22.830.330
07 Донације од осталих нивоа власти

МЗ ХII Војвођанска бригада
160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 600.000 600.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 110.000 110.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000

160 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 0

160 421 Стални трошкови 150.000 5.000 155.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 20.000 25.000 45.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 10.000 30.000
160 426 Материјал 30.000 10.000 40.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 100.000 100.000
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
160 512 Машине и опрема 20.000 20.000 40.000

УКУПНО 1.085.000 70.000 1.155.000
МЗ Паја Јовановић

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 570.000 570.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 110.000 110.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000

160 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 0

160 421 Стални трошкови 400.000 20.000 420.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 20.000 100.000 120.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 50.000 70.000
160 426 Материјал 30.000 50.000 80.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 70.000 70.000
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
160 512 Машине и опрема 20.000 80.000 100.000

УКУПНО 1.275.000 300.000 1.575.000
МЗ Жарко Зрењанин

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца

160 414 Социјална давања запосленима 
160 415 Накнаде за запослене
160 421 Стални трошкови 110.000 5.000 115.000
160 422 Трошкови путовања
160 423 Услуге по уговору 20.000 55.000 75.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000
160 426 Материјал 30.000 50.000 80.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
160 512 Машине и опрема 50.000 50.000

УКУПНО 180.000 160.000 340.000
МЗ Братство Јединство

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 570.000 570.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 110.000 110.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000

160 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи

160 421 Стални трошкови 150.000 150.000
160 422 Трошкови путовања
160 423 Услуге по уговору 20.000 30.000 50.000
160 424 Специјализоване услуге
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
160 426 Материјал 30.000 10.000 40.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 95.000 95.000
160 481 Дотације невладиним организацијама
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
160 512 Машине и опрема 100.000 100.000

УКУПНО 1.030.000 140.000 1.170.000
МЗ Жива Јовановић

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 560.000 560.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 110.000 110.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000

160 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 0

160 421 Стални трошкови 130.000 5.000 135.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 20.000 20.000 40.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000 40.000
160 426 Материјал 30.000 55.000 85.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 71.000 71.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
160 512 Машине и опрема 0

УКУПНО 976.000 100.000 1.076.000
МЗ Други октобар

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 560.000 560.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 110.000 110.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000
160 421 Стални трошкови 220.000 10.000 230.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 10.000 20.000 30.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 15.000 35.000
160 426 Материјал 30.000 60.000 90.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 72.000 72.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 10.000 45.000 55.000

УКУПНО 1.067.000 150.000 1.217.000
МЗ Марковац

160 421 Стални трошкови 100.000 300.000 400.000
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000 60.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 50.000

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 260.000 330.000 590.000
МЗ Мало Средиште

160 421 Стални трошкови 70.000 1.090.000 1.160.000
160 423 Услуге по уговору 40.000 10.000 50.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 10.000 60.000

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 300.000 300.000

УКУПНО 510.000 1.110.000 1.620.000
МЗ Орешац

160 421 Стални трошкови 20.000 20.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 50.000

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0
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2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
512 Машине и опрема 150.000 150.000

УКУПНО 300.000 300.000
МЗ Шушара 

160 421 Стални трошкови 120.000 550.000 670.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 50.000 50.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 50.000

160 
481 Дотације невладиним организацијама– 

средства самодопр. 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 300.000 550.000 850.000
МЗ Потпорањ

160 421 Стални трошкови 150.000 300.000 450.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 65.000 50.000 115.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000 100.000
160 426 Материјал 65.000 50.000 115.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 360.000 450.000 810.000
МЗ Ритишево

160 421 Стални трошкови 100.000 400.000 500.000
160 422 Трошкови путовања 72.000 72.000
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000
160 424 Специјализоване услуге 125.000 125.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 50.000

160 
484 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода и 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
512 Машине и опрема 60.000 60.000

УКУПНО 415.000 472.000 887.000
МЗ Куштиљ

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 211.761 211.761

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 37.906 37.906

160 413 Накнаде у натури 0
160 414 Социјална давања запосленима 0
160 421 Стални трошкови 500.000 900.000 1.400.000
160 422 Трошкови путовања 72.000 72.000
160 423 Услуге по уговору 70.000 100.000 170.000
160 424 Специјализоване услуге 160.000 50.000 210.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 100.000 150.000
160 426 Материјал 60.000 50.000 110.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 0
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 95.000 95.000

УКУПНО 935.000 1.521.667 2.456.667
МЗ Гудурица

160 421 Стални трошкови 170.000 880.000 1.050.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 80.000 80.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 50.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0
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160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 380.000 880.000 1.260.000
МЗ Велико Средиште

160 421 Стални трошкови 100.000 680.000 780.000
160 422 Трошкови путовања
160 423 Услуге по уговору 90.000 100.000 190.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 100.000 150.000
160 426 Материјал 50.000 70.000 120.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
УКУПНО 290.000 950.000 1.240.000

МЗ Јабланка
160 421 Стални трошкови 90.000 250.000 340.000
160 423 Услуге по уговору 30.000 40.000 70.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 30.000 80.000
160 426 Материјал 50.000 80.000 130.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0

160 511 
Зграде и грађевински објекти – средства 
буџета 0

160 511 
Зграде и грађевински објекти – средства 
самодопр. 0

160 512 Машине и опрема 30.000 30.000
УКУПНО 250.000 400.000 650.000

МЗ Загајица
160 421 Стални трошкови 164.000 865.000 1.029.000
160 422 Трошкови путовања 60.000 60.000
160 423 Услуге по уговору 50.000 50.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 20.000 70.000
160 426 Материјал 60.000 70.000 130.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 400.000 400.000

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 354.000 1.415.000 1.769.000
МЗ Уљма

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.253.000 2.253.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 397.000 397.000

160 413 Накнаде у натури 200.000 200.000
160 414 Социјална давања запосленима 800.000 800.000
160 415 Накнаде за запослене 175.000 175.000
160 421 Стални трошкови 1.500.000 1.000.000 2.500.000
160 422 Трошкови путовања 212.000 212.000
160 423 Услуге по уговору 200.000 200.000
160 424 Специјализоване услуге 650.000 600.000 1.250.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 382.000 482.000
160 426 Материјал 350.000 800.000 1.150.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 255.000 255.000
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 109.000 109.000
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.400.000 200.000 1.600.000

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодоприноса 480.000 480.000
160 512 Машине и опрема 30.000 300.000 330.000

УКУПНО 4.510.000 7.883.000 12.393.000
МЗ Парта

160 421 Стални трошкови 70.000 420.000 490.000
160 423 Услуге по уговору 30.000 40.000 70.000
160 424 Специјализоване услуге
160 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 100.000 600.000
160 426 Материјал 60.000 80.000 140.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 690.000 640.000 1.330.000
МЗ Ватин
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160 421 Стални трошкови 100.000 150.000 250.000
160 422 Трошкови путовања
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000
160 424 Специјализоване услуге
160 425 Текуће поправке и одржавање 250.000 30.000 280.000
160 426 Материјал 50.000 50.000
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 460.000 180.000 640.000
МЗ Месић

160 421 Стални трошкови 100.000 240.000 340.000
160 423 Услуге по уговору 50.000 50.000
160 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 170.000 40.000 210.000
160 426 Материјал 50.000 40.000 90.000
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 500.000 320.000 820.000
МЗ Павлиш

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 563.000 563.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 101.000 101.000

160 415 Накнаде за запослене 36.000 36.000
160 421 Стални трошкови 700.000 100.000 800.000
160 423 Услуге по уговору 50.000 50.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000

160 
425 Текуће поправке и одржавање – средства 

самодопр. 300.000 300.000
160 426 Материјал 55.000 55.000
160 426 Материјал– средства самодопр. 0
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 20.000 20.000

160 
481 Дотације невладиним организацијама – 

средства самодопр. 900.000 900.000
160 511 Зграде и грађевински објекти – средства 0

160 
512

Машине и опрема
160 512 Машине и опрема – средства самодопр. 300.000 300.000

УКУПНО 2.355.000 820.000 3.175.000
МЗ Војводинци

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца

160 421 Стални трошкови 120.000 360.000 480.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000 60.000
160 424 Специјализоване услуге
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000
160 426 Материјал 50.000 50.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери
160 481 Дотације невладиним организацијама
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 

160 
512

Машине и опрема 40.000 40.000
УКУПНО 260.000 390.000 650.000

МЗ Избиште
160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 550.000 550.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 100.000 100.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000
160 421 Стални трошкови 550.000 1.400.000 1.950.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 120.000 120.000
160 424 Специјализоване услуге 30.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 120.000 120.000
160 426 Материјал 115.000 115.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 95.000 95.000
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160 
481 Дотације невладиним организацијама - 

средства самодоприноса 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 66.500 66.500
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 1.031.500 2.180.000 3.211.500
МЗ Влајковац

160 421 Стални трошкови 350.000 850.000 1.200.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 60.000 60.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 88.663 138.663
160 426 Материјал 80.000 80.000

160 
481 Дотације невладиним организацијама - 

средства самодоприноса 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 570.000 938.663 1.508.663
МЗ Сочица

160 421 Стални трошкови 50.000 250.000 300.000
160 422 Трошкови путовања
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000
160 424 Специјализоване услуге
160 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000
160 426 Материјал 60.000 60.000
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
УКУПНО 640.000 250.000 890.000

МЗ Мали Жам
160 421 Стални трошкови 30.000 200.000 230.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000
160 424 Специјализоване услуге 30.000 30.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 70.000 30.000 100.000

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 240.000 230.000 470.000
МЗ Стража

160 421 Стални трошкови 80.000 80.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 40.000 40.000
160 424 Специјализоване услуге 20.000 20.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 50.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 150.000 150.000

УКУПНО 390.000 0 390.000

ГЛАВА 5.06 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

1201
ПА 0001

820 179 411 Плате, додаци и накнаде запослених 59.852.500 0 59.852.500
820 180 412 Социјални доприноси на терет послодавца   10.826.400 10.826.400
820 181 413 Накнаде у натури                                              1.605.000 70.000 1.675.000
820 182 414 Социјална давања запосленима                      1.520.000 230.000 1.750.000
820 183 415 Накнаде за запослене                                       2.435.000 30.000 2.465.000
820 184 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи  1.355.000 1.355.000
820 185 421 Стални трошкови                                             8.380.000 960.000 9.340.000
820 186 422 Трошкови путовања                                         500.000 1.440.000 333.935 2.273.935
820 187 423 Услуге по уговору                                            6.503.000 2.140.000 985.910 9.628.910
820 188 424 Специјализоване услуге                                  2.430.000 500.000 428.546 3.358.546
820 189 425 Текуће поправке и одржавање                        1.050.000 670.000 1.720.000

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
820 190 426 Материјал                                                          1.930.000 1.890.000 140.000 3.960.000

820 191 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти  
( Историјски архив ) 1.120.000 1.120.000

820 192 465 Остале текуће дотације и трансфери 6.165.000 6.165.000
820 193 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 90.000 160.000 250.000
820 194 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 70.000 70.000
820 195 511 Зграде и грађевински објекти                         0 200.000 200.000
820 196 512 Машине и опрема                                             650.000 360.000 1.010.000
820 197 515 Нематеријална имовина - књиге 1.300.000 100.000 25.000 1.425.000

УКУПНО 107.711.900 8.820.000 1.913.391 118.445.291

820 198 413 Накнаде у натури                                              1.370.000 1.370.000
820 199 422 Трошкови путовања                                         62.000 62.000
820 200 423 Услуге по уговору                                            700.000 100.000 850.000 1.650.000
820 201 426 Материјал                                                          40.000 80.000 120.000

УКУПНО за Пројекат - 120101 2.172.000 180.000 850.000 3.202.000

820 202 424 Специјализоване услуге 200.000 800.000 1.000.000
УКУПНО за Пројекат - 120102 200.000 800.000 1.000.000

820 203 422 Трошкови путовања                                         10.000 10.000
820 204 423 Услуге по уговору                                            20.000 20.000
820 205 424 Специјализоване услуге 160.000 160.000
820 206 426 Материјал                                                          15.000 15.000

УКУПНО за Пројекат - 120103 160.000 45.000 205.000

820 207 424 Специјализоване услуге 2.000.000 1.000.000 1.500.000 4.500.000
УКУПНО за Пројекат - 120104 2.000.000 1.000.000 1.500.000 4.500.000

820 208 424 Специјализоване услуге 2.200.000 1.500.000 1.000.000 4.700.000
УКУПНО за Пројекат - 120105 2.200.000 1.500.000 1.000.000 4.700.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13 114.443.900 11.545.000 6.063.391 132.052.291
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 114.443.900 11.545.000 6.063.391 132.052.291

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 114.443.900 114.443.900
04 Сопствени приходи буџетских 11.545.000 11.545.000
07 Донације од осталих нивоа власти 6.063.391 6.063.391

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.06 114.443.900 11.545.000 6.063.391 132.052.291

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА 
411 Плате, додаци и накнаде запослених 20.550.000 20.550.000

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца       3.785.000 3.785.000

413 Накнаде у натури                                             430.000 430.000
414 Социјална давања запосленима                      500.000 200.000 700.000
415 Накнаде за запослене                                       800.000 800.000

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи  285.000 285.000
421 Стални трошкови                                            2.900.000 500.000 3.400.000
422 Трошкови путовања                                         300.000 550.000 850.000
423 Услуге по уговору                                              350.000 700.000 350.000 1.400.000
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање                        250.000 400.000 650.000
426 Материјал                                                         450.000 650.000 100.000 1.200.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 2.100.000 2.100.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 35.000 30.000 65.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова    70.000 70.000
511 Зграде и грађевински објекти                         200.000 200.000
512 Машине и опрема                                             200.000 200.000
513 Остала основна средства                               

УКУПНО  32.735.000 3.500.000 450.000 36.685.000

ГРАДСКИ МУЗЕЈ 
411 Плате, додаци и накнаде запослених 16.002.000 16.002.000

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца       2.864.400 2.864.400

413 Накнаде у натури                                             430.000 430.000
414 Социјална давања запосленима                      150.000 150.000
415 Накнаде за запослене                                       570.000 570.000

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи  410.000 410.000

Пројекат - 120104 - Вршачка позоришна јесен

Пројекат - 120105 -НП " Стерија " Вршац премијере

Пројекат - 120101 - Међународни фестивал фолклора у Вршцу

Пројекат - 120102 - Пројекат НП " Стерија " Вршац, Сцена на 
румунском језику

Пројекат - 120103 - Културно лето у Вршцу
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
421 Стални трошкови                                            2.800.000 100.000 2.900.000
422 Трошкови путовања                                         150.000 400.000 333.935 883.935
423 Услуге по уговору                                              4.500.000 300.000 635.910 5.435.910
424 Специјализоване услуге 260.000 428.546 688.546
425 Текуће поправке и одржавање                        500.000 80.000 580.000
426 Материјал                                                         800.000 350.000 1.150.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 1.740.000 1.740.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30.000 20.000 50.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти                         
512 Машине и опрема                                             400.000 400.000
515 Нематеријална имовина

УКУПНО  31.606.400 1.250.000 1.398.391 34.254.791

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 
411 Плате, додаци и накнаде запослених 11.000.000 11.000.000

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца      1.970.000 1.970.000

413 Накнаде у натури                                             445.000 70.000 515.000
414 Социјална давања запосленима                      800.000 30.000 830.000
415 Накнаде за запослене                                       495.000 30.000 525.000

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи  410.000 410.000
421 Стални трошкови                                            800.000 100.000 900.000
422 Трошкови путовања                                         370.000 370.000
423 Услуге по уговору                                              900.000 200.000 1.100.000
424 Специјализоване услуге                                    200.000 200.000
425 Текуће поправке и одржавање                        250.000 100.000 350.000
426 Материјал                                                         300.000 110.000 40.000 450.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 1.040.000 1.040.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30.000 30.000
511 Зграде и грађевински објекти                         0
512 Машине и опрема                                             50.000 60.000 110.000
513 Остала основна средства                               
515 Нематеријална имовина - књиге 1.300.000 100.000 25.000 1.425.000

УКУПНО  19.960.000 1.200.000 65.000 21.225.000

ДОМ ОМЛАДИНЕ 
411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.000.000 5.000.000

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца        900.000 900.000

413 Накнаде у натури                                             
414 Социјална давања запосленима                      
415 Накнаде за запослене                                       240.000 240.000

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи  
421 Стални трошкови                                            780.000 260.000 1.040.000
422 Трошкови путовања                                         60.000 60.000
423 Услуге по уговору                                              940.000 940.000
424 Специјализоване услуге                                    1.670.000 500.000 2.170.000
425 Текуће поправке и одржавање                        90.000 90.000
426 Материјал                                                         780.000 780.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 535.000 535.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 80.000 80.000
511 Зграде и градјевински објекти                        
512 Машине и опрема                                             200.000 100.000 300.000

УКУПНО  9.325.000 2.810.000 12.135.000

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
411 Плате, додаци и накнаде запослених 7.300.500 7.300.500

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца      1.307.000 1.307.000

413 Накнаде у натури                                             300.000 300.000
414 Социјална давања запосленима                      70.000 70.000
415 Накнаде за запослене                                       330.000 330.000

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи  250.000 250.000
421 Стални трошкови                                            1.100.000 1.100.000
422 Трошкови путовања                                         50.000 60.000 110.000
423 Услуге по уговору                                              753.000 753.000
424 Специјализоване услуге 300.000 300.000
425 Текуће поправке и одржавање                        50.000 50.000
426 Материјал                                                         380.000 380.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 750.000 750.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 25.000 25.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти                         
512 Машине и опрема                                             
513 Остала основна средства                               

УКУПНО  12.965.500 60.000 13.025.500
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СРЕДСТВА БУЏЕТА 
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

2018.година                   ( 
извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А    

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА 5.07 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

1502
ПА 0001

473 209 411 Плате, додаци и накнаде запослених 9.700.000 9.700.000
473 210 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.740.000 100.000 1.840.000
473 211 413 Накнаде у натури 100.000 100.000
473 212 414 Социјална давања запосленима 110.000 350.000 460.000
473 213 415 Накнаде за запослене 380.000 50.000 430.000
473 214 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 106.000 106.000
473 215 421 Стални трошкови 1.070.000 150.000 1.220.000
473 216 423 Услуге по уговору 970.000 2.000.000 206.000 3.176.000
473 217 424 Специјализоване услуге 400.000 100.000 500.000
473 218 425 Текуће поправке и одржавање 30.000 50.000 80.000
473 219 426 Материјал 500.000 400.000 900.000
473 220 465 Остале текуће дотације и трансфери 1.200.000 1.200.000
473 221 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15.000 200.000 215.000
473 222 483 Новчане казне и пенали по решењу судова
473 223 511 Зграде и грађевински објекти
473 224 512 Машине и опрема 150.000 100.000 250.000
473 225 515 Нематеријална имовина
473 226 523 Залихе робе за даљу продају 500.000 500.000

Укупно за 1502 -ПА 0001 16.471.000 3.650.000 556.000 20.677.000

473 227 421 Стални трошкови 150.000 150.000
473 228 423 Услуге по уговору 5.600.000 1.500.000 2.302.000 9.402.000

Укупно за Пројекат -150201 5.750.000 1.500.000 2.302.000 9.552.000

473 229 423 Услуге по уговору 5.000.000 700.000 5.700.000
Укупно за Пројекат -150202 5.000.000 700.000 5.700.000

473 230 422 Трошкови путовања 150.000 150.000 300.000
473 231 423 Услуге по уговору 2.350.000 550.000 100.000 3.000.000

Укупно за Пројекат -150203 2.500.000 700.000 100.000 3.300.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4 29.721.000 6.550.000 36.271.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 29.721.000 6.550.000 36.271.000

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета 29.721.000 29.721.000
04 Сопствени приходи буџетских 6.550.000 6.550.000
07 Донације од осталих нивоа власти 2.958.000 2.958.000

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.07 29.721.000 6.550.000 2.958.000 39.229.000
УКУПНО РАЗДЕО 5 2.059.892.900 52.518.330 53.206.384 2.165.617.614

2.107.500.000 52.518.330 53.206.384 2.213.224.714

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат -150201 - Дани бербе грожђа

УКУПНО ( РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4, РАЗДЕО 5 )

ПА 0001 -УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА

Пројекат - 150202- Организација туристичких манифестација и  
догађаја у Вашцу

Пројекат -150203 - Промотивне активности Туристичке организације 
Вршац 

Члан 5.
У осталом делу Одлука из члана 1 остаје 

непромењена. Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

         
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-101/2018-II-01
Датум: 26.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
уз предлог Одлуке о трећем ребалансу 

буџета Града Вршца за 2018.годину

ПРАВНИ ОСНОВ

Члан 43. Став 1 и члан 47 став 3 3акона о 
буџетском систему (Службени гласник РС54/20
09,73/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013испр
ав.108/2013,142/2014,68/2015,

103/2015 и 99/2016, 113/2017 и 95/2018 ), 
Члан 66.став 3.Закона о локалној самуоправи 
( СЛ.гласник РС, број 129/2017) и члан 27.Ста-
тута Града Вршца (СЛ.лист Општине Вршац 
бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016).

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Основни разлог за доношење Одлуке о 

трећем ребалансу буџета Града Вршца за 2018.
годину представља усклађивањe плана прихода и 
примања и расхода и издатака по свим изворима 
финансирања са стварним стањем и потребама 
до краја буџетске године, а пре свега потреба је 
да се код расхода за новчане казне и пенале по 
решењу судова изврши повећање апропријације 
због принудних извршења правоснажних суд-
ских пресуда вршачких пензионера.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА,РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ , РАЧУН ФИНАНСИРАЊА:

У одлуци о трећем ребалансу буџета 
града Вршца за 2018. годину,укупни приходи 
и примања заједно са пренетим неутрошеним 
средствима из претходне године, по свим из-
ворима финансирања, утврђени су на нивоу од 
2.213.224.714,00 динара, односно на истом нивоу 
од 2.213.224.714,00 динара, утврђени су укупни 
расходи и издаци заједно са отплатом ануитета.

Укупни приходи и примања заједно са 
пренетим неутрошеним средствима из прет-
ходне године, из извора финансирања 01-при-
ходи из буџета, утврђени су на нивоу од 
2.107.500.000,00 динара, односно на истом нивоу 
од 2.107.500.000,00 динара утврђени су укупни 
расходи  и издаци заједно са отплатом ануитета.

Приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине планирани су у 

износу од 1.928.468.714,00 Расходи и издаци за 
набавку нефинансијске имовине планирани су у 
износу 2.058.224.714,00 динара. На основу тога, 
а полазећи од дефиниције рачуна финансирања 
који је прописан чланом 2. Закона о буџетском 
систему, планиран је буџетски дефицит у изно-
су од 129.756.000,00 динара. Планирани буџетски 
дефицит покриће се из примања од задуживања 
код пословних банака ( преостали део кредита из 
2017 године ) и делом из пренетих неутрошених 
средстава из прошле године.

Кориговањем буџетског дефицита за из-
датке за набавку финансијске имовине (осим за 
набавку домаћих хартија од вредности) , добија 
се фискални дефицит који је 129.756.000,00 ди-
нара. Планирани Фискални дефицит је мањи је 
од 10 % планираних прихода.,односно,планиран 
је складу са фискалним правилима за локалну 
власт, која су прописана чланом 27 Ж Закона о 
буџетском сиситему. 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

Укупни приходи и примања, по свим из-
ворима финансирања заједно са пренетим не-
утрошеним средствима из претходне године пла-
нирани су на нивоу од 2.213.224.714,00 динара. 
Приходи и примања, по извору финансирања 
01-приходи из буџета , заједно са пренетим не-
утрошеним средствима из претходне године пла-
нирани су на нивоу од 2.107.500.000,00 динара

У структури укупно планираног буџета 
на страни прихода, највеће учешће имају поре-
зи (класа 71) са 63,1 % , односно 1.396.040.118,00 
динара.У оквиру пореских прихода највеће 
учешће имају Порези на зараде, самодоприноси, 
порез на имовину, те други порези. Изменама За-
кона о финансирању локалне самоуправе , при-
падајући део пореза на зараде градовима износи 
77%. Самодопринос се наплаћиује према Одлуци 
о увођењу самодоприноса за изградњу канализа-
ције у Вршцу, као и према Одлукама о увођењу 
самодоприноса на подручју насељених места: 
Влајковац и Уљма. Самодопринос за насељено 
место Павлиш истекао је 31.12.2017.године , док 
је за насељено место Избиште истекао 30. новем-
бра 2017. године. Порез на имовину као и остали 
приходи које администрира Одељење за локалну 
пореску администрацију, планирани су на осно-



27.12.2018.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018  599

ву предлога тог Одељења .
Ненаменски трансфери, који се преносе 

градовима и општинама у складу са Законом о 
финансирању локалне самоуправе, планирани су, 
у складу са смерницама из Упутства Министар-
ства финансија, у износу од 155.853.804,00 динара 
, односно Граду Вршцу месечно се трансферишу 
средства у износу од 12.987.817.00 динара,што 
представља исти износ као и прошле године.

У оквиру економске класификације 8- 
Примања од продаје нефинансијске имовине, 
планирана су средства од продаје непокретности 
,  земљишта  и усева .

У оквиру економске класификације 
9-Примања од задуживања и продаје финансијс-
ке имовине, планирана су средстава од примања 
од задуживања у износу од 87.500.000,00 динара 
.То су преостала средства кредитног задужења 
града Вршца из 2017. године .  
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У оквиру економске класификације 9-Примања од задуживања и продаје 
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СТРУКТУРА БУЏЕТА- ПРИХОДИ: 

Пренета неутрошена средства из ранијих година 197.256.000,00 8,9% 
Текући приходи 1.917.018.714 86,6% 
Примања од продаје нефинансијске имовине 11.450.000 0,5% 
Примања од задуживања и продаје фин. имовине  87.500.000,00 4,0% 
                 УКУПАН БУЏЕТ 2.213.224.714 100 % 

 
 

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Структура   расхода   и   издатака   израђе-
на   је   према   организационој,   функционалној, 
економској и програмској класификацији, према 
изворима финансирања.

Расходи и издаци по економској  
класификацији:

41-расходи за запослене, у оквиру ове ка-
тегорије расхода планирани су, у складу са зако-
ном, расходи за плате додатке и накнаде запосле-
них, социјални доприноси на терет послодавца, 
, трошкови превоза са посла и на посао, нового-
дишњи поклони деци запослених, отпремнине и 
помоћи у лечењу или у случају смрти запосленог 
или ужег члана породице, јубиларне награде. За 
ову категорију расхода ( класа 41) , планирано је 
укупно 396.259.612,00  динара, што представља 
17,9% буџета града Вршца за 2018 годину.

Маса средстава за плате планирана је у 
складу са смерницама из Упутства Министарства 
финансија.

Средства за плате планирају се на бази 
постојећег, а не систематизованог броја запосле-
них.

У складу са Упутством Министарства 
финансија, приказујемо број запослених и масу 
средстава за плате
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42-Коришћење роба и услуга- предста-
вља веома заступљену групу расхода у структу-
ри укупних расхода, јер је реч о расходима који 
се односе за набавку разних роба и услуга за по-
словање корисника. За ову категорију расхода, 
планирано је укупно 814.869.854,00 динара, што 
представља 36.8% укупног буџета града Вршца за 
2018. годину.

У категорији расхода - „коришћење роба 
и услуга“ налазе се групе расхода : Стални трош-
кови (тр.електричне енергије, комуналне услуге, 
закупи имовине и опреме, осигурање, тр.платног 
промета и сл), трошкови путовања, услуге по уго-
вору, специјализоване услуге, текуће поправке 
и одржавање, материјал. Код групе конта Услу-
ге по уговору планирају се расходи за услуге за 
чије се обављање ангажују стручна лица по уго-
вору (нпр. уговор о делу, уговор о привременим 
и повременим пословима, уговор о ауторском 
праву,) или се, најчешће, ангажују други при-
вредни субјекти. Ту се планирају средства и за 
услуге одржавања компјутера, стручно усаврша-
вање запослених, рачуноводствене услуге,услуге 
информисања, услуге ревизије, накнаде члано-
вима комисија,угоститељске услуге и сл. У окви-
ру групе Специјализиване услуге, планирају се 
расходи за специјализоване области као што су 
култура, заштита животне средине, образовање, 
пољопривредне  услуге,  и сл.

44-Отплата камата и пратећи трошкови 
задуживања . За ову категорију расхода, плани-
рано је укупно 17.297.296,00 динара, што пред-
ставља 0,8% буџета града Вршца за 2018. годину.

45-Субвенције За ову категорију расхода, 
планирано је укупно 15.000.000,00 динара. што 
представља 0,7 % буџета града Вршца за 2018 го-
дину. Средстава су намењења за суфинансирање 
трошкова у Центру „Миленијум“, за прву поло-
вину године, (Град Вршац је већински власник 
капитала).

46-Донације, дотације и трансфери
За  ову  категорију  расхода,  планирано  је  

укупно  264.972.259,00  динара,  што представља 
12,0 % буџета града Вршца за 2018 годину. У овој 
категорији расхода планирају се средства за ос-
новне и средње школе, центар за социјални рад 
, дом здравља и апотеку. Финансирање ових ус-
танова регулисано је : Законом о буџетском сис-

тему, законом о основама система образовања и 
васпитања,Законом о социјалној заштити, Зако-
ном о здравственој заштити, те Правилником о 
стандардном класификационом оквиру и конт-
ном плану за буџетски систем, те општим ( ин-
терним) актима .

У оквиру ове групе расхода планирана 
су средства за основно образовање у износу од 
120.086.200,00 динара, а за средње образвање 
54.568.059,00 динара . У циљу побољшања енер-
гетске ефикасности, планирана су средства у 
износу од 1.800.000, 00 динара на име учешћа у 
суфинансирању „Пројекта подизања енергетске 
ефикасности кроз санацију, реконструкцију и до-
градњу зграде Пољопривредне школе“

За Центар за социјални рад планирана 
су средства из буџета Града Вршца у укупном 
износу од 37.725.000,00 динара, за Дом здравља 
9.939.000,00 динара , а за Апотеку 4.500.000,00 ди-
нара.

472-Накнаде за социјалну заштиту и буџета
За  ову  категорију  расхода,  планирано  је  

укупно  68.597.500,00  динара,  што представља 
3,1 % буџета града Вршца за 2018 годину. Ту су 
планирана средства за финансирање превоза до 
школе ученика основних школа, суфинансирање 
превоза ученика средњих школа, превоз предш-
колске деце, превоз деце   са ивалидитетом, мате-
ријалне помоћи ученицима,студентима и ђацима 
генерације, једнократне накнаде за сваку прво-
рођену бебу из Вршца, као и средства за инвалид-
ску и борачку заштиту, те средства за стамбено 
збрињавање избеглица.

48- остали расходи
За  ову  категорију  расхода,  планирано  је  

укупно  199.854.000,00  динара,  што представља 9 
% буџета града Вршца за 2018 годину. .

У оквиру ове категорије расхода, планира-
на средства на групи конта 481-дотације невла-
диним организацијама у износу од 108.500.000,00 
динара (4,9% буџета) за реализацију програма од 
јавног интереса из различитих области (спорт, 
социјална заштита, брачко-инвалидска заштита, 
животна средина , култура,промоција људских и 
мањинских права, верске заједниице, , пољопри-
вреда и сл. ). У овој области примењују се сле-
дећи прописи: Закон о буџетском систему, закон 
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о спорту, Закон о удружењима, Закон о црквама 
и верским заједницама, Закон о финансирању 
политичких активности, Закон о Црвеном крсту 
Србије, као и Уредба о буџетском рачуноводству, 
Правилник о стандардном класификацоном ок-
виру и контном плану за буџетски систем , те 
општа ( интерна) акта. Пренос средстава удру-
жењима грађана врши се на основу спроведеног 
јавног конкурса и закљученог уговора, те правил-
ника којима је град Вршац ближе уредио услове, 
критеријуме, начин и поступак доделе средстава 
из буџета.

Црвеном крсту опредељена су сред-
ства у износу од 13.600.000,00 динара од чега се 
1.600.000,00 динара односи на финансирање про-
грама рада, а 12.000.000,00 динара за припрему 
бесплатних оброка и пакета хране за народну 
кухињу. За финансирање редовног рада поли-
тичких субјеката чији су кандидати изабрани за 
одборнике у скупштини града Вршца,планирана 
су средства у износу од 1.400.000,00, а расподела 
средстава врши се на начин како је то регулисано  
Законом о финансирању политичких активнос-
ти.

У оквиру категорије „остали расходи“, 
планирана средства на групи конта 482- поре-
зи обавезне таксе , казне и пенали у износу од 
9.234.000,00 динара, за трошкове који настају по 
основу пореза на имовину,пореза на коришћење 
робе и обављање активности, разне таксе и сл.

На групи конта 483-новчане казне и пе-
нали по решењу судова планирана су средства у 
износу од 81.770.000 динара.

На групи конта 484-накнаде штете за по-
вреде или штете услед елеметарних непогода, 
планирана средства у износу од  50.000,00 динара.

На групи конта 485-накнаде штете за по-
вреде или штету нанету од стране државних ор-
гана планирана средства у износу од  300.000,00 
динара.

51- основна средства
За  ову  категорију  издатака  планирано  је  

укупно  260.274.193,00  динара,  што представља 
11,8 % буџета града Вршца за 2018 годину.

Највећи део планираних средстава одно-
си се на групу конта 511- зграде и грађевински 
објекти где је планирано укупно 245.869.193,00 
динара (11,1 % буџета) и то за капитално одр-
жавање зграда и објеката, пројектно планирање 

и праћење пројеката, те процене изводљивости, 
идејне пројекте, стручне оцене и осталу пројект-
ну документацију.

Најзначајнији пројекти у 2018. години су: 
Изградња ( завршетак) базена на Вршачком језе-
ру и израдња новог гробља. Такође, у 2018. годи-
ни наставиће се са изградњом и реконструкцијом 
саобраћајне инфрастуктуре у граду и селима , 
где је укупно планирано  31.420.500,00  динара.
Најважнији  пројекти  из  области  изградње  са-
обраћајне инфраструктуре су 2018. години су:

- пројекат реконструкције раскрснице 
између улица Николе Нешковића,Ђуре 
Цвејића и Ђуре Даничића.Планира-
но учешће града у овој инвестицији је 
13.717.740,86 динара, а учешће Министар-
ства привреде 7.655.529,19 динара.

- Пројектовање и изградња приступних ко-
ловоза и тротоара на делу Гудуричког на-
сеља у Вршцу  у износу од  11.202.759,14   
динара.
Планира се реконструкција зграда мес-

них заједница у следећим насељеним местима : 
Влајковац, Загајица, Стража, Гудурица и Месић ( 
док су за зграду МЗ Павлиш планирана средства 
за радове на текућем одржавању зграде). Плани-
рана су средства и за реконструкцију домова кул-
туре у следећим насељеним местима: Марковац 
и Мали Жам, док су за реконструкцију објеката/ 
простора за друштвене делатности  планирана 
средства за насељена места Куштиљ и Стража.

У 2018. години планира се и з г р а д њ а 
два спортског терена; у насељеним местима 
Потпорањ и Ритишево.

За изградњу канализације, планирана су 
средства самодоприноса у износу од 79.000.000,00 
динара ( у структури ових средстава налазе се и 
пренета неутрошена средства из претходне годи-
не).

У циљу унапређења планирања капитал-
них пројеката , у 2018 . години акценат ће бити на 
благовременој припреми пројеката.

У оквиру групе конта 512-машине и опре-
ма планирано је укупно 12.080.000 динара ( 0,5%),. 
На овој економској калсификацији планирају 
се издаци за набавку разне опреме; саобраћај-
на опрема; административна опрема (намештај 
и уградна опрема, рачунарска опрема, мреже за 
рачунарско повезивање, телефонске централе са 
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припадајућим инсталацијама и апаратима, теле-
фони, мобилни телефони, електронска опрема, 
опрема за домаћинство – уређаји, опрема за об-
разовање и културу, медицинска опрема и опре-
ма за јавну безбедност и сл. Од већих издатака 
у овој групи , планирана су средства за набавку 
једног доставног возила за потребе Предшколске 
установе „ Чаролија“.

513 - 515 - остала основна средства ,
У овој групи, планирана су средства за на-

бавку компјутерских софтвера, књига у библио-
теци и сл.

611-отплата главнице домаћим кредито-
рима. Планирано је укупно 155.000.000,00   ди-
нара за отплату кредита, што представља 7,0% 
буџета за 2018. годину.
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 513 - 515 - остала основна средства ,  
У овој групи, планирана  су средства за набавку компјутерских софтвера, књига у 

библиотеци и сл. 
 
611-отплата главнице домаћим кредиторима. Планирано је укупно 

155.000.000,00   динара за отплату кредита, што представља 7,0% буџета за 2018. годину. 
 
СТРУКТУРА БУЏЕТА- РАСХОДИ: 

Текући расходи 1.779.950.521 80,4% 
Издаци за нефинансијску имовину 278.274.193,00 12,6% 
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине 

 
155.000.000 

 
7,0% 

                       УКУПАН БУЏЕТ 2.213.224.714,00            100% 
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Расходи и издаци по корисницима (директни и индиректни корисници) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 13.724.600,00 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  10.557.000,00 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ 17.972.500,00 
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 5.353.000,00 
ГРАДСКА УПРАВА-  за функционисање 365.635.296,00 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – за  функционисање 44.443.830,00 
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „ СТЕРИЈА“  и 
манифестације 

46.885.000,00 

ГРАДСКИ МУЗЕЈ  34.254.791,00 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР и манифестације 16.432.500,00 
ДОМ ОМЛАДИНЕ 12.135.000,00 
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА  21.225.000,00 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА и 
манифестације 

39.229.000,00 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“ 161.237.945,00 
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Расходи и издаци по функцијама: 
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Расходи и издаци по програмској класификациаји. 
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2.

На основу чланова 46., 136., 194., 205., 212. 
и 239. Закона о накнадама за коришћење јавних 
добара («Службени гласник РС», број 95/2018), 
чланова 6. и 7.  Закона о финансирању локалне 
самоуправе члана («Службени гласник РС», бр. 
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени ди-
нарски износи, 125/2014-усклађени динарски 
износи, 95/2015-усклађени динарски износи, 
83/2016, 91/2016-усклађени динарски износи, 
104/2016-др.закон, 96/2017-усклађени динар-
ски износи и 89/2018-усклађени динарски из-
носи), члана 32. Закона  о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», броj 129/2007, 83/2014, 
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 27. тачка 6. 
Статута Града  Вршца («Службени лист Општи-
не Вршац», број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 
и «Службени лист Града Вршца», број 10/2017), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
дана  26. децембра 2018. године, донела је    

ОДЛУКУ
 О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЈАВНИХ ДОБАРА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

 Овом одлуком уређују се накнаде за ко-
ришћење јавних добара, и то: обвезник плаћања, 
основица, висина, начин утврђивања и плаћања, 
припадност прихода од накнаде, као и друга пи-
тања од значаја за утврђивање и плаћање накнада 
за коришћење јавних добара. 

Члан 2.
Овом одлуком уводе се накнаде за ко-

ришћење јавних добара, и то:
1) накнада за промену намене пољопри-

вредног земљишта;
2) накнада за заштиту и унапређивање 

животне средине;
3) накнада за коришћење јавних путева;
4) накнаде за коришћење јавне површине.
 

1)  НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 
Обвезник                        

Члан 3.
 Обвезник накнаде за промену намене 

пољопривредног земљишта је лице на чији за-
хтев се врши промена намене пољопривредног 
земљишта у складу са законом којим се уређује 
пољопривредно земљиште, односно лице које 
је извршило промену намене пољопривредног 
земљишта без претходно плаћене накнаде за 
промену намене. 

 Захтев за промену намене пољопривред-
ног земљишта може поднети власник, односно 
корисник пољопривредног земљишта којем је 
посебним актом јединице локалне самоуправе 
планирана друга намена, а које се до привођења 
планираној намени користи за пољопривредну 
производњу. 

 Пољопривредно земљиште је земљиште у 
смислу закона којим се уређује пољопривредно 
земљиште као и услови његовог коришћења.

                      
Основица

Члан 4.
Основица за промену намене пољопри-

вредног земљишта једнака је основици за порез 
на имовину тог земљишта у години која претходи 
години у којој је поднет захтев за промену намене 
земљишта.

 Основица за промену намене пољопри-
вредног земљишта за које није утврђен порез на 
имовину у години која претходи години у којој се 
мења намена, односно основица за пољопривред-
но земљиште које је ослобођено плаћања пореза 
на имовину утврђује се на основу просечне цене 
квадратног метра пољопривредног земљишта у 
одговарајућој, односно граничној зони, одређене 
актом јединице локалне самоуправе за потребе 
утврђивања пореза на имовину. 

 Уколико је утврђена просечна цена ква-
дратног метра пољопривредног земљишта у ви-
ше граничних зона примениће се цена квадрат-
ног метра која је најповољнија за обвезника.

 Уколико није утврђена просечна цена у зо-
ни нити граничним зонама, вредност земљишта 
утврђује овлашћени судски вештак за послове 
пољопривреде, у складу са прописом којим се 
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уређује поступак експропријације. 

Висина накнаде                                                        
Члан 5.

 Висина накнаде за промену намене 
пољопривредног земљишта утврђује се приме-
ном стопе од 50% на основицу. 

Начин утврђивања и плаћања                                                       
Члан 6.

 Утврђивање накнаде за промену наме-
не пољопривредног земљишта врши решењем 
градска управа на чијој територији се налази 
пољопривредно земљиште, на захтев власни-
ка, односно корисника земљишта или по налогу 
пољопривредног инспектора.

 Уз захтев из става 1. овог члана подноси 
се: 

 1) доказ о власништву, односно праву ко-
ришћења пољопривредног земљишта;

 2) копија плана катастарске парцеле;
 3) извод из одговарајућег планског доку-

мента о намени катастарске парцеле;
 4) сагласност министарства у чијој су 

надлежности послови пољопривреде 
за промену намене пољопривредног 
земљишта у случајевима у којима се на-
мена пољопривредног земљишта мења 
ради:

 (1) пошумљавања пољопривредног 
земљишта;

   (2) експлоатације минералних сирови-
на (глине, шљунка, песка, тресета, ка-
мена и др.), и/или извођења радова на 
одлагању јаловине, пепела, шљаке и 
других материја на пољопривредном 
земљишту на одређено време; 

5) доказ о плаћеној републичкој админи-
стративној такси. 

У случају када је пољопривредном 
земљишту планским документом промењена 
намена у грађевинско, до привођења земљишта 
намени може се користити за пољопривредну 
производњу, а обвезник накнаде је дужан да пла-
ти накнаду за промену намене пољопривредног 
земљишта пре издавања грађевинске дозволе. 

Утврђену обавезу из става 1. овог члана 
обвезник накнаде дужан је да плати у року од 15 
дана од дана достављања решења. 

 Против решења из става 1. овог члана 

може се изјавити жалба министарству у чијој су 
надлежности послови пољопривреде у року од 15 
дана од дана достављања решења. 

Жалба на решење не одлаже извршење ре-
шења.

Ослобођења                                                           
Члан 7.

Накнада за промену намене пољопри-
вредног земљишта не плаћа се у случају: 

1) градње или реконструкције породичне 
стамбене зграде пољопривредног до-
маћинства у циљу побољшања услова 
становања чланова тог домаћинства 
или у случају природног раздвајања 
пољопривредног домаћинства највише 
до 200 m2 стамбеног простора; 

2) изградње економских објеката који се 
користе за примарну пољопривредну 
производњу, односно који су у функ-
цији примарне пољопривредне про-
изводње, а власнику је пољопривреда 
основна делатност и ако не поседује 
друго одговарајуће пољопривредно 
земљиште;

 3) промене намене, односно врсте 
земљишта из пољопривредног у грађе-
винско извршенe на основу закона, 
планског документа или одлуке на-
длежног органа до 15. јула 1992. годи-
не, односно до дана ступања на снагу 
Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС”, број 49/92); 

4) одређивања локације за гробље или 
проширење гробља; 

5) изградње објеката који служе за одбра-
ну од поплава, за одводњавање и на-
водњавање земљишта или за уређење 
бујица; 

6) регулације водотока у функцији уређења 
пољопривредног земљишта; 

7) изградње и проширења пољских пу-
тева који доприносе рационалном ко-
ришћењу пољопривредног земљишта; 

8) пошумљавања пољопривредног 
земљишта када је пољопривредном 
основом или пројектом рекултива-
ције утврђено да ће се то земљиште 
рационалније користити ако се пошу-
ми, без обзира на класу, по претходно 
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прибављеној сагласности министар-
ства у чијој су надлежности послови 
пољопривреде; 

9) подизања пољозаштитних појасева; 
10) изградње објеката који су актом Владе 

проглашени објектима од значаја за Ре-
публику Србију, као и за изградњу обје-
ката јавне намене у складу са програмом 
уређивања грађевинског земљишта ка-
да је обвезник плаћања Република Ср-
бија, аутономна покрајина, односно је-
диница локалне самоуправе, као и јавна 
предузећа чији су оснивачи Република 
Србија, аутономна покрајина, односно 
јединица локалне самоуправе. 

 Економски објекти су објекти који су у 
функцији примарне пољопривредне производње 
у смислу закона којим се уређује пољопривредно 
земљиште.

 Испуњеност услова за ослобођење од 
плаћања накнаде из става 1. овог члана, на захтев 
власника, односно корисника пољопривредног 
земљишта, решењем утврђује  градска управа.

 Уз захтев из става 3. овог члана, обвезник 
накнаде подноси следећу документацију: 

 1) доказ о власништву или праву ко-
ришћења пољопривредног земљишта; 

 2) копију плана катастарске парцеле; 
 3) извод из одговарајућег планског до-

кумента о намени катастарске парцеле;
 4) сагласност министарства у чијој су 

надлежности послови пољопривреде 
за промену намене пољопривредног 
земљишта;

 5) податак о површини за коју се врши 
промена намене и идејни пројекат обје-
кта у случају изградње објекта; 

 6) податке о условима становања и чла-
новима породичног домаћинства у слу-
чају изградње породичног стамбеног 
објекта из става 1. тачка 1) овог члана; 

 7) копију планског документа или од-
луке надлежног органа у случају када је 
промена намене извршена до дана сту-
пања на снагу Закона о пољопривред-
ном земљишту („Службени гласник 
РС”, број 49/92); 

 8) доказ надлежног органа о иденти-
фикацији парцеле у случају из тачкe 7) 
овог стaвa;

 9) доказ о плаћеној републичкој адми-

нистративној такси. 
 На решење из става 3. овог члана може се 

изјавити жалба министарству у чијој су надлеж-
ности послови пољопривреде.

 Жалба на решење не одлаже извршење 
решења. 

 
Припадност прихода

Члан 8.
Приходи од накнаде за промену наме-

не пољопривредног земљишта у висини од 60% 
припадају буџету Републике Србије, а у висини 
од 40% припадају буџету јединице локалне само-
управе на чијој територији се налази пољопри-
вредно земљиште чија се намена мења. 

2) НАКНАДA ЗА ЗАШТИТУ И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

         
Обвезник накнаде

Члан 9.
Обвезник накнаде за заштиту и унапређи-

вање животне средине је правно лице и преду-
зетник које обавља одређене активности које 
утичу на животну средину, односно физичко ли-
це које утиче на животну средину.

 Ближе критеријуме за одређивање актив-
ности које утичу на животну средину (у даљем 
тексту: активности) према количини загађења, 
као и износе накнада за одређене активности из 
става 1. овог члана у оквиру износа прописаних 
у Прилогу 6, Табела 2.   Закона о накнадама за ко-
ришћење јавних добара ( у даљем тексту закона ), 
као и критеријуме који су од значаја за утицај фи-
зичких лица на животну средину, утврђује Влада 
на предлог министарства у чијој су надлежности 
послови заштите животне средине.           

                            
Основица
  Члан 10.

Основица накнаде за заштиту и унапређи-
вање животне средине за обављање активности 
је остварени приход од обављања те активности. 

Остварени приход од обављања актив-
ности, у смислу ове одлуке, је износ који правно 
лице, односно предузетник оствари од продаје 
сировине, полупроизвода и производа у земљи и 
иностранству обављањем активности које утичу 
на животну средину. 
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Висина накнаде
Члан 11.

Накнада за заштиту и унапређивање жи-
вотне средине утврђује се у висини од ¬¬ 0,20% 
од оствареног прихода од продаје сировине, по-
лупроизвода и производа у земљи и иностран-
ству обављањем активности које утичу на жи-
вотну средину. 

Начин утврђивања и плаћања
Члан 12.

 Утврђивање, контролу и наплату накнадe 
за заштиту и унапређивање животне средине из 
члана 9. став 1. ове одлуке – обављањем актив-
ности на територији Града Вршца, врши Одељење 
за локалну пореску администрацију, Градске уп-
раве Града Вршца, решењем за календарску годи-
ну.

Утврђена обавеза из става 1. овог члана, 
плаћа се у једнаким месечним ратама, у року од 
15 дана по истеку месеца. 

До утврђивања накнаде из става 1. овог 
члана за текућу годину, обвезник накнаде плаћа 
аконтацију у висини месечне обавезе за претход-
ну годину. 

Мање плаћен износ аконтационих обаве-
за обвезник је дужан да измири у року од 15 дана 
од достављања решења којим се утврђује обавеза 
накнаде за текућу годину.     

 Више плаћен износ накнаде на основу 
аконтационих уплата обвезник користи за изми-
рење месечне обавезе за наредни месечни пери-
од.

 Прoтив рeшeњa из става 1. oвoг члaнa 
мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су 
надлежности послови финансија, прeкo надлеж-
ног органа јединице локалне самоуправе. 

 Жалба не одлаже извршење решења.
 Ако је једно лице обвезник плаћања нак-

наде за заштиту и унапређивање животне среди-
не из члана 9. став 1. овe одлуке по више основа 
укупан износ накнаде коју тај обвезник плаћа не 
може бити већи од 0,4% прихода из редовног по-
словања оствареног у претходној години. 

Више утврђени износ накнаде је износ 
који је обвезнику утврђен изнад 0,4% прихода из 
редовног пословања оствареног у претходној го-
дини. 

У случају да је обвезнику накнаде утврђен 
износ накнаде већи од 0,4% прихода из редовног 

пословања оствареног у претходној години, об-
везник је дужан да Одељењу за локалну пореску 
администрацију  поднесе захтев за умањење ви-
ше утврђеног износа накнаде. 

Уз захтев за умањење више утврђене нак-
наде из става 3. овог члана, обвезник, доставља:

 - доказ о приходу из редовног пословања 
оствареном у претходној години;

 - решење Одељења за локалну пореску 
администрацију о утврђеној накнади 
за заштиту и унапређивање животне 
средине. 

Одељење за локалну пореску администра-
цију, дужно је да на основу захтева обвезника 
накнаде из става 11. овог члана, решењем утврди 
укупан износ умањења накнаде и појединачне из-
носе умањења за сваку врсту утврђене накнаде из 
члана 9. став 1. ове одлуке, на нивоу Града Вршца. 

Садржину и изглед захтева за умањење 
утврђене накнаде уређује министар у чијој су на-
длежности послови заштите животне средине.

Члан 13.
 Обвезник накнаде за заштиту и унапређи-

вање животне средине из члана 9. став 1. ове од-
луке, дужан је да поднесе пријаву са подацима од 
значаја за утврђивање накнаде Одељењу за ло-
калну пореску администрацију до 31. јула сваке 
године за коју се утврђује накнада. 

 Пријава из става 1. овог члана подноси се 
и у случају промене података који су од утицаја 
на утврђивање накнаде, у року од 15 дана од дана 
настанка промене.

 Изглед, садржину и начин достављања 
пријаве из става 1. овог члана ближе уређује ми-
нистар у чијој су надлежности послови заштите 
животне средине. 

Члан 14.
 Правно лице и предузетник који обавља 

активности које утичу на животну средину у 
складу са Уредбом о одређивању активности чије 
обављање утиче на животну средину („Службе-
ни гласник РС", бр. 109/09 и 8/10) плаћа накна-
ду за заштиту и унапређивање животне средине 
по основу обављања одређених активности које 
утичу на животну средину у периоду од 1. јануара 
2019. године до 1. марта 2019. године, на основу 
укупног износа који је утврђен за 2018. годину 
сразмерно наведеном периоду по основу члана 
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87. став 3. тач. 1) и 2) Закона о заштити живот-
не средине („Службени гласник РС", бр. 135/04, 
36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 
14/16 и 76/18), у једнаким месечним ратама, у ро-
ку од 15 дана по истеку месеца за претходни ме-
сец. 

 Решење о утврђивању накнаде из става 1. 
овог члана за период од 1. јануара 2019. године 
до 1. марта 2019. године доноси надлежни орган 
јединице локалне самоуправе. Обвезнику који 
престане са обављањем делатности у периоду од 
1. јануара 2019. године до 1. марта 2019. године, 
накнада из става 1. овог члана за наведени пери-
од утврђује се од почетка године до дана престан-
ка обављања делатности.               

 Обвезник који започне обављање одређе-
них активности које утичу на животну средину 
у периоду од 1. јануара 2019. године до 1. марта 
2019. године не плаћа накнаду из става 1. овог 
члана за наведени период. 

Припадност прихода
Члан 15.

 Приходи остварени од накнаде за зашти-
ту и унапређивање животне средине припадају 
буџету Града  Вршца.

3) НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ПУТЕВА

 
Врсте накнада

Члан 16.
            Накнаде за коришћење јавних путева 

у смислу ове одлуке су:
1) накнада за ванредни превоз, и то за:
   (1) прекорачење дозвољене димензије;
   (2) прекорачење дозвољене укупне масе;
   (3) прекорачење дозвољеног осовинског 

оптерећења;
2) накнада за постављање рекламних 

табли, рекламних паноа, уређаја за 
обавештавање или оглашавање по-
ред јавног пута, односно на другом 
земљишту које користи управљач 
јавног пута, у складу са прописима;

3) накнада за коришћење делова пут-
ног земљишта јавног пута и другог 
земљишта које користи управљач 
јавног пута;

 4) накнада за постављање водовода, ка-
нализације, електричних водова, елек-
тронске комуникационе мреже и сл. на 
јавном путу.

Јавни пут јесте пут у смислу закона којим 
се уређују јавни путеви.

1) Накнада за ванредни превоз
Обвезник накнаде

Члан 17.
 Обвезник накнаде за ванредни превоз је 

лице коме је издата дозвола за обављање ванред-
ног превоза у складу са законом којим се уређују 
јавни путеви.

Основица
Члан 18.

 Основица накнаде за ванредни превоз 
(прекорачење највеће дозвољене дужине, шири-
не, висине возила изражене у метрима, прекора-
чење највеће дозвољене укупне масе возила (збир 
масе возила и масе терета на возилу), односно 
прекорачење највећег дозвољеног осовинског оп-
терећења возила (збир масе возила и масе терета 
на возилу) је дужина релације изражена у кило-
метрима (км) коју возило прелази, са или без те-
рета.

 
Висина накнаде

Члан 19.
 Висина накнаде за ванредни превоз у за-

висности од прекорачења највеће дозвољене ди-
мензије возила (дужине, ширине, односно виси-
не), прекорачење највеће укупне масе возила и 
скупа возила, прекорачења највећег дозвољеног 
осовинског оптерећења возила или скупа вози-
ла за једноструке, двоструке, троструке, односно 
четвороструке осовине, прописана је у табелама 
4.1. до 4.6.

 Табела 4.1. - Висина накнаде за ванредни 
превоз за прекорачење највеће дозвољене димен-
зије
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четвороструке осовине, прописана је у табелама 4.1. до 4.6. 
 
 Табела 4.1. - Висина накнаде за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене 
димензије 
1. Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe дужинe вoзилa, aкo вoзилo 

прaзнo или сa тeрeтoм прeлaзи дoзвoљeну дужину
динара/km

1) дo 20% (вучнo вoз. сa прикoл. дo 21,6 m; тeгљaч сa пoлуп. дo 19,8 m) 10,00 
2) прeкo 20% 20,00
2. Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe ширинe вoзилa oд 2,55 мeтaрa, 

aкo вoзилo прaзнo или сa тeрeтoм имa слeдeћу ширину: 
 

1) oд 2,55 дo 3,00 m 10,00
2) oд 3,01 дo 4,00 m 20,00 
3) прeкo 4,00 m 40,00 
3. Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe висинe oд 4,00 мeтaрa, aкo вoзилo 

прaзнo или сa тeрeтoм имa слeдeћу висину: 
 

1) oд 4,01 дo 4,50 m 10,00
2) прeкo 4,50 m 20,00 
 
Табела 4.2. - Висина накнаде за прекорачење највеће укупне масе возила и скупа 
возила изнад 40 тона односно изнад 44 тона 

Прекорачење 
>40 t  (44t) 

Накнада  
дин/km 

Прекорачење 
>40 t  (44t) 

Накнада 
дин/km 

Прекорачење 
>40 t  (44t) 

Накнада  
дин/km 

Прекорачење 
>40 t  (44t) 

Накнада 
дин/km 

1 5,40 41 653,68 81 2.478,74 121 5.525,71 
2 6,30 42 684,57 82 2.540,31 122 5.617,19 
3 8,10 43 717,16 83 2.602,76 123 5.710,42 
4 10,80 44 749,76 84 2.666,10 124 5.802,78 
5 14,40 45 783,22 85 2.729,43 125 5.896,90 
6 18,90 46 817,53 86 2793,64 126 5.991,90 
7 23,40 47 851,85 87 2.858,73 127 6.086,90 
8 29,70 48 887,88 88 2.924,70 128 6.183,65 
9 36,00 49 923,91 89 2.991,55 129 6.280,41

10 43,20 50 961,65 90 3.059,28 130 6.378,05
11 51,30 51 1.000,25 91 3.127,89 131 6.476,56
12 60,30 52 1.038,00 92 3.196,50 132 6.575,08
13 70,20 53 1077,46 93 3.266,87 133 6.675,36
14 81,00 54 1116,92 94 3.337,24 134 6.776,51
15 91,80 55 1.158,10 95 3.408,49 135 6.877,67
16 103,50 56 1.199,28 96 3.480,61 136 6.979,70 
17 116,10 57 1.242,17 97 3.552,74 137 7.082,62 
18 129,60 58 1.285,06 98 3.626,63 138 7.186,41 
19 144,00 59 1.328,81 99 3.700,52 139 7.291,08 
20 159,30 60 1.373,42 100 3.776,16 140 7.395,76 
21 175,50 61 1.418,03 101 3.851,81 141 7.502,19 
22 191,70 62 1.464,35 102 3.928,34 142 7.608,62 
23 208,80 63 1.511,53 103 4.005,74 143 7.715,93 
24 226,80 64 1.558,72 104 4.084,03 144 7.824,13 
25 246,60 65 1.606,76 105 4.162,31 145 7.933,20
26 265,50 66 1.655,65 106 4.242,36 146 8.043,15
27 286,20 67 1.705,41 107 4.322,40 147 8.151,34
28 307,80 68 1.756,02 108 4.403,33 148 8.264,81
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29 329,40 69 1.806,63 109 4.485,13 149 8.376,52
30 351,90 70 1.858,96 110 4.567,81 150 8.489,99
31 375,30 71 1.911,29 111 4.651,38 151 8.603,46
32 400,50 72 1.964,48 112 4.734,94 152 8.716,93 
33 424,80 73 2.018,52 113 4.820,26 153 8.832,16
34 450,90 74 2.073,43 114 4.905,58 154 8.948,27 
35 477,90 75 2.129,19 115 4.991,78 155 9.064,38
36 504,90 76 2.184,95 116 5.078,87 156 9.182,24 
37 533,70 77 2.242,42 117 5.166,83 157 9.300,11 
38 562,50 78 2.299,90 118 5.255,67 158 9.418,86 
39 592,20 79 2.358,23 119 5.344,51 159 9.538,49 
40 622,80 80 2.418,05 120 5.435,11 160 9.675,70 

 
Напомене:  

1. За прекорачења већа од 160,00 t обрачунава се 9.675,70 дин/km + 100 дин/km за 
сваку следећу тону. 

2. За прекорачење укупне масе возила или скупа возила, чије се вредности 
завршавају до ≤0,5 t, обрачунавају се за мању целу вредност, а прекорачења 
укупне масе чије се вредности завршавају изнад 0,5 t, обрачунавају се за већу 
целу вредност. 

 
Табела 4.3. Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског 
оптерећења возила или скупа возила за једноструке осовине 

 

Прекорачење 
тона 

Накнада  
дин/km 

Прекорачење 
тона 

Накнада 
дин/km 

Прекорачење
тона 

Накнада 
дин/km 

Прекорачење
тона 

Накнада  
дин/km 

0,1 11,88 2,6 94,30 5,1 313,34 7,6 672,71 
0,2 13,37 2,7 100,24 5,2 325,22 7,7 690,53 
0,3 14,11 2,8 106,18 5,3 337,10 7,8 707,60 
0,4 16,34 2,9 112,86 5,4 348,98 7,9 725,42 
0,5 17,82 3 119,54 5,5 361,60 8 743,24 
0,6 19,31 3,1 126,97 5,6 374,22 8,1 761,81 
0,7 20,79 3,2 133,65 5,7 386,840 8,2 779,63 
0,8 22,28 3,3 141,08 5,8 400,21 8,3 798,19 
0,9 24,50 3,4 149,24 5,9 413,570 8,4 817,49 
1 26,73 3,5 156,67 6 426,94 8,5 836,80

1,1 28,96 3,6 164,84 6,1 440,300 8,6 855,36 
1,2 31,93 3,7 173,00 6,2 454,41 8,7 875,41 
1,3 34,90 3,8 181,91 6,3 468,52 8,8 894,71
1,4 38,61 3,9 190,82 6,4 482,63 8,9 914,76 
1,5 41,58 4 198,25 6,5 497,48 9 934,81 
1,6 45,29 4,1 208,64 6,6 512,33 9,1 955,60 
1,7 49,00 4,2 218,30 6,7 527,18 9,2 976,39
1,8 53,46 4,3 227,95 6,8 542,77 9,3 997,18 
1,9 57,92 4,4 237,60 6,9 558,36 9,4 1.017,97 
2 62,37 4,5 247,00 7 573,95 9,5 1.039,50 

2,1 66,83 4,6 258,39 7,1 589,55 9,6 1.061,03 
2,2 72,02 4,7 268,79 7,2 605,88 9,7 1.082,57 
2,3 77,22 4,8 279,92 7,3 622,22 9,8 1.104,84 
2,4 82,42 4,9 291,06 7,4 639,29 9,9 1.127,12 
2,5 88,36 5 302,20 7,5 655,63 10 1.149,39 
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Напомене:  

1. За прекорачења већа од 10,00 t обрачунава се 1.149,39 дин/km + 20 дин/km за 
сваку следећу 0,1 тону. 

2. Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа 
возила за једноструке осовине, обрачунава се према формули: 

Пјо = Сјо - Дјо 
            при чему се од стварног осовинског оптерећења сваке осовине (Сјо) одузме 
дозвољено  
            оптерећење (Дјо), и добијена вредност прекорачења (Пјо) помножи са дужином 
пређеног 
             пута (km). 

3. Добијена прекорачења осовинског оптерећења, чије се вредности завршавају до 
≤0,05 t, обрачунавају се за мању целу вредност,  а прекорачења осовинског 
оптерећења чије се вредности завршавају изнад 0,05 t, обрачунавају се за већу 
целу вредност. 

Табела 4.4. Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског 
оптерећења возила или скупа возила за двоструке осовине 

 
 
Табела 4.5. Висина накнада за прекорачење највећег дозвољеног осовинског 
оптерећења возила или скупа возила за троструке осовине 

Прекорачење 
тона 

Накнада  
дин/km 

Прекорачење 
тона 

Накнада 
дин/km 

Прекорачење
тона 

Накнада 
дин/km 

Прекорачење
тона 

Накнада  
дин/km 

0,1 16.34 2,6 129.66 5,1 430.84 7,6 924.97 
0,2 18.38 2,7 137.83 5,2 447.84 7,7 949.47
0,3 19.39 2,8 145.99 5,3 463.54 7,8 972.95 
0,4 22.46 2,9 155.18 5,4 479.84 7,9 997.46 
0,5 24.50 3 164.37 5,5 497.20 8 1.021.96 
0,6 26.54 3,1 174.58 5,6 514.55 8,1 1.047.48 
0,7 28.58 3,2 183.77 5,7 531.91 8,2 1.071.98 
0,8 30.63 3,3 193.98 5,8 550.28 8,3 1.097.50 
0,9 33.69 3,4 205.21 5,9 568.36 8,4 1.124.05
1 36.75 3,5 215.42 6 587.04 8,5 1.150.60 

1,1 39.82 3,6 226.65 6,1 605.42 8,6 1.176.12 
1,2 43.90 3,7 237.88 6,2 624.81 8,7 1.203.68 
1,3 47.98 3,8 250.13 6,3 644.21 8,8 1.230.23 
1,4 53.08 3,9 262.38 6,4 663.61 8,9 1.257.79 
1,5 57.17 4 272.59 6,5 684.03 9 1.285.36 
1,6 62.28 4,1 286.88 6,6 704.45 9,1 1.313.95
1,7 67.38 4,2 300.15 6,7 724.86 9,2 1.342.53 
1,8 73.51 4,3 313.43 6,8 746.31 9,3 1.371.12 
1,9 79.63 4,4 326.70 6,9 767.74 9,4 1.399.70 
2 85.76 4,5 340.99 7 789.18 9,5 1.429.31 

2,1 91.88 4,6 355.29 7,1 810.62 9,6 1.458.92 
2,2 99.03 4,7 369.58 7,2 833.08 9,7 1.488.53 
2,3 106.18 4,8 384.89 7,3 855.55 9,8 1.519.15
2,4 113.32 4,9 400.21 7,4 879.03 9,9 1.548.78 
2,5 121.49 5 415.52 7,5 901.49 10 1.580.41 
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Табела 4.6. Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског 
оптерећења возила или скупа возила за четвороструке осовине 

Прекорачење 
тона 

Накнада  
дин/km 

Прекорачење 
тона 

Накнада 
дин/km 

Прекорачење
тона 

Накнада 
дин/km 

Прекорачење
тона 

Накнада 
дин/km 

0,1 19.68 2,6 156.25 5,1 519.20 7,6 1.114.68 
0,2 22.15 2,7 167.89 5,2 538.89 7,7 1.144.19 
0,3 23.37 2,8 175.94 5,3 558.57 7,8 1.172.49
0,4 27.10 2,9 187.00 5,4 578.24 7,9 1.202.02 
0,5 29.85 3 198.08 5,5 599.17 8 1.231.54 
0,6 31.98 3,1 210.38 5,6 620.08 8,1 1.262.32 
0,7 34.82 3,2 221.46 5,7 640.99 8,2 1.291.83
0,8 36.91 3,3 243.70 5,8 663.19 8,3 1.322.60 
0,9 40.60 3,4 247.29 5,9 685.28 8,4 1.354.58 
1 44.29 3,5 259.59 6 707.44 8,5 1.386.58

1,1 47.98 3,6 273.14 6,1 729.58 8,6 1.417.33 
1,2 52.90 3,7 286.66 6,2 752.96 8,7 1.450.55 
1,3 57.83 3,8 301.42 6,3 776.34 8,8 1.482.53 
1,4 63.98 3,9 316.18 6,4 799.72 8,9 1.515.76
1,5 68.89 4 328.50 6,5 824.32 9 1.548.98 
1,6 75.05 4,1 345.72 6,6 848.91 9,1 1.583.43 
1,7 81.20 4,2 361.72 6,7 873.54 9,2 1.617.88
1,8 88.52 4,3 377.71 6,8 899.37 9,3 1.652.33 
1,9 95.96 4,4 393.70 6,9 925.20 9,4 1.686.77 
2 103.35 4,5 410.92 7 951.04 9,5 1.722.45 

2,1 110.73 4,6 428.15 7,1 976.87 9,6 1.758.12
2,2 119.34 4,7 445.39 7,2 1.003.94 9,7 1.793.80 
2,3 127.95 4,8 463.83 7,3 1.031.00 9,8 1.830.72 
2,4 136.56 4,9 482.28 7,4 1.059.30 9,9 1.867.64
2,5 146.41 5 500.75 7,5 1.086.38 10 1.904.54 

Прекорачење 
тона 

Накнада  
дин/km 

Прекорачење 
тона 

Накнада 
дин/km 

Прекорачење
тона 

Накнада 
дин/km 

Прекорачење
тона 

Накнада  
дин/km 

0,1 22.48 2,6 178.42 5,1 592.84 7,6 1.272.77
0,2 25.27 2,7 189.65 5,2 615.32 7,7 1.306.48 
0,3 26.69 2,8 200.89 5,3 637.80 7,8 1.338.78 
0,4 30.29 2,9 213.53 5,4 660.27 7,9 1.372.49
0,5 33.71 3 226.17 5,5 684.15 8 1.406.21 
0,6 36.53 3,1 240.23 5,6 708.02 8,1 1.441.34 
0,7 39.33 3,2 252.86 5,7 731.90 8,2 1.475.06 
0,8 42.15 3,3 266.92 5,8 757.19 8,3 1.510.15 
0,9 46.35 3,4 282.36 5,9 782.47 8,4 1.546.69 
1 50.57 3,5 296.12 6 807.77 8,5 1.583.22 

1,1 54.79 3,6 313.88 6,1 833.05 8,6 1.618.34
1,2 60.39 3,7 327.31 6,2 859.74 8,7 1.656.27 
1,3 66.03 3,8 344.17 6,3 886.425 8,8 1.698.79 
1,4 73.05 3,9 361.03 6,4 913.11 8,9 1.730.73 
1,5 78.67 4 375.09 6,5 941.23 9 1.768.66
1,6 85.68 4,1 394.75 6,6 969.33 9,1 1.807.99 
1,7 92.71 4,2 413.02 6,7 997.42 9,2 1.847.27 
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Напомене:
1. Накнада за прекорачење прописаног 

осовинског оптерећења возила или 
скупа возила  за двоструке, троструке 
и вишеструке осовине, обрачунава се 
према формули:  Пво = Сво - Дво / Бо 
при чему се од стварног осовинског оп-
терећења двоструке, троструке и више-
струке осовине (Сво) одузме дозвоље-
но осовинско оптерећење (Дво) и поде-
ли са бројем осовина (Бо), и добијена 
вредност прекорачења (Пво) помножи 
са дужином пређеног пута (km).

2. Добијена прекорачења осовинског оп-
терећења, чије се вредности завршавају 
до ≤0,05 t, обрачунавају се за мању целу 
вредност,  а прекорачења осовинског 
оптерећења чије се вредности завр-
шавају изнад 0,05 t, обрачунавају се за 
већу целу вредност.

3. Збир очитаних накнада за осовине или 
скупове осовина, чини накнаду за пре-
корачење дозвољеног осовинског опте-
рећења.

4. Укупна накнада рачуна се тако, да се 
накнада  за појединачно прекорачење 
(дин/km) помножи са удаљеношћу (км) 
од места поласка до места доласка ван-
редног превоза.

5. Ако возило или скуп возила са или без 
терета, прекорачује више вредности, 
укупна накнада се израчунава, тако 
што се накнаде за свако појединачно 
прекорачење (дин/km) саберу и помно-
же са удаљеношћу (km) од места полас-
ка до места доласка ванредног превоза.

6. Приликом рачунања укупно пређених 
километара ванредног превоза, сваки 
започети километар узима се као пуни 
километар.

 Прекорачење највећег дозвољеног осо-
винског оптерећења возила из става 1. овог члана 
се утврђује као разлика стварног осовинског оп-
терећења и дозвољеног осовинског оптерећења. 
Прекорачење за двоструке, троструке и више-
струке осовине, обрачунава се као количник раз-
лике стварног осовинског оптерећења двоструке, 
троструке и вишеструке осовине и дозвољеног 
осовинског оптерећења и броја осовина.

Највећа дозвољена дужина, ширина, ви-
сина возила, односно највеће осовинско опте-
рећење је највећа дозвољена дужина, ширина, 
висина возила, односно највеће осовинско опте-
рећење у складу са прописима којима се уређује 
безбедност саобраћаја на путевима.

Начин утврђивања и плаћања
 

Члан 20.
 Накнаду за ванредни превоз утврђује уп-

рављач јавног пута за возило са или без терета 
решењем у року од осам дана од дана подношења 
захтева.

 Када возило, са или без терета преко-
рачује дозвољену дужину, ширину и висину на 
више места накнада из члана 27. став 1. тачка 1) 
подтачка (1) ове одлуке утврђује се за сваку врсту 
прекорачења посебно, и то само за највећу ди-
мензију из сваког прекорачења применом висине 
накнаде прописане у Табели 4.1. ове одлуке.

 Уколико возило, са или без терета, преко-
рачује више димензија, укупна накнада предста-
вља збир накнада за прекорачења по појединим 
димензијама.

 Укупан износ накнаде за прекорачење 
највећих дозвољених димензија возила обрачу-
нава се као производ збира јединичних накнада 
за дужину, ширину, висину (дин/км) и дужине 
релације д изражене у километрима (км).

 
Напомене: 
1. Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа 

возила  за двоструке, троструке и вишеструке осовине, обрачунава се према 
формули: 

Пво = Сво - Дво / Бо 
при чему се од стварног осовинског оптерећења двоструке, троструке и вишеструке 
осовине (Сво) одузме дозвољено осовинско оптерећење (Дво) и подели са бројем 
осовина (Бо), и добијена вредност прекорачења (Пво) помножи са дужином пређеног 
пута (km). 
2. Добијена прекорачења осовинског оптерећења, чије се вредности завршавају до 

≤0,05 t, обрачунавају се за мању целу вредност,  а прекорачења осовинског 
оптерећења чије се вредности завршавају изнад 0,05 t, обрачунавају се за већу 
целу вредност. 

3. Збир очитаних накнада за осовине или скупове осовина, чини накнаду за 
прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења. 

4. Укупна накнада рачуна се тако, да се накнада  за појединачно прекорачење 
(дин/km) помножи са удаљеношћу (км) од места поласка до места доласка 
ванредног превоза. 

5. Ако возило или скуп возила са или без терета, прекорачује више вредности, укупна 
накнада се израчунава, тако што се накнаде за свако појединачно прекорачење 
(дин/km) саберу и помноже са удаљеношћу (km) од места поласка до места 
доласка ванредног превоза. 

6. Приликом рачунања укупно пређених километара ванредног превоза, сваки 
започети километар узима се као пуни километар. 

           Прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила из става 1. 
овог члана се утврђује као разлика стварног осовинског оптерећења и дозвољеног 
осовинског оптерећења. Прекорачење за двоструке, троструке и вишеструке осовине, 
обрачунава се као количник разлике стварног осовинског оптерећења двоструке, 
троструке и вишеструке осовине и дозвољеног осовинског оптерећења и броја осовина. 
Највећа дозвољена дужина, ширина, висина возила, односно највеће осовинско 
оптерећење је највећа дозвољена дужина, ширина, висина возила, односно највеће 
осовинско оптерећење у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја 
на путевима. 
 Начин утврђивања и плаћања 
   

Члан 20. 
            Накнаду за ванредни превоз утврђује управљач јавног пута за возило са или без 
терета решењем у року од осам дана од дана подношења захтева. 
            Када возило, са или без терета прекорачује дозвољену дужину, ширину и висину 
на више места накнада из члана 27. став 1. тачка 1) подтачка (1) ове одлуке утврђује се 
за сваку врсту прекорачења посебно, и то само за највећу димензију из сваког 
прекорачења применом висине накнаде прописане у Табели 4.1. ове одлуке. 
            Уколико возило, са или без терета, прекорачује више димензија, укупна накнада 
представља збир накнада за прекорачења по појединим димензијама. 

1,8 101.41 4,3 431.28 6,8 1.026.92 9,3 1.886.66
1,9 109.58 4,4 449.54 6,9 1.056.41 9,4 1.925.99 
2 118.00 4,5 521.93 7 1085.91 9,5 1.966.73 

2,1 126.42 4,6 488.87 7,1 1.115.41 9,6 2.007.49
2,2 136.26 4,7 508.55 7,2 1.146.32 9,7 2.048.20 
2,3 146.10 4,8 529.61 7,3 1.177.24 9,8 2.090.36 
2,4 155.96 4,9 550.59 7,4 1.209.54 9,9 2.132.51 
2,5 167.18 5 571.76 7,5 1.240.45 10 2.174.65
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 Накнада из члана 27. став 1. тачка 1) 
подтачка (2) ове одлуке за прекорачење укупне 
масе возила или скупа возила изнад 40 т, односно 
када је законом прописана мања дозвољена укуп-
на маса возила или скупа возила и 44 т за троо-
совинско моторно возило са двоосовинском или 
троосовинском полуприколицом када се превози 
40-стопни ИСО контејнер као комбинована пре-
возна операција, обрачунава се као производ ви-
сине накнада прописаних у Табели 4.2. ове одлуке 
и дужине пређене релације. За прекорачења већа 
од 160 т, висина накнаде из Табеле 4.2. увећава се 
за 100 динара/км за сваку следећу тону.

 Накнада из члана 27. став 1. тачка 1) 
подтачка (3) ове одлуке обрачунава се за вози-
ло са или без прикључног возила на једној или 
више једноструких осовина, или на двострукој, 
трострукој или вишеструкој осовини које пре-
корачује дозвољено осовинско оптерећење, мно-
жењем висине накнаде прописане у Табелама 4.3. 
до 4.6. ове одлуке за утврђено прекорачење са ду-
жином пређеног пута изражене у километрима 
(км).

 За превозе који се врше по једној дозволи 
за више идентичних превоза, накнада се обрачу-
нава тако што се накнада за појединачни превоз 
множи са бројем одобрених превоза.

 Утврђена обавеза из става 1. овог члана 
плаћа се пре отпочињања ванредног превоза, а 
најкасније у року од 15 дана од дана утврђивања 
висине накнаде.

 За возила или прикључна возила за која 
се издаје временска дозвола утврђује се годишња 
накнада, чија је висина прописана у Табели 4.7. 
ове одлуке.

Табела 4.7. Висина накнаде за возила или 
прикључна возила за која се издаје

 2)Накнада за постављање рекламних таб-
ли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање 
или оглашавање поред јавног пута, односно на 
другом земљишту које користи управљач јавног 
пута

Обвезник накнаде    
Члан 21.

 Обвезник накнаде за постављање сред-
става за оглашавање поред односно на улица-
ма и општинским путевима, односно на другом 
земљишту које користи управљач улице или 
општинског пута (у даљем тексту: накнада за по-
стављање рекламних табли поред општинског 
пута) је лице које је поставило средство за огла-
шавање на основу плана постављања средстава за 
оглашавање на улицама и општинским путевима, 
након спроведеног поступка јавног конкурса од-
носно кроз реализацију пројекта јавно-приват-
ног партнерства са елементом концесије.

 Ближе услове и критеријуме за спро-
вођење јавног конкурса односно за реализацију 
пројекта јавно-приватног партнерства са елемен-
том концесије, из става 2. овог члана, укључујући 
и начин одређивања накнаде за постављање ре-
кламних табли поред општинског пута, уређује 
се актом надлежног органа јединице локалне са-
моуправе.

Основица
Члан 22.

 Основица накнаде за постављање реклам-
них табли поред општинског пута је укупна по-
вршина свих страна за оглашавање постављене 
табле изражена у метрима квадратним (м²).

Висина накнада
Члан 23.

 Висина минималне накнаде за поста-
вљање рекламних табли поред општинског пута, 
прописана је у Табели 4.8. ове одлуке.

Табела 4.8. Висина накнаде за постављање 
средстава за оглашавање поред односно на ули-
цама и општинским путевима, односно на дру-
гом земљишту које користи управљач улице или 
општинског пута у складу са прописима

            Укупан износ накнаде за прекорачење највећих дозвољених димензија возила 
обрачунава се као производ збира јединичних накнада за дужину, ширину, висину 
(дин/км) и дужине релације д изражене у километрима (км). 
            Накнада из члана 27. став 1. тачка 1) подтачка (2) ове одлуке за прекорачење 
укупне масе возила или скупа возила изнад 40 т, односно када је законом прописана 
мања дозвољена укупна маса возила или скупа возила и 44 т за троосовинско моторно 
возило са двоосовинском или троосовинском полуприколицом када се превози 40-
стопни ИСО контејнер као комбинована превозна операција, обрачунава се као 
производ висине накнада прописаних у Табели 4.2. ове одлуке и дужине пређене 
релације. За прекорачења већа од 160 т, висина накнаде из Табеле 4.2. увећава се за 
100 динара/км за сваку следећу тону. 
            Накнада из члана 27. став 1. тачка 1) подтачка (3) ове одлуке обрачунава се за 
возило са или без прикључног возила на једној или више једноструких осовина, или на 
двострукој, трострукој или вишеструкој осовини које прекорачује дозвољено осовинско 
оптерећење, множењем висине накнаде прописане у Табелама 4.3. до 4.6. ове одлуке 
за утврђено прекорачење са дужином пређеног пута изражене у километрима (км). 
            За превозе који се врше по једној дозволи за више идентичних превоза, накнада 
се обрачунава тако што се накнада за појединачни превоз множи са бројем одобрених 
превоза. 
            Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се пре отпочињања ванредног 
превоза, а најкасније у року од 15 дана од дана утврђивања висине накнаде. 
            За возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола утврђује се 
годишња накнада, чија је висина прописана у Табели 4.7. ове одлуке. 
 
Табела 4.7. Висина накнаде за возила или прикључна возила за која се издаје 
временска дозвола 

Врста накнаде годишњи износ у динарима 
Накнада за возила или прикључна 
возила за која се издаје временска 
дозвола 

55.000 

 
             2)Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за 
обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које 
користи управљач јавног пута 

Обвезник накнаде 
                                                                 

Члан 21. 
            Обвезник накнаде за постављање средстава за оглашавање поред односно на 
улицама и општинским путевима, односно на другом земљишту које користи управљач 
улице или општинског пута (у даљем тексту: накнада за постављање рекламних табли 
поред општинског пута) је лице које је поставило средство за оглашавање на основу 
плана постављања средстава за оглашавање на улицама и општинским путевима, 
након спроведеног поступка јавног конкурса односно кроз реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства са елементом концесије. 
            Ближе услове и критеријуме за спровођење јавног конкурса односно за 
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементом концесије, из става 2. 
овог члана, укључујући и начин одређивања накнаде за постављање рекламних табли 
поред општинског пута, уређује се актом надлежног органа јединице локалне 
самоуправе. 

Основица 
Члан 22. 

            Основица накнаде за постављање рекламних табли поред општинског пута је 
укупна површина свих страна за оглашавање постављене табле изражена у метрима 
квадратним (м²). 

Висина накнада 
Члан 23. 

             Висина минималне накнаде за постављање рекламних табли поред општинског 
пута, прописана је у Табели 4.8. ове одлуке. 
 
Табела 4.8. Висина накнаде за постављање средстава за оглашавање поред односно на 
улицама и општинским путевима, односно на другом земљишту које користи управљач 
улице или општинског пута у складу са прописима 

За постављање средстава за оглашавање поред 
општинских путева, односно улица, односно на 

другом земљишту које користи управљач 
улице или општинског пута  

Висина дневне накнаде у 
динарима 

дневно/м2 17,00 

 
Начин утврђивања и плаћања 

Члан 24. 
            Накнаду за постављање рекламних табли на општинском путу, утврђује јединица 
локалне самоуправе приликом закључивања уговора са обвезником накнаде по 
окончаном јавном конкурсу, односно уговора о јавно - приватном партнерству. 
            3) Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог     
земљишта које користи управљач јавног пута 

 
Обвезник накнаде 

Члан 25. 
             Обвезник накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог 
земљишта које користи управљач јавног пута (у даљем тексту: накнада за коришћење 
делова путног земљишта), а које је у општој употреби је корисник тог земљишта. 
     

Основица 
Члан 26. 

            Основица накнаде за коришћење делова путног земљишта је метар квадратни 
(м²) путног земљишта у зависности од значаја пута, а које обвезник накнаде користи за 
приступ и изградњу објеката, осим домаћинства. 

 
Висина накнаде 

Члан 27. 
             Износ накнаде за коришћење путног земљишта општинског пута и улице и 
другог земљишта које користи управљач општинског пута и улице прописана је у 
Табели 4.9. ове одлуке. 
 
Табела 4.9. Износ накнаде за коришћење делова путног земљишта и другог земљишта 
које користи управљач општинског пута и улице 

Површина  
коришћеног 

 путног  
земљишта 

Износ накнаде (динара/m² коришћеног путног земљишта)

Општински пут 
Улица којом се 

креће јавни градски 
превоз 

Улица којом се не 
креће јавни градски 

превоз 

1 дo 50 m² 1.000,00 1.000,00 400,00

2 51 – 250 m² 600,00 600,00 240,00
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3 251 – 500 m² 300,00 300,00 120,00

4 
преко 500 

m² 
150,00 150,00 60,00

 
            Јединица локалне самоуправе прописује својим актом износ накнаде и 
олакшице за накнаде за општинске путеве и улице.  

 
Начин утврђивања и плаћања 

Члан 28. 
            Накнада за коришћење делова путног земљишта општинског пута утврђује се 
решењем управљача општинског пута и улице. 
            Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни 
месец. 

 
4) Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на јавном путу 
 

Обвезник накнаде 
  

Члан 29. 
            Обвезник накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, 
електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног 
пута (у даљем тексту: накнада за постављање инсталација) је лице које користи јавни 
пут за постављање инсталација. 

Основица 
Члан 30. 

            Основица накнаде за постављање инсталација је дужина постављених 
инсталација изражена у метрима (м). 
  

Висина накнаде 
Члан 31. 

Висина накнаде за постављање инсталација у зависности од пречника (ширине) и врсте 
инсталација на општинском путу и улици прописана је у Табели 4.10. ове одлуке. 
 
Табела 4.10. Износ накнаде за постављање водовода, канализације, електричних 
водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици 

Инсталације 
Износ накнаде у динарима по метру постављених 

инсталација пречника до 0,01 метара* 

оптички каблови 50,00 дин/м

електро и гасне  30,00 дин/м

водовод и канализација 20,00 дин/м

 
* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута и 
улице плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених 
инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метар, за инсталације већег пречника 
накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или ширине). 
  

Члан 32. 

Висина накнада 
Члан 23. 

             Висина минималне накнаде за постављање рекламних табли поред општинског 
пута, прописана је у Табели 4.8. ове одлуке. 
 
Табела 4.8. Висина накнаде за постављање средстава за оглашавање поред односно на 
улицама и општинским путевима, односно на другом земљишту које користи управљач 
улице или општинског пута у складу са прописима 

За постављање средстава за оглашавање поред 
општинских путева, односно улица, односно на 

другом земљишту које користи управљач 
улице или општинског пута  

Висина дневне накнаде у 
динарима 

дневно/м2 17,00 

 
Начин утврђивања и плаћања 

Члан 24. 
            Накнаду за постављање рекламних табли на општинском путу, утврђује јединица 
локалне самоуправе приликом закључивања уговора са обвезником накнаде по 
окончаном јавном конкурсу, односно уговора о јавно - приватном партнерству. 
            3) Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог     
земљишта које користи управљач јавног пута 

 
Обвезник накнаде 

Члан 25. 
             Обвезник накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог 
земљишта које користи управљач јавног пута (у даљем тексту: накнада за коришћење 
делова путног земљишта), а које је у општој употреби је корисник тог земљишта. 
     

Основица 
Члан 26. 

            Основица накнаде за коришћење делова путног земљишта је метар квадратни 
(м²) путног земљишта у зависности од значаја пута, а које обвезник накнаде користи за 
приступ и изградњу објеката, осим домаћинства. 

 
Висина накнаде 

Члан 27. 
             Износ накнаде за коришћење путног земљишта општинског пута и улице и 
другог земљишта које користи управљач општинског пута и улице прописана је у 
Табели 4.9. ове одлуке. 
 
Табела 4.9. Износ накнаде за коришћење делова путног земљишта и другог земљишта 
које користи управљач општинског пута и улице 

Површина  
коришћеног 

 путног  
земљишта 

Износ накнаде (динара/m² коришћеног путног земљишта)

Општински пут 
Улица којом се 

креће јавни градски 
превоз 

Улица којом се не 
креће јавни градски 

превоз 

1 дo 50 m² 1.000,00 1.000,00 400,00

2 51 – 250 m² 600,00 600,00 240,00

3 251 – 500 m² 300,00 300,00 120,00

4 
преко 500 

m² 
150,00 150,00 60,00

 
            Јединица локалне самоуправе прописује својим актом износ накнаде и 
олакшице за накнаде за општинске путеве и улице.  

 
Начин утврђивања и плаћања 

Члан 28. 
            Накнада за коришћење делова путног земљишта општинског пута утврђује се 
решењем управљача општинског пута и улице. 
            Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни 
месец. 

 
4) Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на јавном путу 
 

Обвезник накнаде 
  

Члан 29. 
            Обвезник накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, 
електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног 
пута (у даљем тексту: накнада за постављање инсталација) је лице које користи јавни 
пут за постављање инсталација. 

Основица 
Члан 30. 

            Основица накнаде за постављање инсталација је дужина постављених 
инсталација изражена у метрима (м). 
  

Висина накнаде 
Члан 31. 

Висина накнаде за постављање инсталација у зависности од пречника (ширине) и врсте 
инсталација на општинском путу и улици прописана је у Табели 4.10. ове одлуке. 
 
Табела 4.10. Износ накнаде за постављање водовода, канализације, електричних 
водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици 

Инсталације 
Износ накнаде у динарима по метру постављених 

инсталација пречника до 0,01 метара* 

оптички каблови 50,00 дин/м

електро и гасне  30,00 дин/м

водовод и канализација 20,00 дин/м

 
* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута и 
улице плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених 
инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метар, за инсталације већег пречника 
накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или ширине). 
  

Члан 32. 

Начин утврђивања и плаћања
Члан 24.

 Накнаду за постављање рекламних табли 
на општинском путу, утврђује јединица локал-
не самоуправе приликом закључивања угово-
ра са обвезником накнаде по окончаном јавном 
конкурсу, односно уговора о јавно - приватном 
партнерству.

 3) Накнада за коришћење делова путног 
земљишта јавног пута и другог     земљишта које 
користи управљач јавног пута

Обвезник накнаде
Члан 25.

 Обвезник накнаде за коришћење делова 
путног земљишта јавног пута и другог земљишта 
које користи управљач јавног пута (у даљем 
тексту: накнада за коришћење делова путног 
земљишта), а које је у општој употреби је ко-
рисник тог земљишта.

    
Основица
Члан 26.

 Основица накнаде за коришћење делова 
путног земљишта је метар квадратни (м²) путног 
земљишта у зависности од значаја пута, а које об-
везник накнаде користи за приступ и изградњу 
објеката, осим домаћинства.

Висина накнаде
Члан 27.

 Износ накнаде за коришћење путног 
земљишта општинског пута и улице и другог 
земљишта које користи управљач општинског 
пута и улице прописана је у Табели 4.9. ове одлу-
ке.

Табела 4.9. Износ накнаде за коришћење 
делова путног земљишта и другог земљишта које 
користи управљач општинског пута и улице

Јединица локалне самоуправе прописује 
својим актом износ накнаде и олакшице за нак-
наде за општинске путеве и улице. 

Начин утврђивања и плаћања
Члан 28.

Накнада за коришћење делова путног 
земљишта општинског пута утврђује се решењем 
управљача општинског пута и улице.

Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних 
рата, до 15. у месецу за претходни месец.

4) Накнада за постављање водовода, кана-
лизације, електричних водова, електронске кому-
никационе мреже и сл. на јавном путу

Обвезник накнаде
 

Члан 29.
Обвезник накнаде за постављање водово-

да, канализације, електричних водова, електрон-
ске комуникационе мреже и сл. на јавном путу и 
у заштитном појасу јавног пута (у даљем тексту: 
накнада за постављање инсталација) је лице које 
користи јавни пут за постављање инсталација.

Основица
Члан 30.

Основица накнаде за постављање инста-
лација је дужина постављених инсталација изра-
жена у метрима (м).

 
Висина накнаде

Члан 31.
Висина накнаде за постављање инстала-

ција у зависности од пречника (ширине) и врсте 
инсталација на општинском путу и улици пропи-
сана је у Табели 4.10. ове одлуке.

Табела 4.10. Износ накнаде за постављање 
водовода, канализације, електричних водо-
ва, електронске комуникационе мреже и сл. на 
општинском путу и улици
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* За постављање инсталација поред, испод 
или изнад (укрштај) општинског пута и улице 
плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, 
по метру постављених инсталација пречника 
(или ширине) до 0,01 метар, за инсталације већег 
пречника накнада се линеарно увећава сразмер-
но повећању пречника (или ширине).

 
Члан 32.

Одредбе ове одлуке не односе се на кон-
ституисање службености пролаза уколико се ра-
ди о објектима комуналне инфраструктуре која 
је јавна својина Града Вршца и када се гради за 
потребе органа и организација чији је оснивач 
Град Вршац односно уколико је инвеститор ин-
директни буџетски корисник. 

Начин утврђивања и плаћања
Члан 33.

Утврђивање накнаде за постављање ин-
сталација утврђује управљач јавног пута, прили-
ком закључивања уговора са обвезником накна-
де.

Накнада за постављање инсталација на 
општинском путу или улици утврђује се ре-
шењем управљача општинског пута и улице.

Накнада из става 1. овог члана плаћа се 
у роковима утврђеним уговором, односно ре-
шењем.

Припадност прихода
Члан 34.

Приходи остварени од накнада из члана 
27. став 1. ове одлуке  на општинском путу и ули-
ци припадају и уплаћују се на рачун управљача 
тих путева и улица.

4) НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА

Члан 35.
Накнаде за коришћење јавне површине су:
1) накнада за коришћење простора на јав-

ној површини у пословне и друге свр-
хе, осим ради продаје штампе, књига и 
других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће ради-

ности; 
2) накнада за коришћење јавне површи-

не за оглашавање за сопствене пот-
ребе и за потребе других лица, као и 
за коришћење површине и објекта за 
оглашавање за сопствене потребе и 
за потребе других лица којим се врши 
непосредни утицај на расположивост, 
квалитет или неку другу особину јавне 
површине, за које дозволу издаје на-
длежни орган јединице локалне само-
управе; 

3) накнада за коришћење јавне површине 
по основу заузећа грађевинским мате-
ријалом и за извођење грађевинских 
радова и изградњу. 

Под коришћењем простора на јавној по-
вршини у пословне и друге сврхе, у смислу става 
1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне по-
вршине: 

- објектом привременог коришћења: киоск, 
тезга, башта, апарат за сладолед, банко-
мат, аутомат за продају штампе, покретни 
објекат за продају робе на мало и вршење 
занатских и других услуга, монтажни обје-
кат за обављање делатности јавних кому-
налних предузећа, телефонска говорница 
и слични објекти, башта угоститељског 
објекта;

- за забавни парк, циркус, спортске тере-
не, за одржавање концерата, фестивала 
и других манифестација, за одржавање 
спортских приредби, за објекте и станице 
за изнајмљивање бицикла, за коришћење 
посебно обележеног простора за теретно 
возило за снабдевање, односно за почетну 
обуку возача и друго.

-  Коришћење простора на јавној повр-
шини у пословне и друге сврхе у смислу 
става 1. тачке 1) овог члана односи се на 
привремено коришћење простора на јав-
ној површини и не обухвата коришћење 
трајног карактера изградњом објеката ин-
фраструктуре.

- Jавна површина јесте површина утврђена 
планским документом јединице локал-
не самоуправе која је доступна свим ко-
рисницима под једнаким условима: 
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- јавна саобраћајна површина (пут, улица, 
пешачка зона и сл.); 

-  трг; 
- јавна зелена површина (парк, сквер, град-

ска шума и сл.);
- јавна површина блока (парковски уређене 

површине и саобраћајне површине).
 

Члан 36.
 Надзор над применом одредаба ове одлу-

ке врши Градска Управа.                                                  

Обвезник накнаде                    
Члан 37.

Обвезник накнаде за коришћење јавне 
површине је корисник јавне површине. Обавеза 
настаје даном почетка коришћења јавне површи-
не за чије је коришћење прописано плаћање нак-
наде.  

 Обавеза траје док траје коришћење права, 
предмета или услуга. 

Члан 38.
   Основица накнаде за коришћење просто-

ра на јавној површини је површина коришћеног 
простора изражена у метрима квадратним (m2).

Висина накнаде
Члан  39.

Највиши износ накнаде за коришћење јав-
не површине утврђује се у дневном износу  и то: 

- накнада за коришћење простора на јавној 
површини у пословне и друге сврхе, осим 
ради продаје штампе, књига и других пуб-
ликација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности до 122,00 дин./
м2. 

- накнада за коришћење јавне површине 
за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица, као и за коришћење 
површине и објекта за оглашавање за соп-
ствене потребе и за потребе других лица, 
за које дозволу издаје надлежни орган 
јединице локалне самоуправе до  100,00 
дин./м2.

- накнада за коришћење јавне површине по 

основу заузећа грађевинским материјалом 
и за извођење грађевинских радова и из-
градњу до 180,00 дин./м2.

- Висина накнада утврђена овом одлуком 
може се изменити једанпут годишње, и 
то у поступку утврђивања буџета Града за 
наредну годину.
Изузетно, висина накнаде утврђења овом 

одлуком, може се изменити у случају доношења, 
односно измене закона или другог прописа којим 
се уређују изворни приходи јединице локалне са-
моуправе.    

                                                      
Члан 40.

На територији Града Вршца накнада се 
плаћа у различитом износу зависно од: времена 
коришћења простора,  врсте делатности, повр-
шине, врсте објекта, техничко-употребне карак-
теристике објекта, уколико се јавна површина ко-
ристи за постављање објеката,  по зонама у који-
ма се налазе објекти, предмети или врше услуге 
за које се плаћа накнада. 

                                              
Члан 41.

 Накнада из члана 35. тачке 1. и 2. ове од-
луке, утврђује се и плаћа по зонама:

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 непар-
не, односно од кућног броја 2 до 32 са парне стра-
не), 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. Ва-
ска 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 Зеле-
на 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 Зрењани-
на (од кућног броја 1 до 23 са непарне, односно 
од кућног броја 2 до 28а са парне стране улице), 
ул. Гаврила Принципа, Васка Попе, Војнички трг, 
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Булевар ослобођења, ул. 2. Октобар, ул. Милоша 
Обилића, ул. Ђуре Цвејића, ул. Николе Нешко-
вића, ул. Црног Јована, ул. Ломина, ул. Ђуре Да-
ничића, 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 Војнич-
ког 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 Града Вршца.

Члан 42.
1) Накнада за коришћење простора на јав-

ној површини у пословне и друге  сврхе, осим ра-
ди продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности, утврђује се и плаћа за сваки цели или 
започети квадратни метар заузетог простора, 
према подручју на коме се јавна површина нала-
зи, и то:

1. за постављање расхладних уређаја за 
продају освежавајућих безалкохолних пића, ин-
дустријског сладоледа и кремова, постављање 
апарата за кокице, накнада 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 послов-
ном објекту висина накнаде утврђује се у днев-
ном износу и то у: 

I зони………………………65,00 динара 
II зони……………………...55,00 динара
III зони……………………..40,00 динара 
IV зони……………………..30,00 динара 
V зони ..................................20,00 динара.
          
3. За постављање пултова (тезги) за ван-

пијачну продају робе висина накнаде утврђује се 
у дневном износу и то у: 

I зони……………………........ 
II зони…………………120,00 динара 
III зони……………...... 100,00 динара 
IV зони………………..  80,00 динара 
V зони ............................ 50,00 динара. 

4. За постављање шатора за циркусе, за-
бавне и луна паркове висина накнаде утврђује се 
у дневном износу од: 

I зони…………………….42,00 динара 
II зони……………………28,00 динара 
IIIзони…………………....14,00 динара 
IV зони…………………...12,00 динара 
V зони ................................ 7,00 динара.

5. За постављање башти испред угости-
тељских објеката, висина накнаде се утврђује у 
дневном износу од:                                           

I зони ……...………..25,00 динара        
II зони ……………………..20,00 динара                  
III зони …....…………. ......15,00 динара                   
IV зони…………………….10,00 динара                     
V зони ...................................5,00 динара.                    
Уколико се на јавној површини испред 

угоститељског објекта поставља платформа, од-
носно платформа са припадајућом надстрешни-
цом, накнада за коришћење простора на јавној 
површини у пословне и друге сврхе, се утврђује 
сразмерно одобреном времену коришћења баш-
те, у пуном износу, по површини платформе. 

За објекте из става 2. овог члана, у пре-
осталом делу календарске године, накнада се 
умањује за 50 %. 

Уколико се испред угоститељског објекта 
поставља башта затвореног типа, утврђује се 
накнада  за коришћење простора на јавној повр-
шини у пословне и друге  сврхе, у пуном износу.

У оквиру тачке 5. члана 42. ове одлуке, пр-
вом зоном су обухваћени следећи тргови и улице: 

Трг победе, Светосавски трг, улица Сте-
ријина од улице Анђе Ранковић до улице Вука 
Караџића (од броја 18 до броја 26), улица Вука 
Караџића (од  броја 1 до броја 5 непарна страна и 
од броја 2 до броја 6 парна страна улице).

Другом зоном обухваћена је улица Ђуре 
Јакшића.
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6. За постављање покретних објеката, у 
циљу рекламне презентације, висина накнаде  се 
утврђује у дневном износу: 

I зони ………………........120,00 динара 

7. За постављање мањих прикључних во-
зила или тезге за продају сезонске робе (бостан, 
цвеће), висина  накнаде  се утврђује у дневном 
износу од:

I зони…………...............
II зони…………………. 120,00 динара
III зони……………….... 115,00 динара
IV зони………………..... 90,00 динара 
V зони ............................. 60,00 динара.

8. За коришћење јавне површине због за-
устављања возилом ради снабдевања по основу 
одобрења утврђује се накнада по возилу, у свим 
зонама, дневно у износу од 80,00 динара. 

9. За постављање покретних дечјих аутића 
утврђује се висина накнаде у дневном износу од 
100,00 динара по аутићу.                                            

10. За привремене објекте – киоске, накна-
да  се утврђује у дневном износу и то:

 - за објекте до 10м2
I зони ----------------------30 динара, по м2
II зони --------------------- 25 динара, по м2 
III зони --------------------20 динара, по м2
IV зони --------------------- 15 динара, по м2
V зони ---------------------10 динара, по м2
 - за објекте од 11м2 до 20 м2
I зони --------------------- 20 динара, по м2
II зони ---------------------- 15 динара, по м2 
III зони -------------------- 10 динара, по м2
IV зони --------------------- 8 динара, по м2 
V зони ----------------------4 динара, по м2 
- за објекте преко 20м2
I зони ---------------------- 15 динара, по м2 
II зони --------------------- 10 динара, по м2
III зони --------------------- 8 динара, по м2 
IV зони --------------------- 5 динара, по м2
V зони ---------------------  3 динара, по м2.

 Члан 43.
2) Накнада за коришћење јавне површине 

за оглашавање за сопствене потребе и за потре-
бе других лица, као и за коришћење површине 
и објекта за оглашавање за сопствене потребе и 

за потребе других лица којим се врши непосред-
ни утицај на расположивост, квалитет или неку 
другу особину јавне површине, за које дозволу 
издаје надлежни орган јединице локалне самоу-
праве утврђује се у дневном износу, за коришће-
ни простор изражен у метрима квадратним  и то: 

- до 3 м2 рекламне површине ........................
.....................................38,00 динара

- од 3 до 9 м2 рекламне површине ................
.................................... 16,00 динара 

- од 9 до 20 м2 рекламне површине ..............
.....................................   6,00 динара 

- преко 20 м2 рекламне површине ...............
.......................................  3,00 динара, 

За постављање огласног средства или 
објекта  на тротоару, накнада из тачке 1. умањује 
се за 20 процената. 

Уколико се објекти, односно огласна сред-
ства из тачке 1. овог члана постављају на повр-
шинама које нису јавне (грађевински објекти, 
ограде и сл.), накнада се умањује : 

- за објекте и огласна средства до 3 м2 ре-
кламне површине, за 10 процената, 

- за објекте и огласна средства од 3 до 9 м2 
рекламне површине, за 20 процената,

- за објекте и огласна средства од 9 до 20 
м2 рекламне површине, за 30 процената,

- за објекте и огласна средства преко 20 м2 
рекламне површине, за 40 процената.

Накнаду  из овог члана не плаћа Црве-
ни крст Србије-Црвени крст Војводине за ко-
ришћење «Хуманих билборда».               

                           
Члан 44.

3) Накнада за коришћење јавне површи-
не по основу заузећа грађевинским материјалом 
и за извођење грађевинских радова и изградњу, 
утврђује се по м2 заузете јавне површине у днев-
ном износу и то: 

1. При изградњи, реконструкцији и адап-
тацији објеката (постављање грађе-
винске скеле, заштитних ограда и 
сл.)............5,00 дин. 

2. За депоновање грађевинског материја-
ла, огревног или другог материјала, од-
носно робе.......................................... 10,00 
дин. 

3. При заузимању јавних површина које за-
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хтева измену кретања возила и пешака 
или паркирање возила....................20,00 
дин. 

Накнаду  из става 1. овог члана  плаћа ин-
веститор грађевинских радова од дана почетка 
градње, односно заузећа јавне површине до завр-
шетка радова, односно уклањања материјала или 
ствари.

Накнада из става 1. овог члана  плаћа се 
сразмерно времену коришћења. 

Накнада из става 1. овог члана не плаћа 
се ако се заузимање јавне површине врши ради 
изградње и одржавања коловоза или друге јавне 
површине, ради отклањања хаварија на инстала-
цијама водовода, канализације и топловода, као 
и за извођење радова на изградњи и реконструк-
цији водовода, канализације и топловода.

                                                  
Начин утврђивања и плаћања

Члан 45.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне 

површине врши се према површини коришће-
ног простора, сразмерно времену коришћења тог 
простора или према техничко-употребним ка-
рактеристикама објекта и према стварно заузетој 
површини. 

Накнаду из става 1. овог члана, утврђује 
орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 
решењем, по одобрењу надлежног одељења Град-
ске управе. 

Накнада из става 1. овог члана по основу 
заузећа јавне површине грађевинским материја-
лом и за извођење грађевинских радова увeћaвa 
сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвоље-
ни рок за заузимање јавне површине. Пoд прo-
дужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa 
зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj 
изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo 
извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, oд-
нoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaни-
рaњу и изгрaдњи. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену 
обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу 
за претходни месец, а за месеце за које је обавеза 
доспела у моменту уручења решења у року од 15 

дана од дана достављања решења. 
Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa 

мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су 
надлежности послови финансија, прeкo надлеж-
ног органа јединице локалне самоуправе.

Накнаду за коришћење јавних површина 
не плаћају директни и индиректни корисници 
буџетских средстава. 

Накнада за коришћење јавних површи-
на по основу заузећа грађевинским материјалом 
и за извођење грађевинских радова нe плaћa сe 
aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe 
пoвршинe врши збoг изградње, рeкoнструкциje 
кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe 
пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa 
jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa 
oбjeкaтa у функциjу. 

Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу 
пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) 
oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe 
пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.

Приходи остварени од накнаде за ко-
ришћење јавних површина припадају буџету Гра-
да Вршца. 

Уплата прихода од накнада

Члан 46.
            Накнаде за коришћење јавних доба-

ра утврђене овиом одлуком уплаћују се на рачуне 
прописане за уплату јавних прихода. 

                                             
Опомена за плаћање накнаде

Члан 47.
  Обвезнику накнаде, који у целости или 

делимично, није платио накнаду у року прописа-
ном овом одлуком, Одељење за локалну пореску 
администрацију шаље опомену.

 Опомена из става 1. овог члана садржи 
врсту накнаде, износ накнаде који је доспео за 
наплату, друге трошкове, налог да доспели износ 
са обрачунатом каматом плати одмах, а најкас-
није у року од пет дана од дана пријема опомене, 
са обрачунатом каматом од дана издавања опоме-
не до дана уплате доспеле накнаде.

Опомена из става 1. овог члана садржи и 
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поуку обвезнику накнаде да у року од пет дана 
може са лицем надлежним за утврђивање и нап-
лату да расправи спорна питања у вези доспелог 
износа накнаде за наплату.

Одлагање плаћања и плаћање на рате

Члан 48.
Лице надлежно за утврђивање и наплату 

накнаде може, на образложени захтев обвезни-
ка накнаде, у целости или делимично, одложити 
плаћање дуговане накнаде, односно одобрити 
плаћање доспеле а неизмирене обавезе на ра-
те, под условом да плаћање дуговане накнаде за 
обвезника представља непримерено велико оп-
терећење, односно обвезнику наноси битну еко-
номску штету.

О одлагању плаћања дуговане накнаде, 
по испуњењу услова из става 1. овог члана, одлу-
чује овлашћено лице у лицу које је надлежно за 
утврђивање и наплату конкретне накнаде. 

Актом из става 2. овог члана може се одо-
брити одлагање плаћања дуговане накнаде на ра-
те, најдуже до 24 месецa. 

Одлагање плаћања дуговане накнаде вр-
ши се потписивањем споразума са обвезником 
накнаде, односно доношењем решења лица на-
длежног за утврђивање и наплату накнаде. 

Ако се обвезник накнаде не придржава 
рокова из споразума, односно решења о одлагању 
плаћања дуговане накнаде, или уколико у пери-
оду за који је одложено плаћање дуговане накна-
де не измири текућу обавезу, лице надлежно за 
утврђивање и плаћање накнаде ће по службеној 
дужности поништити споразум, односно укину-
ти решење и доспели, а неплаћени дуг наплатити 
у поступку принудне наплате.

Примена других прописа

Члан 49.
У погледу поступка утврђивања, контро-

ле, наплате, повраћаја, камате, принудне напла-
те, застарелости и осталог што није прописано 
овим законом лица надлежна за утврђивање нак-
наде сходно примењују одредбе закона којим се 
уређују порески поступак и пореска администра-

ција. 
Поступак утврђивања, контроле и напла-

те накнаде који спроводи орган јединице локалне 
самoуправе надлежан за утврђивање, наплату и 
контролу јавних прихода, врши се у складу са од-
редбама закона којим се уређују порески посту-
пак и пореска администрација. 

Изузетно, на поступак утврђивања накна-
да које утврђују, обрачунавају и наплаћују, упра-
вљачи јавног пута примењују се одредбе закона 
којим се уређује општи управни поступак, а на 
поступак принудне наплате примењују се одред-
бе закона којим се уређује поступак извршења и 
обезбеђења. 

Евиденција         
             

Члан 50.
Лице надлежно за утврђивање накнаде 

у складу са овим законом, води евидeнциjу oб-
вeзникa нaкнaдe, задужење по основу обавезе 
плаћања накнаде,  уплате накнаде по обвезни-
цима накнаде, као и о другим подацима који се 
односе на плаћање накнаде у складу са Законом о 
општем управном поступку.

Начин усклађивања    
           

Члан 51.
Висине динарских износа накнада 

усклађују се годишње, са годишњим индексом 
потрошачких цена за период од 1. октобра прет-
ходне године до 30. септембра текуће године, који 
објављује републички орган у чијој су надлеж-
ности послови статистике.

Приликом усклађивања висине накнада 
из става 1. овог члана, основица за усклађивање 
су последњи објављени усклађени износи.

Заокруживање усклађених износа накнада 
из става 1. овог члана врши се тако што се износ 
мањи и једнак 0,50 динара не узима у обзир, а из-
нос преко 0,50 динара заокружује на 1,00 динар.

 Изузетно од става 4. овог члана када су 
износи накнада прописани овим законом на јед-
но, односно више децималних места заокружи-
вање усклађених динарских износа врши се на 
прописани број децималних места. 
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Прво усклађивање висине накнада извр-
шиће се у 2019. години, применом индекса пот-
рошачких цена према подацима републичког ор-
гана у чијој су надлежности послови статистике, 
за период од првог дана наредног месеца од дана 
ступања на снагу овог закона до 30. септембра 
2019. године.

 Влада, на предлог министарства у чијој су 
надлежности послови финансија, утврђује и обја-
вљује усклађене висине накнада из става 1. овог 
члана у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Усклађени износи накнада из става 7. 
овог члана примењиваће се од првог јануара на-
редне године у односу на годину у којој се врши 
усклађивање.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.
Новчаном казном од 500.000,00 до 

2.000.000,00 динара казниће се за прекршај прав-
но лице: 

1) ако не плати утврђену накнаду ( члан 6. 
став 4, члан 12. став 2,  члан 20. став 8, члан 24. 
став 1,  члан 28. став 2,  члан 33. став3 и члан 45. 
став 4 ); 

2) ако обвезник накнаде не достави про-
писани образац, односно пријаву или достави 
непотпун образац, односно пријаву, као и обра-
сце уз обрачун накнаде, или образац, односно 
пријава садржи нетачне податке (члан 13. став 1 
и 2).

За прекршај из става 1. овог члана кaзнићe 
сe предузетник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 
500.000,00 динaрa. 

За прекршај из става 1. овог члана кaзнићe 
сe обвезник накнаде – физичко лице нoвчaнoм 
кaзнoм oд 5.000,00 дo 50.000,00 динaрa. 

За радње из става 1. овог члана казниће 
се за прекршај и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 дина-
ра.

НАДЗОР            
                
Члан 53.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Градска управа.   

IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 54.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе: Одлука о локалним комуналним таксама 
(«Сл. лист Општине Вршац» бр. 19/2012, 17/2013, 
8/2014 и 20/2016) и Одлука о висини накнада 
за коришћење општинских путева («Сл. лист 
Општине Вршац» бр. 12/2015). Одлука о зашти-
ти и унапређивању животне средине («Сл. лист 
Општине Вршац» бр. 16/2011, 12/2012, 19/2012, 
17/2013, 4/2014 и 15/2014, «Сл. Лист Града Вр-
шца» бр. 22/2017) престаје да важи 1. марта 2019. 
године. 

Ова одлука  ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у «Службеном листу  Града 
Вршца», а примењиваће се од 1. јануара 2019. го-
дине, осим одредаба од  члана 9. до  члана 15. ове 
одлуке које ће се примењивати од 1. марта 2019. 
године.

            РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-103/2018-II-01
Датум: 26.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРШЦА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
 
                         ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА _________ ГОДИНУ 
 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА  ЈАВНОЈ  ПОВРШИНИ  
У ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ  СВРХЕ 

 
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  и апарата за кокице 
2.За постављање изложбених пултова (тезги) испред пословног простора 
3 За постављање  пултова (тезги)  за ванпијачну  продају робе 
4.За постављање шатора за циркусе, забавне и луна паркове 
5.За постављање летњих башти 
6.За постављање покретних објеката, у циљу рекламне презентације 
7.За постављање мањих прикључних возила за продају сезонске робе (бостан, 
цвеће) 
8.За коришћење јавне површине због заустављања возилом ради снабдевања 
9.За постављање покретних дечјих аутића 

      10.За привремене објекте -киоске 
 
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  
ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРШЦА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
                               

 ПОРЕСКА  ПРИЈАВА ЗА ______ ГОДИНУ 
 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА 
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА   

 
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 огласног средства 
2. За постављање и коришћење покретног огласног средства  
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 налазе огласна средства  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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3.

На основу члана 6. став 3. и члана 11. Зако-
на о финансирању локалне самоуправе («Служ-
бени гласник РС», број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 
99/2013 - усклађени дин. изн.  125/2014 - усклађе-
ни дин. изн. 95/2015 - усклађени дин. изн. 83/2016 
и 91/2016 - усклађени дин. изн. 104/2016 - др.закон 
и 96/2017 - усклађени дин. изн. 89/2018- усклађен 
дин. изн.), члана 32. Закона  о локалној самоуп-
рави («Службени гласник РС», броj 129/2007 и 
83/2014, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 27. 
тачка 6. Статута Града  Вршца («Службени лист 
Општине Вршац» број 10/2008, 13/2008, 3/2015 
и 4/2016 и «Службени лист Града Вршца», број 
10/2017), Скупштина Града  Вршца, на седници 
одржаној дана  26. децембра 2018.  године, донела 
је    

О Д Л У К У
 О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комунал-

не таксе које плаћају правна и физичка лица за 
коришћење права, предмета и услуга на терито-
рији Града Вршца и уврђује се висина, олакши-
це, рокови и начин плаћања. Локална комунална 
такса (у даљем тексту: комунална такса) утврђује 
се по Таксеној тарифи која је саставни део ове од-
луке.

Члан 2.
Висина комуналне таксе утврђује се Так-

сеном тарифом у различитом износу зависно од 
врсте делатности, врсте објекта, врсте и величи-
не 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 граду Вршцу, у 
смислу ове одлуке, ако појединачним тарифним 
бројем није другачије прописано, су:

 I зона - Трг Светог Теодора Вршачког, Трг 
победе, Светосавски трг, Трг зелена пијаца, Па-
шићев трг, Омладински трг, Сунчани трг, 2. ок-
тобра, Београдски пут, Булевар ослобођења, Пав-
лишки пут и Павлишки пут лево, Војводе Степе 
Степановића, Вашариште, Делиградска, Дворска, 
Доситејева, Анђе Ранковић, Феликса Милекера, 
Ђуре Јакшића, Кумановска, Милоша Обилића, 
Стевана Немање од Жарка Зрењанина (од  броја 
1 до 43 са непарне, односно од  броја 2 до 50a са 
парне стране улице), Вука Караџића, Стеријина 
ул. од Стевана Немање до ул. Вука Караџића (од  
броја 1 до 39 са непарне, односно од  броја 2 до 32 
са парне стране), Стеријино сокаче, Васка Попе 
од Стеријине (од кућног броја 1 до 1б са непарне, 
односно од броја 2 до 6 са парне стране улице), 
Жарка Зрењанина до Димитрија Туцовића (од  
броја 1 до 69а са непарне, односно од броја 2 до 
62 са парне стране улице), Никите Толстоја од ул. 
Вука Караџића до ул. Васка Попе (од  броја 1 до 
35 са непарне, односно од  броја 2 до 24 са парне 
стране улице), Живе Јовановића до Брегалничке 
(од  броја 1 до 17 са непарне, односно од броја 2 
до 44 са парне стране улице). 

II зона -  ул. Абрашевићева, Михајла Пу-
пина од улице Васка Попе (парна страна улице од  
броја 2 до 32). 

III зона - ул. Стевана Немање (од  броја  45 
до краја улице са непарне, односно од броја 52 до 
краја улице са парне стране),  ул. Жарка Зрења-
нина (од  броја 71 до краја улице са непарне, од-
носно од броја 64 до краја улице  са парне стра-
не),  ул. Стеријина од ул. Вука Караџића до њеног 
краја (од  броја 41 до краја улице са непарне, од-
носно од  броја 34 до краја улице са парне стране), 
Никите Толстоја од улице Васка Попе (од  броја 
37 до краја улице са непарне, односно од  броја 26 
до краја улице  са парне стране),  ул. Димитрија 
Туцовића до ул. Жарка Зрењанина (од  броја 1 до 
23 са непарне, односно од  броја 2 до 28а са парне 
стране улице), ул. Гаврила Принципа, Васка Попе 
(од броја 3 до краја улице са непарне, односно од  
броја 8 до краја улице  са парне стране),  Војнич-
ки трг,  ул. Ђуре Цвејића, ул. Николе Нешковића, 
ул. Црног Јована, ул. Ломина, ул. Ђуре Даничића, 
Трг Андрије Лукића,  Живе Јовановића (од  броја 
19 до краја улице са непарне, односно од  броја 
46 до краја улице  са парне стране), ул. Архитекте 
Брашована, ул. Змај Јовина, насеље “Хемоград”, 
ул. Сремска, од почетка до ул. Жарка Зрењани-
на (од  броја 1 до 5 са непарне, односно од  броја 
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2 до 22 са парне стране улице) и Гундулићева од 
Војничког трга до Стеријине (од 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 Града Вршца. 

                                                
Члан 3.

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

Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка ко-

ришћења права, предмета и услуга за чије је ко-
ришћење 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 ор-
гана и организација, органа и организација те-
риторијалне аутономије и локалне самоуправе, 
односно установа и организација чији је оснивач 
Скупштина Града Вршца. 

Војни инвалиди, цивилни инвалиди рата 
и инвалиди рада са 70 или више процената те-
лесног оштећења или код којих постоји телесно 
оштећење које има за последицу неспособност 
доњих екстремитета (ногу) од 60 или више про-
цената, ослобођени су плаћања локалних кому-
налних такси до висине 50 % износа прописаног 
таксеним тарифама ове одлуке и целокупног из-
носа прописаног Тарифним бројем 1.         

Корисници бесповратних подстицајних 
средстава за отпочињање делатности ослобађају 
се целокупног износа прописаног таксеним та-
рифама ове одлуке у првој години обављања те 
делатности.

                
Члан 6.

Комуналне таксе се уводе за: 
1. истицање фирме на пословном просто-

ру;
2. држање средстава за игру: билијар, ви-

део игре, флипери, рачунари и сл. (“забавне иг-

ре”);
3. држање моторних, друмских и при-

кључних возила, осим пољопривредних    возила 
и машина.

Члан 7.
Обвезник комуналне таксе из члана 6. та-

чка 1. и  2.  ове одлуке, дужан је да поднесе порес-
ку пријаву Одељењу за локалну пореску админи-
страцију за утврђивање износа комуналне таксе, 
на обрасцима који су саставни делови ове одлуке, 
најкасније до 31. јула  у години за коју се пријава 
подноси, односно у року од 15 дана од дана ко-
ришћења права, предмета и услуга за коју је уве-
дена комунална такса.                

Обвезник комуналне таксе дужан је да 
сваку промену података од значаја за утврђивање 
исте, пријави надлежном органу одмах а најкас-
није у року од 5 дана од дана настанка промене. 
Ако обвезник комуналне таксе не поднесе порес-
ку пријаву у року утврђеном у ставу 1. овог чла-
на, утврђивање пореске обавезе извршиће се по 
службеној дужности. 

Уколико у току трајања календарске го-
дине порески обвезник привремено одјављује 
обављање делатности своје фирме, такса се плаћа 
сразмерно времену обављања делатности.

Члан 8.
            Ако је за коришћење одређених права 

предмета или услуга, за које је овом одлуком уве-
дена комунална такса, потребно одобрење или 
дозвола, организациона јединица Градске управе 
надлежне за издавање таквог одобрења, одбиће 
његово издавање ако обвезник комуналне таксе 
не пружи доказ да је исту платио. 

           Организациона јединица Градске  
управе надлежна за издавање одобрења или до-
звола из става 1. овог члана дужна је копију одо-
брења односно дозволе достави Одељењу за ло-
калну пореску администрацију.

Члан 9.
          Комуналне таксе наплаћују: 
1. таксе из Тарифног броја 1. и 2. наплаћује 

Одељење за локалну пореску админи-
страцију.

2.  таксу из Тарифног броја 3. уплаћују об-
везници приликом подношења захтева 
Полицијској станици Вршац за проду-
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жење регистрације возила.

Члан 10.
            Рок за плаћање комуналне таксе је:
1. за таксу из Тарифног броја 1. – у IV јед-

наке рате, (квартално),
2.  за таксу из Тарифног броја 2. – до 15. у 

месецу за претходни месец,
3.  за таксу из Тарифног броја 3. – једном 

годишње приликом регистрације вози-
ла.

                                                                                   
Члан 11.

Субјекти који, у складу са одредбама ове 
одлуке, наплаћују комуналну таксу, дужни су да 
воде евиденцију обвезника са подацима о заду-
жењу и наплати. 

Контролу обрачуна и уплате и принудну 
наплату комуналне таксе врши Одељење за ло-
калну пореску администрацију.

Члан 12.
Комуналне таксе су изворни приход Града  

и уплаћују се на рачун Буџета Града Вршца. 
Одељење за локалну пореску администра-

цију 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 адми-
нистрацији. 

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 

Градска управа Града Вршца.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Обвезник комуналне таксе – правно ли-

це које у прописаном року не пријави постојање 
основа за плаћање таксе, или не поднесе тачну и 

потпуну пореску пријаву, или не пријави проме-
ну података, на начин и у роковима прописаним 
овом Одлуком, казниће се новчаном казном у из-
носу од 10.000,00 до 150.000,00 дин. 

За прекршај из става 1 овог члана казниће 
се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 1.000,00 до 25.000,00 дин. 

За прекршај из става 1 овог члана казниће 
се обвезник комуналне таксе – предузетник нов-
чаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 
дин., а обвезник комуналне таксе – физичко лице 
новчаном казном у износу од 1.000,00 до 25.000,00 
динара.

IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 15.
            Ступањем на снагу ове одлуке прес-

таје да важи Одлука о локалним комуналним 
таксама (“Сл. лист Општине Вршац”, бр. 19/2012, 
17/2013, 8/2014, 16/2014 и “Сл. лист Града Вршца“ 
бр. 20/2016).

            Ова одлука ступа на снагу наредног  
дана од дана објављивања у “Службеном листу 
Града Вршца” а примењиваће се од 01.01.2019. го-
дине.

 
         РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-104/2018-II-01
Датум: 26.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

         

 ТАКСЕНА ТАРИФА 

          Тарифни број 1.

Предузетници и правна лица који су пре-
ма закону којим се уређује рачуноводство развр-
стана у мала правна лица (осим предузетника и 
правних лица која обављају делатности: банкар-
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ства; осигурања имовине и лица; производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте; произ-
водње и трговине на велико дуванским произво-
дима; производње цемента; поштанских мобил-
них и телефонских услуга; електропривреде; ка-
зина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пру-
жања коцкарских услуга и ноћних барова и дис-
котека) а имају годишњи приход до 50.000.000,00 
динара, не плаћају локалну комуналну таксу за 
истицање фирме на пословном ростору ( у даљем 
тексту фирмарина).

Правна лица који су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у средња прав-
на 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 про-
сечне зараде. 

Правна лица којим су према закону  зако-
ну којим се уређује рачуноводство разврстана у 
велика правна лица, (осим предузетника и прав-
них лица која обављају делатности: банкарства; 
осигурања имовине и лица; производње и трго-
вине 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 вели-
ка, 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 фирмари-

ну 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 једини-
це локалне самоуправе 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 прос-
тору такса се утврђује по зонама и врсти делат-
ности 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 ...............................403.000,00 дин.         
II зони ..............................372.000,00 дин.         
III зони ............................ 310.000,00 дин.        
IV зони .............................202.000,00 дин.         
V зони ..............................109.500,00 дин.         

2. за делатност које обављају поште по 
објекту 

- на територији Вршца ...... 93.000,00 дин.        
- у насељеним местима .... .62.000,00 дин.        

3. Правна лица који су према закону којим 
се уређује рачуноводство разврстана у велика, 
средња и мала правна лица, као и за предузетни-
ке, такса се утврђује по зонама у годишњем изно-
су и то: 

- за велика правна лица у: 
I зони ..................................175.000,00 дин.
II зони ................................ 140.000,00 дин.
III зони ............................... 113.000,00 дин. 
IV зони ................................ 78.750,00 дин. 
V зони ................................. 70.000,00 дин.

- за средња правна лица у:
I зони ................................. 120.000,00 дин. 
II зони ...............................  90.000,00 дин. 
III зони ............................... 67.000,00 дин. 
IV зони ............................... 52.000,00 дин. 
V зони ................................ 37.500,00 дин.
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- за мала правна лица у: 
I зони ................................. 65.000,00 дин. 
IIзони ................................ 52.000,00 дин. 
III зони .............................. 39.000,00 дин. 
IV зони .............................. 32.500,00 дин. 
V зони ..............................  26.000,00 дин

- за предузетнике у: 
I зони ................................. 36.000,00 дин. 
IIзони ................................ 30.000,00 дин. 
III зони .............................. 24.000,00 дин. 
IV зони ..............................18.000,00 дин. 
V зони .............................. 12.000,00 дин. 

Уколико се фирма истиче у току трајања 
календарске године, такса се утврђује сразмерно 
времену за које је фирма била истакнута. Такса на 
фирму умањује се: 

- правним лицима из области пољопри-
вредне производње за 40 %, 

- за други и сваки наредни пословни обје-
кат истог обвезника за 20 % с тим што 
укупан износ задужења не може бити 
већи од одговарајућих износа утврђе-
них у таксеној тарифи број 1. став 2, 3, 
4. 

- за други и сваки наредни пословни обје-
кат - киоск истог обвезника на тери-
торији Града Вршца за 70 % с тим што 
укупан износ задужења не може бити 
већи од одговарајућих износа утврђе-
них у таксеној тарифи број 1. став 2, 3, 
4. 

 (Првим објектом сматра се објекат на те-
риторији Града Вршца за који се, у складу са овом 
одлуком, обрачунава највећи износ таксе. Ако је 
седиште обвезника ван територије Града Вршца, 
првим објектом сматра се онај објекат на терито-
рији Града  Вршца за који се, у складу са овом од-
луком, обрачунава највећи износ таксе).

 Таксу из овог тарифног броја не плаћају 
предузетници који као претежну делатност оба-
вљају старе и уметничке занате и послове домаће 
радиности а који су носиоци сертификата, од-
носно позитивног мишљења Министарства еко-
номије и регионалног развоја за производе тих 
заната односно радиности. 

 Фирма у смислу ове одлуке, сагласно чла-
ну 16. Закона о финансирању локалне самоупра-
ве, је сваки истакнути назив или име које упућује 

на то да правно или физичко лице обавља одређе-
ну делатност (натпис на вратима стана или куће, 
поштанском сандучету и др. сагласно закону).

Тарифни број 2.

За држање средстава за игру (забавне иг-
ре) такса се утврђује у дневном износу и то: 

- за држање апарата за забавне игре 
(компјутери, флипери, билијар и сл.) по 

      апарату……...........…......... .. 40,00 динара

Тарифни број 3.

За држање моторних возила, друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних во-
зила и машина, плаћа се такса у годишњем изно-
су 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                  1.730,00 

динара 
- за камионе од 2 т до 5 т носивости       

2.300,00 динара  
- за камионе од 5 т до 12 т носивости     

4.020,00 динара 
- за камионе преко 12 т носивости          

5.740,00 динара.

2) за теретне и радне приколице (за пут-
ничке аутомобиле)  570,00 динара.

3) зa путничка возила 
- до 1.150 цм3                                           570,00 

динара  
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3            1.140,00 

динара     
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3            1.720,00 

динара
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3            2.300,00 

динара
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3            3.470,00 

динара 
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- преко 3.000 цм3                                   5.740,00 
динара.

4)  за мотоцикле : 
- до  125 цм3                                            460,00 

динара  
- преко 125 цм3 до 250 цм3                    680,00 

динара 
- преко 250 цм3 до 500 цм 3                1.140,00 

динара 
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3              1.390,00 

динара 
- преко 1.200 цм3                                  1.720,00 

динара. 

5) за аутобусе и комби бусеве 50,00 динара 
по регистрованом седишту.

6) за прикључна возила: теретне приколи-
це, полуприколице и специјалне теретне прико-
лице за превоз одређених врста терета:

- 1 т носивости                                                      460,00 
динара 

- од 1 т до 5 т носивости                                     800,00 
динара 

- од 5 т до 10 т носивости                                 1090,00 
динара 

- од 10 т носивости до 12 т носивости            
1.500,00 динара  

- носивости преко 12 т                                      2.300,00 
динара.

7) за вучна возила (тегљаче) :
- чија је снага мотора до 66 киловата               

1.720,00 динара
- чија је снага мотора од 66-96 киловата          

2.300,00 динара  
- чија је снага мотора од 96-132 киловата        

2.900,00 динара  
- чија је снага мотора од 132-177 киловата      

3.470,00 динара
- чија је снага мотора преко 177 киловата       

4.610,00 динара.

8) за радна возила, специјална адаптирана 
возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 

радње и атестирана специјализована возила за 
превоз пчела  1.140,00 динара. 

 Износи локалне комуналне таксе из ста-
ва 1 тарифног броја 3. усклађују се годишње, са 
годишњим индексом 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 из-
нос преко пет динара заокружује на десет динара.      

Приликом усклађивања износа локалне 
комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог та-
рифног броја, основица за усклађивање су по-
следњи објављени усклађени износи локалне ко-
муналне таксе.

    Таксу из овог тарифног броја не плаћају 
војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и ин-
валиди рада са 70 или више процената телес-
ног оштећења или код којих постоји телесно 
оштећење које има за последицу неспособност 
доњих екстремитета (ногу) од 60 или више про-
цената, ако им возила служе за личну употребу.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРШЦА 
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  за 201____ годину у износу од______________________динара 
Основ права коришћења  пословног простора    својина    □ закуп    □ 
Име и адреса власника пословног простора  ___________________________________  
 _________________________________________________________________________ 
Књиговодство        самостално   □   агенцијски  □ 
Лице за контакт    _________________________ Телефон_________________________ 
 
Пословне јединице на територији Града Вршца 
 
Ред.бр 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); 
- 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______ годину 

У  ______________________      _______________________ 
 
Дана ____________________                 М.П.                                              
               подносилац пријаве 

 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                     Образац ПП ЛКТ - ЗИ  
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ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРШЦА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
 

ПРИЈАВА  
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ за 201____. годину 

                   
1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ 

    1.1 Фирма – пословно име -
___________________________________________________________________________________________________ 

    1.2 Порески идентификациони број (ПИБ) 
_____________________________________________________________________________________ 

    1.3 Име и презиме власника (оснивача) 
________________________________________________________________________________________ 

    1.4 Матични број (правног лица, односно предузетника) 
_________________________________________________________________________ 

    1.5 Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) 
__________________________________________________________________________________ 

    1.6 Подаци о седишту / пребивалишту 
________________________________________________________________________________________ 

    1.7 Адреса, телефон, факс, Е-маил  
___________________________________________________________________________________________ 

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ  

     2.1. Претежна делатност (назив и шифра)  
____________________________________________________________________________________ 

    2.2. Дан почетка обављања  делатности 
______________________________________________________________________________________ 

     2.3. Адреса објекта у коме се приређују забавне 
игре____________________________________________________________________________ 
3. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ПРИРЕЂИВАЊА ЗАБАВНИХ ИГАРА СЛЕДЕЋИМ АПАРАТИМА   

  
НАПОМЕНА :  На основу члана 7. Одлуке о локалним комуналним таксама Града Вршца обвезници комуналне 
таксе су у обавези да сваку насталу промену пријаве Одељењу за локалну пореску администрацију у року од 5 
дана од дана настанка промене.  
                                                                                                                                                                                     НАПОМЕНА 
:   
5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ  

____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Попуњава подносилац пријаве  
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни: 
 
 
________________________          __________________________                     М.П.                   

Р.Б. ВРСТА АПАРАТА МАРКА/ТИП УКУПАН БРОЈ 
АПАРАТА 

СЕРИЈСКИ БРОЈ 
АПАРАТА 

3.1.     
3.2.     
3.3.     
3.4.    
3.5.     
3.6.     
3.7.     
3.8.     

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРШЦА 
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  за 201____ годину у износу од______________________динара 
Основ права коришћења  пословног простора    својина    □ закуп    □ 
Име и адреса власника пословног простора  ___________________________________  
 _________________________________________________________________________ 
Књиговодство        самостално   □   агенцијски  □ 
Лице за контакт    _________________________ Телефон_________________________ 
 
Пословне јединице на територији Града Вршца 
 
Ред.бр 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); 
- 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______ годину 

У  ______________________      _______________________ 
 
Дана ____________________                 М.П.                                              
               подносилац пријаве 

 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                     Образац ПП ЛКТ - ЗИ  

_________________________________________________________                           
                (место)                                                      ( датум)                                                                                     (потпис одговорног 
лица- подносиоца пријаве)        
 
  
                             
Попуњава Град Вршац – Одељење за локалну пореску администрацију:  
Потврда о пријему пријаве 
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4.

На основу чланa 96. и 97. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник Репу-
блике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - од-
лука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 
83/2018), Уредбе о утврђивању јединствене листе 
развијености региона и јединица локалне само-
управе за 2015.годину (Службени гласник РС, 
број 104/2014),  и члана 13. ст. 1, тач. 8 и члана 
27.ст.1.тач.14. Статута Општине Вршац („Служ-
бени лист општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 
3/2015, 4/16 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 
10/2017), Скупштина Града Вршца на седници 
одржаној 26. децембра 2018. године, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА 

ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

 Овом Одлуком прописује се поступак об-
рачуна и наплате доприноса за уређивање грађе-
винског земљишта, зоне и врсте намена објеката, 
износи коефицијената зоне и намене, критерију-
ми, износ и поступак умањивања доприноса, по-
себна умањења за недостајућу инфраструктуру и 
услови и начин обрачуна умањења за трошкове 
инфраструктурног опремања средствима инвес-
титора и друга питања која су од значаја за обра-
чун и наплату доприноса за уређивање грађевин-
ског земљишта на територији Града Вршца.

Члан 2.
 Уређивање грађевинског земљишта обух-

вата његово припремање и опремање.
 Припремање земљишта обухвата ис-

тражне радове, израду геодетских, геолошких и 
других подлога, израду планске и техничке доку-
ментације, програма за уређивање грађевинског 
земљишта, расељавање, уклањање објеката, сани-
рање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу 

објеката комуналне инфраструктуре и изградњу 
и уређење површина јавне намене.  

Уређивање грађевинског земљишта оба-
вља се у складу са важећим планским докумен-
том према средњорочним и годишњим програ-
мима уређивања грађевинског земљишта.

Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта плаћа инвеститор. У складу са угово-
ром о финансирању, ако такав постоји, обавеза 
плаћања доприноса се може пренети на финан-
сијера.  

Средства добијена од доприноса за уређи-
вање грађевинског земљишта користе се за уређи-
вање и прибављање грађевинског земљишта у 
јавну својину, и за изградњу и одржавање објека-
та комуналне инфраструктуре. 

II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 4.

Износ доприноса се утврђује решењем о 
издавању грађевинске дозволе, односно решењем 
о одобрењу извођења радова које издаје орган 
надлежан за спровођење поступка обједињене 
процедуре за издавање аката у остваривању пра-
ва на изградњи и коришћењу објеката (у даљем 
тексту:надлежни орган), а на основу обрачуна 
доприноса.

Висина доприноса за уређивање грађе-
винског земљишта за изградњу објекта обрачу-
нава се тако што се основица коју чини просечна 
цена квадратног метра станова новоградње за 
Град Вршац према последњим објављеним по-
дацима органа надлежног за послове статистике 
(Републичког завода за статистику), помножи са 
укупном нето површином објекта који је предмет 
градње, израженом у м2 и са коефицијентом зоне 
и коефицијентом намене објекта утврђеним овом 
Одлуком.

Формула за израчунавање доприноса по 
м2 нето површине објекта гласи:

А=Б*Ц*Д
А-износ доприноса (дин/м2)
Б-просечна цена стана у новоградњи на 

подручју Града Вршца, коју је објавио Републич-
ки завод за статистику

Ц-коефицијент зоне
Д-коефицијент намене
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Члан 5.
 Грађевинско земљиште потпуно комунал-

но опремљено за грађење је земљиште на коме је 
изграђена саобраћајница са  јавним осветљењем, 
водоводна и канализациона мрежа.

Допринос  не обухвата трошкове елек-
тродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже 
и објеката, кабловске дистрибутивне системе, 
мреже и објекте топлификације и гасификације 
и друго.

Радови на изградњи инфраструктуре, који 
нису садржани у Плану, а налазе се у граници 
пројекта препарцелације и парцелације, односно 
комплекса инвеститора и изводе се у циљу пове-
зивања објеката инвеститора са одговарајућим 
системом мреже инфраструктуре, изводе се у ок-
виру изградње објеката којима служе.

Трошкове из става 2. и 3. овог члана сноси 
инвеститор.

Члан 6.
За утврђивање доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта за подручје Града Вршца, 
одређују се четири зоне и то:

 I зона: Подручје Града Вршца дато у спис-
ку улица у члану 6. Одлуке,

II зона: Подручје града Вршца дато у спис-
ку улица у члану 6. Одлуке,

III зона: Подручје Града Вршца дато у 
списку улица у члану 6. Одлуке,

IV зона: Насељена места.
Зоне I, II, III и IV су следеће:

ПРВА ЗОНА
 Прва зона почиње од раскрснице ули-

ца Димитрија Туцовића и Скадарске и протеже 
се до угла улица Димитрија Туцовића и Гаврила 
Принципа. Од наведене раскрснице граница иде 
улицом Гаврила Принципа до улице Станоја Гла-
ваша, одакле се протеже до улице Николе Тесле и 
наставља истом улицом до почетка улице Живе 
Јовановића. Од Улице Живе Јовановића граница 
зоне наставља до раскрснице са Брегалничком 
улицом одакле скреће североисточно до улице 
Милоша Обилића и наставља улицом Ђуре Дани-
чића до Николе Нешковића улице. Затим се гра-
ница наставља улицом Николе Нешковића до по-
четка Његошеве улице и иде Његошевом улицом 
до раскрснице са Призренском улицом. Граница 
се наставља Призренском улицом до раскрснице 

улица Призренске, Подвршанске и Стевана Не-
мање, где се и завршава опис границе Прве зоне. 
Улица којом иде граница зоне припада овој зони.

ДРУГА ЗОНА
Друга зона почиње од почетка улице Под-

вршанске која се наслања на Прву зону и протеже 
се Подвршанском улицом до Првомајске улице. 
Граница се даље наставља Првомајском улицом 
до Карпатске улице и наставља улицом Личком, 
Народног Хероја Милана Тепића све до Борач-
ке улице. Граница даље иде Борачком улицом до 
Горанске улице где скреће и наставља наведеном 
улицом до међног камена бр. 60. Граница се даље 
протеже границом грађевинског реона до међног 
камена бр. 61, од међног камена 61 граница иде 
до међног камена 62 и даље наставља да се про-
теже границом катастарских парцела бр. 6729 и 
6730 до међног камена бр. 63 и 64. Од граничне 
белеге 64 граница наставља до граничне белеге. 
Граница иде даље до тачке 65 и протеже се гра-
ницом грађевинског реона до тачке 67, одакле 
наставља међом катастарске парцеле бр. 6949 
до међне тачке бр. 68 и 69 и протеже се улицом 
Димитрија Туцовића до Михајла Пупина ули-
це, одакле наставља улицом Михајла Пупина и 
Абрашевићевом улицом до Подвршанске улице. 
Друга зона продужава од раскрснице улица Ска-
дарска, Димитрија Туцовића где се наслања на 
Прву зону, наставља улицом Скадарска до ули-
це Петра Драпшина. Граница наставља улицом 
Петра Драпшина до улице Жарка Зрењанина где 
скреће и наставља улицом Жарка Зрењанина до 
раскрснице са Сремском, где скреће и протеже се 
Сремском улицом до раскрснеице са Стеријином 
улицом. Граница Друге зоне даље наставља Сте-
ријином улицом до раскрснице са улицом Свето-
зара Марковић, где скреће и продужава наведе-
ном улицом до кућног броја 75. Граница скреће 
и обухвата цело насеље „Хемоград“ до улице 
Војводе Книћанина. Граница даље наставља ули-
цом Војводе Книћанина и Архитекте Брашована 
до раскрснице са Булеваром ослобођења. Затим 
граница скреће у наведену улицу до улице Дру-
гог октобра, где се наставља до Невесињске улице 
којом се протеже до раскрснице са улицом Загор-
ке Маливук. Граница даље наставља улицом За-
горке Маливук до раскрснице са улицом Филипа 
Вишњића, где скреће и продужава улицом Фи-
липа Вишњића, до раскрснице са Дејана Бранко-
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ва. Граница даље скреће у улицу Боре Костића и 
наставља Школском и Дубровачком до раскрсни-
це са Делиградском и Николе Нешковића улицом 
где се наслања са Прву зону раскрснице улица 
Ђуре Даничића и Николе Нешковића где се завр-
шава опис границе Друге Зоне. Улица којом иде 
граница зоне припада овој зони.

ТРЕЋА ЗОНА
Обухвата преостала подручја која нису 

ушла у Прву и Другу зону, а налазе се у граници 
обухвата Генералног плана Вршца и Генералног 
урбанистичког плана Вршца. 

ЧЕТВРТА ЗОНА
 I Обухвата подручје насељених места на 

подручју Града Вршца. Насељена места:

        

 II Обухвата подручје ван грађевинских 
реона насељених места у граду Вршцу на којима 
је могућа изградња објеката у складу са Простор-
ним планом општине Вршац.

Члан 7.
 Намене објеката у смислу ове Одлуке су:
 - стамбена: индивидуални и колективни 

станбени објекти, станбене и пословне 
оставе у станбеним и станбено - по-
словним објектима, станбени простор 
у станбено - пословним објектима, и 
пратећи гаражни простор у станбеним 
и станбено - пословним објектима;

- комерцијална: пословни објекти и канце-
ларије, хотели, угоститељски објекти, 
трговински објекти, пословно-стамбе-
ни апартмани, мењачнице, кладиони-
це, коцкарнице, остали простори по-

словно-комерцијалног карактера у ок-
виру стамбено-пословних, привредно-
производних и осталих објеката, гара-
же као засебни комерцијални објекти, 
станице за снадбевање горивом са свим 
пратећим објектима и садржајима и 
други објекти комерцијалног и услуж-
ног карактера и објекти у функцији ко-
мерцијалних објеката,

- производна: производни објекти, скла-
дишта, стоваришта и магацини у ок-
виру производне намене, као и објекти 
производног занатства, индустрије 
и грађевинарства, пољопривредни 
објекти, економски објекти и гараж-
ни простор у овим објектима и други 
објекти у функцији производних обје-
ката,

- јавна: објекти намењени за јавно ко-
ришћење и могу бити објекти јавне 
намене у јавној својини по основу по-
себних закона (линијски инфраструк-
турни објекти, објекти за потребе др-
жавних органа, органа територијалне 
аутономије и локалне самоуправе итд.) 
и остали објекти јавне намене који могу 
бити у свим облицима својине (болни-
це, домови здравља, домови за старе, 
објекти образовања, отворени и затво-
рени спортски и рекреативни објекти, 
објекти културе, саобраћајни терми-
нали, поште и други објекти) и објекти 
- простори традиционалних цркава 
и традиционалних верских заједница 
у смислу Закона о црквама и верским 
заједницама („Службени гласник РС“, 
број 36/2006);

-остала: магацински простор (прехрамбе-
ни, трговачки,...) комунални објекти, 
гаражни простор у свим наведеним 
објектима,,  стоваришта, пијаце, по-
моћни објекти (гараже, оставе,...)

 Објекти који нису наведени у ставу 1 овог 
члана, уподобиће се најсличнијој наведеној наме-
ни. 

Члан 8.
 За обрачунавање доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта одређују се следећи кое-
фицијенти: 
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           2. Уљма                                                     14. Војводинци 
           3. Избиште                                                15. Мало Средиште 
           4. Шушара                                                 16. Велико Средиште 
           5. Загаица                                                  17. Гудурица 
           6. Парта                                                     18. Марковац 
           7. Орешац                                                 19. Мали Жам 
           8. Стража                                                   20. Ватин 
           9. Потпорањ                                              21. Ритишево 
          10. Месић                                                    22. Вршачки Ритови 
          11. Јабланка                                               23. Павлиш 
          12. Сочица 

 II Обухвата подручје ван грађевинских реона насељених места у граду 
Вршцу на којима је могућа изградња објеката у складу са Просторним планом 
општине Вршац. 

 
Члан 7. 

 Намене објеката у смислу ове Одлуке су: 
 - стамбена: индивидуални и колективни станбени објекти, станбене и 

пословне оставе у станбеним и станбено - пословним објектима, станбени 
простор у станбено - пословним објектима, и пратећи гаражни простор у 
станбеним и станбено - пословним објектима; 

- комерцијална: пословни објекти и канцеларије, хотели, угоститељски 
објекти, трговински објекти, пословно-стамбени апартмани, мењачнице, 
кладионице, коцкарнице, остали простори пословно-комерцијалног карактера у 
оквиру стамбено-пословних, привредно-производних и осталих објеката, 
гараже као засебни комерцијални објекти, станице за снадбевање горивом са 
свим пратећим објектима и садржајима и други објекти комерцијалног и 
услужног карактера и објекти у функцији комерцијалних објеката, 

- производна: производни објекти, складишта, стоваришта и магацини у 
оквиру производне намене, као и објекти производног занатства, индустрије и 
грађевинарства, пољопривредни објекти, економски објекти и гаражни простор 
у овим објектима и други објекти у функцији производних објеката, 

- јавна: објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне 
намене у јавној својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни 
објекти, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије 
и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим 
облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти 
образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти 
културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти) и објекти - простори 
традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о 
црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/2006); 

-остала: магацински простор (прехрамбени, трговачки,...) комунални 
објекти, гаражни простор у свим наведеним објектима,,  стоваришта, пијаце, 
помоћни објекти (гараже, оставе,...) 

 Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, уподобиће се 
најсличнијој наведеној намени.  

 
Члан 8. 
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           2. Уљма                                                     14. Војводинци 
           3. Избиште                                                15. Мало Средиште 
           4. Шушара                                                 16. Велико Средиште 
           5. Загаица                                                  17. Гудурица 
           6. Парта                                                     18. Марковац 
           7. Орешац                                                 19. Мали Жам 
           8. Стража                                                   20. Ватин 
           9. Потпорањ                                              21. Ритишево 
          10. Месић                                                    22. Вршачки Ритови 
          11. Јабланка                                               23. Павлиш 
          12. Сочица 

 II Обухвата подручје ван грађевинских реона насељених места у граду 
Вршцу на којима је могућа изградња објеката у складу са Просторним планом 
општине Вршац. 

 
Члан 7. 

 Намене објеката у смислу ове Одлуке су: 
 - стамбена: индивидуални и колективни станбени објекти, станбене и 

пословне оставе у станбеним и станбено - пословним објектима, станбени 
простор у станбено - пословним објектима, и пратећи гаражни простор у 
станбеним и станбено - пословним објектима; 

- комерцијална: пословни објекти и канцеларије, хотели, угоститељски 
објекти, трговински објекти, пословно-стамбени апартмани, мењачнице, 
кладионице, коцкарнице, остали простори пословно-комерцијалног карактера у 
оквиру стамбено-пословних, привредно-производних и осталих објеката, 
гараже као засебни комерцијални објекти, станице за снадбевање горивом са 
свим пратећим објектима и садржајима и други објекти комерцијалног и 
услужног карактера и објекти у функцији комерцијалних објеката, 

- производна: производни објекти, складишта, стоваришта и магацини у 
оквиру производне намене, као и објекти производног занатства, индустрије и 
грађевинарства, пољопривредни објекти, економски објекти и гаражни простор 
у овим објектима и други објекти у функцији производних објеката, 

- јавна: објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне 
намене у јавној својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни 
објекти, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије 
и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим 
облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти 
образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти 
културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти) и објекти - простори 
традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о 
црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/2006); 

-остала: магацински простор (прехрамбени, трговачки,...) комунални 
објекти, гаражни простор у свим наведеним објектима,,  стоваришта, пијаце, 
помоћни објекти (гараже, оставе,...) 

 Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, уподобиће се 
најсличнијој наведеној намени.  

 
Члан 8. 
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Нешковића до почетка Његошеве улице и иде Његошевом улицом до 
раскрснице са Призренском улицом. Граница се наставља Призренском улицом 
до раскрснице улица Призренске, Подвршанске и Стевана Немање, где се и 
завршава опис границе Прве зоне. Улица којом иде граница зоне припада овој 
зони. 

ДРУГА ЗОНА 
Друга зона почиње од почетка улице Подвршанске која се наслања на 

Прву зону и протеже се Подвршанском улицом до Првомајске улице. Граница 
се даље наставља Првомајском улицом до Карпатске улице и наставља улицом 
Личком, Народног Хероја Милана Тепића све до Борачке улице. Граница даље 
иде Борачком улицом до Горанске улице где скреће и наставља наведеном 
улицом до међног камена бр. 60. Граница се даље протеже границом 
грађевинског реона до међног камена бр. 61, од међног камена 61 граница иде 
до међног камена 62 и даље наставља да се протеже границом катастарских 
парцела бр. 6729 и 6730 до међног камена бр. 63 и 64. Од граничне белеге 64 
граница наставља до граничне белеге. Граница иде даље до тачке 65 и протеже 
се границом грађевинског реона до тачке 67, одакле наставља међом 
катастарске парцеле бр. 6949 до међне тачке бр. 68 и 69 и протеже се улицом 
Димитрија Туцовића до Михајла Пупина улице, одакле наставља улицом 
Михајла Пупина и Абрашевићевом улицом до Подвршанске улице. Друга зона 
продужава од раскрснице улица Скадарска, Димитрија Туцовића где се наслања 
на Прву зону, наставља улицом Скадарска до улице Петра Драпшина. Граница 
наставља улицом Петра Драпшина до улице Жарка Зрењанина где скреће и 
наставља улицом Жарка Зрењанина до раскрснице са Сремском, где скреће и 
протеже се Сремском улицом до раскрснеице са Стеријином улицом. Граница 
Друге зоне даље наставља Стеријином улицом до раскрснице са улицом 
Светозара Марковић, где скреће и продужава наведеном улицом до кућног 
броја 75. Граница скреће и обухвата цело насеље „Хемоград“ до улице Војводе 
Книћанина. Граница даље наставља улицом Војводе Книћанина и Архитекте 
Брашована до раскрснице са Булеваром ослобођења. Затим граница скреће у 
наведену улицу до улице Другог октобра, где се наставља до Невесињске улице 
којом се протеже до раскрснице са улицом Загорке Маливук. Граница даље 
наставља улицом Загорке Маливук до раскрснице са улицом Филипа Вишњића, 
где скреће и продужава улицом Филипа Вишњића, до раскрснице са Дејана 
Бранкова. Граница даље скреће у улицу Боре Костића и наставља Школском и 
Дубровачком до раскрснице са Делиградском и Николе Нешковића улицом где 
се наслања са Прву зону раскрснице улица Ђуре Даничића и Николе Нешковића 
где се завршава опис границе Друге Зоне. Улица којом иде граница зоне 
припада овој зони. 

ТРЕЋА ЗОНА 
Обухвата преостала подручја која нису ушла у Прву и Другу зону, а 

налазе се у граници обухвата Генералног плана Вршца и Генералног 
урбанистичког плана Вршца.  

 
ЧЕТВРТА ЗОНА 

 I Обухвата подручје насељених места на подручју Града Вршца. 
Насељена места: 
 
          1. Влајковац                                               13. Куштиљ 
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Нешковића до почетка Његошеве улице и иде Његошевом улицом до 
раскрснице са Призренском улицом. Граница се наставља Призренском улицом 
до раскрснице улица Призренске, Подвршанске и Стевана Немање, где се и 
завршава опис границе Прве зоне. Улица којом иде граница зоне припада овој 
зони. 

ДРУГА ЗОНА 
Друга зона почиње од почетка улице Подвршанске која се наслања на 

Прву зону и протеже се Подвршанском улицом до Првомајске улице. Граница 
се даље наставља Првомајском улицом до Карпатске улице и наставља улицом 
Личком, Народног Хероја Милана Тепића све до Борачке улице. Граница даље 
иде Борачком улицом до Горанске улице где скреће и наставља наведеном 
улицом до међног камена бр. 60. Граница се даље протеже границом 
грађевинског реона до међног камена бр. 61, од међног камена 61 граница иде 
до међног камена 62 и даље наставља да се протеже границом катастарских 
парцела бр. 6729 и 6730 до међног камена бр. 63 и 64. Од граничне белеге 64 
граница наставља до граничне белеге. Граница иде даље до тачке 65 и протеже 
се границом грађевинског реона до тачке 67, одакле наставља међом 
катастарске парцеле бр. 6949 до међне тачке бр. 68 и 69 и протеже се улицом 
Димитрија Туцовића до Михајла Пупина улице, одакле наставља улицом 
Михајла Пупина и Абрашевићевом улицом до Подвршанске улице. Друга зона 
продужава од раскрснице улица Скадарска, Димитрија Туцовића где се наслања 
на Прву зону, наставља улицом Скадарска до улице Петра Драпшина. Граница 
наставља улицом Петра Драпшина до улице Жарка Зрењанина где скреће и 
наставља улицом Жарка Зрењанина до раскрснице са Сремском, где скреће и 
протеже се Сремском улицом до раскрснеице са Стеријином улицом. Граница 
Друге зоне даље наставља Стеријином улицом до раскрснице са улицом 
Светозара Марковић, где скреће и продужава наведеном улицом до кућног 
броја 75. Граница скреће и обухвата цело насеље „Хемоград“ до улице Војводе 
Книћанина. Граница даље наставља улицом Војводе Книћанина и Архитекте 
Брашована до раскрснице са Булеваром ослобођења. Затим граница скреће у 
наведену улицу до улице Другог октобра, где се наставља до Невесињске улице 
којом се протеже до раскрснице са улицом Загорке Маливук. Граница даље 
наставља улицом Загорке Маливук до раскрснице са улицом Филипа Вишњића, 
где скреће и продужава улицом Филипа Вишњића, до раскрснице са Дејана 
Бранкова. Граница даље скреће у улицу Боре Костића и наставља Школском и 
Дубровачком до раскрснице са Делиградском и Николе Нешковића улицом где 
се наслања са Прву зону раскрснице улица Ђуре Даничића и Николе Нешковића 
где се завршава опис границе Друге Зоне. Улица којом иде граница зоне 
припада овој зони. 

ТРЕЋА ЗОНА 
Обухвата преостала подручја која нису ушла у Прву и Другу зону, а 

налазе се у граници обухвата Генералног плана Вршца и Генералног 
урбанистичког плана Вршца.  

 
ЧЕТВРТА ЗОНА 

 I Обухвата подручје насељених места на подручју Града Вршца. 
Насељена места: 
 
          1. Влајковац                                               13. Куштиљ 
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Табела 1- Коефицијент зоне за обрачун 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

Табела 2 - Коефицијент намене за обрачун 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Уколико инвеститор своју стамбену 
потребу трајно решава изградњом стамбене 
зграде из средстава буџета Републике Србије, 
локалне самоуправе или средстава донације, на 
основу приложеног уговора о додели средстава, 
износ обрачунатог доприноса умањује се  за 80%.

Члан 9.
За реконструкцију објеката по м2 нето по-

вршине за коју је реконструкцијом увећана повр-
шина објекта допринос за уређење се обрачунава 
у висини од 70% у односу на обрачунату висину 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
за изградњу објеката.

Члан 10.
 Коефицијенти комуналне опремљености: 

У случају опремљености грађевинског земљишта 
приступним путем, канализационом и водовод-
ном мрежом и јавном расветом, коефицијент ко-
муналне опремљености је 1, с тим да капацитет 

прикључака не утиче на цену утврђеног допри-
носа за уређивање грађевинског земљишта.

Уколико је локација непотпуно опремље-
на комуналном инфраструктуром, допринос об-
рачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке умањује 
се за одређени проценат, у складу са следећом та-
белом: 

Ако за објекат, који се гради, инфраструк-
тура није потребна онда нема умањења (на при-
мер за функционисање магацина и складишта 
вода, канализација и ЈО није потребна инфра-
структура па нема умањења).

Члан 11.
 Обрачун доприноса за уређивање грађе-

винског земљишта врши се на захтев инвести-
тора из члана 3. ове Одлуке, а на основу доста-
вљене урбанистичко - техничке документације, 
односно правоснажних локацијских услова, из-
вода из пројекта за грађевинску дозволу, сепара-
та пројекта за грађевинску дозволу која се мења, 
пројекта изведеног стања и др. документације 
прописане важећим Законом о планирању и из-
градњи и подзаконским актима.

Улолико се на парцели на којој се гради 
нов објекат руши стари, неопходно је доставити, 
ако постоји, и Решење о рушењу, у поступку обје-
дињене процедуре.

Члан 12
Лицу са утврђеним степеном ивалидите-

та, признаје се умањење доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта у проценту утврђеног 
инвалидитета, и то само за прву изградњу по-
родичног станбеног објекта чија укупна бру-
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 За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
одређују се следећи коефицијенти:  

Табела 1- Коефицијент зоне за обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта  

ЗОНА КОЕФИЦИЈЕНТ 

I 0,052

II 0,040

III 0,024

IV 0,012
  

Табела 2 - Коефицијент намене за обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта  

НАМЕНА КОЕФИЦИЈЕНТ 
СТАНБЕНА 
вишепородична 1,00
СТАНБЕНА 
породична 

0,43 за I зону
0,33 за II, III и IV зону

КОМЕРЦИЈАЛНА 1,10

ПРОИЗВОДНА 0,0

ОСТАЛА 
0,17 за I зону

0,1 за II, III и IV зону

ЈАВНА 0,20
 

Уколико инвеститор своју стамбену потребу трајно решава изградњом 
стамбене зграде из средстава буџета Републике Србије, локалне самоуправе 
или средстава донације, на основу приложеног уговора о додели средстава, 
износ обрачунатог доприноса умањује се  за 80%. 

 
Члан 9. 

За реконструкцију објеката по м2 нето површине за коју је 
реконструкцијом увећана површина објекта допринос за уређење се 
обрачунава у висини од 70% у односу на обрачунату висину доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта за изградњу објеката. 

 
Члан 10. 

 Коефицијенти комуналне опремљености: У случају опремљености 
грађевинског земљишта приступним путем, канализационом и водоводном 
мрежом и јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је 1, с тим 
да капацитет прикључака не утиче на цену утврђеног доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта. 

Уколико је локација непотпуно опремљена комуналном 
инфраструктуром, допринос обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке 
умањује се за одређени проценат, у складу са следећом табелом:  
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Уколико инвеститор своју стамбену потребу трајно решава изградњом 
стамбене зграде из средстава буџета Републике Србије, локалне самоуправе 
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Члан 9. 

За реконструкцију објеката по м2 нето површине за коју је 
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Члан 10. 

 Коефицијенти комуналне опремљености: У случају опремљености 
грађевинског земљишта приступним путем, канализационом и водоводном 
мрежом и јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је 1, с тим 
да капацитет прикључака не утиче на цену утврђеног доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта. 

Уколико је локација непотпуно опремљена комуналном 
инфраструктуром, допринос обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке 
умањује се за одређени проценат, у складу са следећом табелом:  
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Недостајућа 
комунална 

инфраструктура Проценат умањења 

приступни пут  20% 
канализациона 
мрежа  10% 

водоводна мрежа  10% 

јавна расвета  10% 
 

Ако за објекат, који се гради, инфраструктура није потребна онда нема 
умањења (на пример за функционисање магацина и складишта вода, 
канализација и ЈО није потребна инфраструктура па нема умањења). 

 
Члан 11. 

 Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на 
захтев инвеститора из члана 3. ове Одлуке, а на основу достављене 
урбанистичко - техничке документације, односно правоснажних локацијских 
услова, извода из пројекта за грађевинску дозволу, сепарата пројекта за 
грађевинску дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и др. 
документације прописане важећим Законом о планирању и изградњи и 
подзаконским актима. 

Улолико се на парцели на којој се гради нов објекат руши стари, 
неопходно је доставити, ако постоји, и Решење о рушењу, у поступку 
обједињене процедуре. 

Члан 12 
Лицу са утврђеним степеном ивалидитета, признаје се умањење 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта у проценту утврђеног 
инвалидитета, и то само за прву изградњу породичног станбеног објекта чија 
укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који не 
садржи више од једне стамбене јединице и којим трајно решава своје станбено 
питање, уколико поднесе валидне доказе :налаз, оцену и мишљење Органа 
вештачења, као и одговарајуће решење издато од стране надлежног органа о 
утврђеном степену инвалидности , односно утврђеном степену –проценту 
телесног оштећења, организационе јединице Градске управе надлежне за 
послове планирања и изградње, одељења за локалне јавне приходе и уверење 
Службе за катастар непокретности  да на територији Града Вршца нема другу 
непокретност. 

Испуњеност услова из става 1 овог члана утврђује Градско веће Града 
Вршца. 

Члан 13 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за 

објекте јавне намене у јавној својини, отворена дечија игралишта, отворене 
спортске терене и атлетске стазе, отворена паркиралишта, интерне 
саобраћајнице, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и 
складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен 
за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), 



27.12.2018.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018  639

то развијена грађевинска површина не прелази 
200м² и који не садржи више од једне стамбене 
јединице и којим трајно решава своје станбено 
питање, уколико поднесе валидне доказе :налаз, 
оцену и мишљење Органа вештачења, као и од-
говарајуће решење издато од стране надлежног 
органа о утврђеном степену инвалидности , од-
носно утврђеном степену –проценту телесног 
оштећења, организационе јединице Градске уп-
раве надлежне за послове планирања и изградње, 
одељења за локалне јавне приходе и уверење 
Службе за катастар непокретности  да на терито-
рији Града Вршца нема другу непокретност.

Испуњеност услова из става 1 овог члана 
утврђује Градско веће Града Вршца.

Члан 13
Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта не обрачунава се за објекте јавне наме-
не у јавној својини, отворена дечија игралишта, 
отворене спортске терене и атлетске стазе, от-
ворена паркиралишта, интерне саобраћајни-
це, објекте комуналне и друге инфраструктуре, 
производне и складишне објекте, подземне ета-
же објеката високоградње (простор намењен за 
гаражирање возила, подстанице, трафостанице, 
оставе, вешернице и сл.), осим за делове подзем-
не етаже које се користе за комерцијалне делат-
ности (подземна етажа се налази потпуно испод 
терена и нема отворе, па се не може користити за 
становање).

Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта не обрачунава се за радове на сана-
цији, адаптацији и реконструкцији у оквиру 
постојећег габарита и волумена легално изграђе-
ног објекта, без повећања укупне нето површине 
и без промене намене. 

Члан 14.
 За изградњу објеката за обављање де-

латности која је од значаја за привредни развој 
општине, допринос се може умањити максимал-
но до 50%, уз сагласност градског већа Града Вр-
шца, а у складу са следећом табелом: 

 Како би остварио право на умањење 
утврђено у ставу 1. овог члана Инвеститор је ду-
жан да уз захтев за обрачун доприноса за уређи-
вање грађевинског земљишта, поред докумен-
тације утврђене чланом 11. ове Одлуке, достави 
и оверену Изјаву да ће у новоиграђеном објекту 
запослити одређени број лица, која ће бити у 
радном односу најмање три (3) године од дана 
добијања Употребне дозволе.

Три године после издавања употребне до-
зволе, уз потврду да је у предметном објекту у 
периоду од 3 (три) године  био запослен одређен 
број лица из Изјаве, инвеститор остварује право 
на враћање дела уплаћених средстава у проценту 
како то ова Одлука предвиђа.

Члан 15.
 Уколико се мења намена објекта, односно 

дела објекта у другу намену објекта за коју је 
прописан већи износ доприноса, инвеститор је 
у обавези да плати разлику доприноса за другу 
(нову) намену објекта за коју је прописан већи 
износ доприноса.

За претварање пословног простора у стам-
бени простор не плаћа ce допринос.

Члан 16.
Уколико у току изградње настану измене 

у односу на грађевинску дозволу и инвеститор 
изгради већу површину обавезан је да достави 
нови пројекат за грађевинску дозволу, односно 
сепарат за грађевинску дозволу на основу којих 
ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у 
површини, који ће бити саставни део измењеног 
решења о грађевинској дозволи.

7

осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности 
(подземна етажа се налази потпуно испод терена и нема отворе, па се не може 
користити за становање). 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за 
радове на санацији, адаптацији и реконструкцији у оквиру постојећег габарита и 
волумена легално изграђеног објекта, без повећања укупне нето површине и 
без промене намене.  

Члан 14. 
 За изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за 

привредни развој општине, допринос се може умањити максимално до 50%, уз 
сагласност градског већа Града Вршца, а у складу са следећом табелом:  
 

Број запослених Проценат умањења 

5-9 10%

10-15 20%

16-20 30%

21-25 40%

Преко 25 50%
 

  Како би остварио право на умањење утврђено у ставу 1. овог члана 
Инвеститор је дужан да уз захтев за обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта, поред документације утврђене чланом 11. ове Одлуке, 
достави и оверену Изјаву да ће у новоиграђеном објекту запослити одређени 
број лица, која ће бити у радном односу најмање три (3) године од дана 
добијања Употребне дозволе. 

Три године после издавања употребне дозволе, уз потврду да је у 
предметном објекту у периоду од 3 (три) године  био запослен одређен број 
лица из Изјаве, инвеститор остварује право на враћање дела уплаћених 
средстава у проценту како то ова Одлука предвиђа. 

 
Члан 15. 

 Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену 
објекта за коју је прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да 
плати разлику доприноса за другу (нову) намену објекта за коју је прописан 
већи износ доприноса. 

За претварање пословног простора у стамбени простор не плаћа ce 
допринос. 

Члан 16. 
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску 

дозволу и инвеститор изгради већу површину обавезан је да достави нови 
пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат за грађевинску дозволу на 
основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у површини, који ће 
бити саставни део измењеног решења о грађевинској дозволи. 

 
Члан 17. 
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Члан 17.
 Инвеститор који уклања постојећи обје-

кат који је изграђен у складу са законом, у циљу 
изградње новог објекта на истој локацији плаћа 
допринос за уређивање грађевинског земљишта 
само за разлику у броју квадрата корисне повр-
шине између објекта који планира да изгради и 
објекта који се уклања.

Приликом обрачуна површина постојећег 
објекта, нето површина се утврђује увидом у из-
дату употребну дозволу или техничку докумен-
тацију на основу које је издата употребна доз-
вола, односно увидом у правоснажно решење 
о легализацији, односно озакоњење објеката и 
техничку документацију на основу које су та ре-
шења издата.

Инвеститор који уклања постојећи обје-
кат који је озакоњен у поступку по Закону о оза-
коњењу објеката („Службени гласник Републике 
Србије“ бр.96/2015) нема право из става 1. овог 
члана, осим уколико надлежном органу достави 
доказ да је за објекат или његов део плаћена нак-
нада, односно допринос за уређивање грађевин-
ског земљишта.

Легалност и површина објекта из става 1 
овог члана доказује се: изводом из земљишних 
књига, односно изводом из Листа непокретнос-
ти; грађевинском и употребном дозволом или 
актом надлежног одељења да је објекат грађен у 
периоду када за његову изградњу није било по-
требно издавање грађевинске дозволе. Уколико 
наведене исправе не садрже податке о површини 
објекта, иста се утврђује на основу акта надлеж-
ног одељења, или техничке документације која је 
саставни део грађевинске дозволе, копије плана 
или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног 
лица општинске управе односно грађевинске ин-
спекције.

Уколико инвеститор пројектном доку-
ментацијом није у могућности да прикаже нето 
површину постојећег објекта који се руши, нето 
површина порушеног објекта се утврђује мно-
жењем бруто површине порушеног објекта са ко-
ефицијентом 0,80. 

Уколико је нето површина новог објекта 
мања од површине порушеног објекта, а инвес-
титор задржи постојећу намену објекта, не врши 
се обрачун доприноса.

III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 18
Допринос  се може платити једнократно 

или у ратама, у периоду од 36 месеци. 
Уколико се допринос плаћа једнократно, 

пре подношења пријаве радова, инвеститор има 
право на умањење у износу од 30%.

 Уколико се допринос плаћа на 36 месечних 
рата,  рате се усклађују  према званично објавље-
ном индексу раста потрошачких цена објавље-
ном од стране Републичког завода за статистику 
за период од базног датума обрачуна доприноса 
до последњег дана у месецу, а уплаћују се до 20. у 
наредном месецу. 

У случају плаћања доприноса на рате, ин-
веститор је дужан да као средство обезбеђења 
плаћања достави: 

- неопозиву банкарску гаранцију, напла-
тиву на први позив, без приговора која гласи на 
укупан износ недоспелих рата и која је издата на 
рок који мора бити дужи три месеца  од дана дос-
пећа последње рате или

- успостави хипотеку на објекту који вре-
ди најмање 30% више од укупног износа недоспе-
лих рата у корист Града.

У случају успостављање хипотеке, као 
средства обезбеђења плаћања доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта на рате, про-
цена вредности хипотековане непокретности вр-
ши се на основу налаза и мишљења сталног суд-
ског вештака грађевинске струке.

У случају плаћања доприноса за уређи-
вање грађевинског земљишта на рате за изградњу 
објеката чија укупна бруто развијена грађевин-
ска површина не прелази 200м² и који не садржи 
више од две стамбене јединице, из става  3. овог 
члана, не достављају се средства обезбеђења. 

Инвеститор који плаћање врши редовно у 
ратама у случају једнократног плаћања преоста-
лих рата има право на  умањење од 30% на недос-
пеле рате.

Члан 19.
Износ, начин плаћања доприноса  и сред-

ства обезбеђења плаћања, уколико се допринос 
плаћа на рате, су саставни део решења о грађе-
винској дозволи, односно решења о одобрењу из-
вођења радова.
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Решење о грађевинској дозволи, односно 
решење о одобрењу извођења радова надлежни 
орган доставља надлежном органу јединице ло-
калне самоуправе.

 Инвеститор је дужан да изврши уплату 
доприноса  у целости, односно ако плаћа на ра-
те да уплати прву рату и достави средства обез-
беђења, најкасније до подношења пријаве радова.

Инвеститор који на име обезбеђења 
плаћања доприноса успоставља хипотеку на 
објекту у складу са чланом 18 став 4. алинеја 2. 
дужан је да надлежном органу достави оверену 
заложну изјаву сачињену у свему у складу са за-
коном којим се уређује хипотека, са налазом и 
мишљењем сталног судског вештака грађевинске 
струке из члана 16.став 5 ове одлуке. Надлежни 
орган документацију доставља Градском право-
бранилаштву Града Вршца, ради уписа хипотеке 
првог реда у регистар непокретности, у име и за 
рачун Града Вршца, као хипотекарног повериоца.

Инвеститор који на име обезбеђења 
плаћања доприноса доставља неопозиву банкар-
ску гаранцију, у складу са чланом 18. став 4. али-
неја 1. дужан је да исту достави надлежном орга-
ну, који је доставља надлежном органу јединице 
локалне самоуправе.

Инвеститор је дужан да приликом подно-
шења пријаве радова достави потврду издату од 
стране надлежног органа јединице локалне само-
управе Града Вршца , као доказ о регулисању оба-
везе у погледу доприноса у складу са одредбама 
ове одлуке. 

Члан 20.
Саставни део решење о употребној дозво-

ли је коначни обрачун доприноса. 
Уколико постоји разлика између допри-

носа утврђеног решењем о грађевинској дозволи, 
односно решења о одобрењу извођења радова 
и коначног обрачуна, инвеститор је дужан да у 
року од 15 дана од дана издавања употребне до-
зволе изврши уплату обрачунатог доприноса у 
целости, односно уколико плаћа на рате, да уп-
лати прву рату у износу који је утврђен коначним 
обрачуном доприноса.

Члан 21.
Уколико инвеститор доспелу рату не пла-

ти до 20. у месецу у складу са чланом 18. став 3. 
ове Одлуке, Надлежни орган јединице локалне 

самоуправе Града Вршца, обрачунава камату по-
чев од наредног дана.

За период кашњења у плаћању инвести-
тору се обрачунава камата на неблаговремено 
плаћене јавне приходе у складу са законом.

Надлежни орган јединице локалне са-
моуправе Града Вршца  на основу правоснажне 
грађевинске, односно употребне дозволе, води 
евиденцију о обрачунатом доприносу, динамици 
измирења доприноса, роковима плаћања месеч-
них рата и достављеним средствима обезбеђења.

Члан 22.
Уколико инвеститор три месеца узастоп-

но или највише три месеца у току 12 месеци, не 
измири обавезе плаћања на рате  у року како је 
предвиђено чланом 18.ст. 3 ове одлуке,  надлеж-
ни орган јединице локалне самоуправе Града Вр-
шца ће послати писмену опомену инвеститору 
којом му налаже да доспели износ плати одмах, а 
најкасније у  року од 15 дана од дана пријема опо-
мене, с обрачунатом каматом од дана доспелости 
неплаћених рата  до дана уплате. 

 Уколико инвеститор не поступи у року 
који је наведен у опомени, надлежни орган једи-
нице локалне самоуправе Града Вршца  доставља  
Градском правобранилаштву Града Вршца, за-
хтев за активирање средстава обезбеђења пред-
виђених чланом 18. став 4. ове одлуке, са пра-
тећом документацијом, ради наплате доспелих 
неплаћених рата са обрачунатом каматом од дана 
доспелости, као и недоспелих рата валоризова-
них  од базног датума обрачуна доприноса до да-
на издавања опомене. 

Трошкови поступка уписа, активирања 
хипотеке и банкарске гаранције, као и других 
поступака ради наплате доприноса падају на те-
рет инвеститора.

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ 
МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ 

КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА

Члан 23.
 Грађевинско земљиште које није уређено 

у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату план-



642            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018   27.12.2018.

ског документа на основу кога се могу издати ло-
кацијски услови, односно грађевинска дозвола, 
може се припремити, односно опремити и сред-
ствима физичких или правних лица.

  Заинтересовано лице, односно инвести-
тор објекта који се гради на неуређеном грађе-
винском земљишту подноси надлежном органу 
јединице локалне самоуправе односно Одељењу 
за инвестиције и капитална улагања градске 
управе Града Вршца предлог о финансирању 
припремања, односно опремања грађевинског 
земљишта.

Уз предлог о финансирању лице из става 
2. овог члана доставља: - правоснажне локацијске 
услове

 - доказ о решеним имовинско – правним 
односима за парцелу на којој намерава 
да гради објекат

 - копија плана за парцеле
 - предлог динамике и рокова изградње.
 

Члан 24.
Уколико надлежни орган јединице локал-

не самоуправе односно Одељење за инвестиције 
и капитална улагања градске управе Града Вр-
шца прихвати предлог инвеститора из члана 23. 
став 2. ове одлуке, међусобно закључују Уговор 
о  припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта.

 Уговор из става 1. овог члана садржи сле-
деће:

- податке о локацији, односно зони у 
којој се планира опремања грађевинског 
земљишта;

- податке из планског документа и технич-
ке услове за изградњу;

- податке из програма уређивања грађевин-
ског земљишта;

- границе локације која се припрема, од-
носно опрема са пописом катастарских 
парцела;

- динамику и рок изградње; 
- обавезу имаоца јавних овлашћења да 

обезбеди стручни надзор у току извођења 
радова;

- одређивање учешћа сваке уговорне стра-
не у обезбеђивању, односно финансирању 
израде техничке документације и струч-
не контроле техничке документације, из-

вођењу радова и избору извођача радова, 
као и других трошкова у вези са опре-
мањем грађевинског земљишта, укљу-
чујући висину и рокове обезбеђивања фи-
нансијских и других средстава;

- одређивање објеката који се граде и који 
ће прећи у јавну својину града

- одређивање износа учешћа инвеститора 
у финансирању припремања, односно оп-
ремања грађевинског земљишта за који ће 
бити умањен износ доприноса за уређи-
вање грађевинског земљишта 

- вредност земљишта које инвеститор ус-
тупа јединици локалне самоуправе за из-
градњу инфраструктурних објеката

- средства обезбеђења за испуњење обавеза 
уговорних страна.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
Инвеститори који су закључили угово-

ре са ЈП „ВАРОШ“ Вршац о регулисању допри-
носа за уређивање грађевинског земљишта до 
11.09.2017. године у обавези су да плаћају допри-
нос за уређивање грађевинског земљишта у све-
му у складу са закљученим Уговором.

Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања. Даном ступања на снагу ове 
Одлуке престаје да важи Одлукa о утврђивању 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
(„Сл. лист општине Вршац“ бр. 3/2015 и 16/2015). 

          РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-105/2018-II-01
Датум: 26.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.
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5.

                                                                                                                                                    
На основу члана 20. тачка 15, члана 32. та-

чка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. 
закон и 47/2018) и  члана 27. став 1. тачка 14/в  
Статута Града Вршца („Службени лист Општи-
не Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 
и „Службени лист Града Вршца“, број 10/2017), 
Скупштина Града  Вршца, на седници одржаној 
дана 26.децембра 2018. године, донела је 

О Д Л У К У 
 УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА У КОРИСТ 
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ПРЕДУЗЕЋЕ  ЗА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ А. Д. БЕОГРАД 
НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ  

271, 503, 563, 774 и 797 КО  СТРАЖА

Члан 1.
ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права 

службености пролаза, извођења радова ради из-
градње оптичког кабла полагањем  у ров ширине 
до 60цм и ради  одржавања оптичког кабла, на ре-
лацији  АТЦ Стража-БЦ ПА14 Стража, све према 
Ситуацији трасе оптичког кабла  број пројекта: 
Р-25/2014 од фебруара 2018. године,  израђене од 
стране „Телефонкабл“ акционарско друштво за 
пројектовања, изградњу и инжињеринг  и про-
мет, Београд, Краља Александра број 219,  која је 
саставни део ове одлуке, у дужини од 610м  и то 
на катастарској парцели:

- број 271, Маршала Тита, земљиште под 
зградом-објектом, у површини од 27а 
62м2, земљиште  у грађевинском под-
ручју, јавна својина Града Вршца, у уде-
лу 1/1, уписаној у Лист непокретности 
број:  222 КО Стража, 

- број 503, Први мај, земљиште под згра-
дом–објектом, у површини од 1ха 89а 
18м2, земљиште у грађевинском под-
ручју, јавна својина Града Вршца, у  

уделу 1/1, улица, Први мај, јавна своји-
на Града Вршца, у уделу 1/1, уписаној 
у Лист непокретности  број: 222 КО 
Стража,

-  број 563, Маршала  Тита 28, број згра-
де 1,  приземље, број посебног дела 2, 
пословни простор-четири просторије 
пословних услуга, у грађевинској повр-
шини 40, јавна својина Града Вршца, у 
уделу 1/1, уписној у Лист непокретнос-
ти  број: 401 КО Стража, 

- број 774, Маршала Тита, њива 3. класе, 
у површини од 24а 96м2, земљиште у 
грађевинском подручју, јавна својина 
Града Вршца, у уделу 1/1, уписаној у 
Лист непокретности број: 213 КО Стра-
жа  и

- број 797,  село, земљиште под зградом-
објектом, у површини од 43а 52м2, 
земљиште у грађевинском подручју, 
јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1, 
улица, село, јавна својина Града Вршца, 
у уделу 1/1, уписаној у Лист непокрет-
ности број: 222 КО Стража,

све у корист „Телеком Србија“ Предузеће 
за телекомуникацију а.д. Београд, улица Таковска 
број 2, а по претходно исходованој  Сагласности 
ЈП „Варош“ Вршац, број: 526/1 од 14.07.2016. го-
дине.

Члан 2.
Корисник послужног добра/носилац пра-

ва службеноти  “Телеком Србија“ а.д.  Београд, 
Таковска број 2, има обавезу да при коришћењу 
установљене  службености пролаза, извођења 
радова и одржавања оптичког кабла,  примени 
упутства, односно смернице извођача геодет-
ско-техничких радова на уређењу земљишта и 
објеката на предметним парцелама, односно да 
их одмах по завршетку радова врати у пређашње 
стање.

Члан 3.
Корисник  послужног  добра/носилац пра-

ва службености  из  претходног  члана  ове  одлу-
ке  платиће накнаду за успостављање службено-
сти сходно Сагласности из члана 1. ове одлуке, у 
износу од 30.750,00 динара без ПДВ-а приликом 
закључења уговора о установљавању предметне 
службености.
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Члан 4.
 О спровођењу ове одлуке стараће се 

Одељење за имовинско правне послове Градске 
управе Вршац.

           Члан 5.
         У име Града Вршца, као власника 

послужног добра, уговор о установљавању  права  
службености  из 

члана 1. ове одлуке закључиће градоначел-
ник Града Вршца.

            Члан 5.
Ова одлука ступа  на снагу  осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града  Вр-
шца“.

          РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-102/2018-II-01
Датум: 26.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

                                                

6.

                                                                                           
                                                         
     
На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. 

Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016  108/2016 
и 113/2017), члана 3. Уредбе о условима приба-
вљања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној своји-
ни, односно прибављања и уступања искоришћа-
вања других имовинских права, као  и поступци-
ма јавног надметања и прикупљања  писмених 
понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018) и 
чл. 27. став 1. тачка 14в Статута  Града Вршца  ( 
„Службени лист Општине Вршац бр .10/2008, 

13/2008,3/2015 и 4/2016 и  ''Службени лист  Града  
Вршца'' број 10/2017) Скупштина Града Вршца, 
на седници одржаној дана 26. децембра 2018. го-
дине,  донела је:

О   Д  Л  У  К  У
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРШЦА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.9025 КО 
ВРШАЦ И ОБЈЕКАТА БР.1. И БР.2.   У 

ВРШЦУ У УЛ. ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 119

Члан 1.
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА је породична стам-

бена зграда – објекат означен бројем 1. изграђен 
пре доношења прописа о изградњи објеката,  сп-
ратности П+0,површине 71м2 и помоћна зграда 
- објекат означен бр.2. изграђен пре доношења 
прописа о изградњи објеката,  спратности П+0 , 
површине 41м2, које се налазе у Вршцу , ул. Жар-
ка Зрењанина 119 уписане у  у Лн бр. 13263 Ко Вр-
шац у јавној својини Града Вршца, у обиму удела 
1/1 и катастарска парцела у јавној својини  Града 
Вршца бр.9025 КО Вршац  са обимом удела 1/1, 
земљиште под зградом–објектом површине 71м2, 
земљиште под зградом–објектом површине 41м2 
земљиште под зградом–објектом површине 91м2 
земљиште под зградом–објектом површине 62м2  
и земљиште уз зграду – објекат површине 276 м2, 
укупне површине 541 м2, у Вршцу, у улици Жар-
ка Зрењанина  бр.119, за чије је отуђење спрове-
ден  поступак  непосредне погодбе.

Члан 2.
Непокретност из чл. 1. ове Одлуке  отуђује 

се  из јавне својине  Града Вршца непосредном по-
годбом  јер то у конкретном  случају представља 
једино могуће решење. Oтуђење се не би могло 
реализовати јавним надметањем, односно при-
купљањем писмених понуда из следећих разлога :

а) На катастарској парцели која је предмет 
покретања поступка отуђења поред 
објеката    означених  бр.1 и 2 који су 
у јавној својини  Града Вршца , налазе 
се и објекти бр. 3 и 4 , који су у влас-
ништву другог правног лица

б) Због положаја грађевинских објеката 
немогуће је  извршити  парцелацију  и 
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формирање посебне грађевинске пар-
целе.

в) Грађевински објекти, породична стам-
бена зграда спратности П+0,површине     
71м2 и помоћна зграда спратности 
П+0, површине 41м2, који су у јав-
ној     својини Града Вршца  су у  лошем  
грађевинском стању и довођење истих 
у функционално стање за употребу  за-
хтева знатна  финансијаска  средства , 
а  како се налазе у зони  Града  где се не 
могу  ставити у функцију  комерцијал-
не намене , ово  улагање не би имало  
економску оправданост за Град Вршац

Члан 3.
 Непокретност из члана 1. ове одлуке  

ОТУЂУЈЕ СЕ   из јавне својине непосредном 
погодбом , али не испод  од стране  надлежног 
органа  процењене тржишне вредности у корист 
правног лица  које је  власник објеката  бр.3 и 4 
на истој катастарској парцели, односно  привред-
ног друштва CELANOVA CAPITAL doo Vršac, 
Goranska bb, са матичним бројем : 20739126.

Члан 4.
Процену тржишне вредности непокрет-

ности из тачке 1. ове одлуке утврдило је Ми-
нистарство финансија – Пореска управа - Реги-
онални центар Нови Сад – Филијала Вршац под 
бр: 241-464-08-00049/2018-К2В02 од 09.11.2018 
год.у укупном износу од 3.099.237,04, словима: /
тримилионадеведесетдеветхиљададвестатриде-
сетседам дин.    и  04/100  /, односно  26.177.10 
евра, у динарској противвредности по средњем 
курсу НБС на дан  закључења уговора .

Члан 5.
У року од 30 дана од дана правноснажнос-

ти Одлуке о отуђењу.Уговор о отуђењу  непокрет-
ности из члана 1. ове Одлуке  у име Града Вршца 
закључује Градоначелнк, по претходно приба-
вљеном мишљењу Градског правобранилаштва 
Града Вршца.

Члан 6.
Привредно друштво CELANOVA 

CAPITAL doo Vršac, Goranska bb,  стиче право 
својине на  непокретности из члана 1. ове одлу-
ке, са правом уписа у јавне књиге о евиденцији 

непокретности и правима на њима на основу уго-
вора о отуђењу непокретности из јавне својине 
и Сагласности Града Вршца /clausula intabulandi / 
по уплати  купопродајне цене, како је наведено у 
члану 4. ове одлуке.
               

Члан 7.
 Ова Одлука ступа на снагу даном обја-

вљивања у  „Службеном листу Града Вршца“.

         РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-106/2018-II-01
Датум: 26.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

7.

       
  

На основу члана 46 Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 
81/09-исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-одлука 
УС и 50/13-одлука УС, 98/13, 132/2014, 145/2014 
и 83/2018), члана 20 тачка 2 Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 
35 Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистич-
ког планирања („Сл. гласник РС", бр. 64/2015), 
чл. 13 ст. 1 тачка 2 и члана 27 ст. 1 тачка 5 Ста-
тута Града Вршца („Сл. лист Oпштине Вршац", 
бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 и „Сл. лист Града Вр-
шца“, бр.10/2017), Скупштина Града Вршца, уз 
претходно прибављено мишљење Комисије за 
планове Града Вршца бр. 350-110-1/2018-IV-03 од 
14.12.2018. године, на седници одржаној дана  26. 
децембра, донела је 
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О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОМПЛЕКСА ЦЕЛАНОВА АГРО ДОО У 

ВРШЦУ 

Члан 1
Приступа се изради Плана детаљне регу-

лације Комплекса Целанова Агро ДОО у Вршцу 
(у даљем тексту: План).

Изради Плана се приступа на иницијативу 
Целанова Агро ДОО из Вршца, ул. Горанска б.б. 

Члан 2
Обухват Плана су катастарске парцеле 

25446/2, 25446/3, 25447/1, 25447/2,  25447/3 КО 
Вршац, које се налазе на државном путу првог 
реда Вршац – Бела Црква. У обухват плана ући ће 
и прикључак комплекса на државни пут.

Члан 3
У Просторном плану Вршца („Сл. лист 

општине Вршац“, бр. 16/2015 и 1/2016) нема еле-
мената за издавање локацијских услова за плани-
рану изградњу па је потребно Планом дефини-
сати услове за уређење и изградњу на наведеним 
парцелама.

Члан 4
Планом ће се дефинисати услови за 

уређење и изградњу објеката намењених 
пољопривредној производњи, на пољопривред-
ном земљишту и то: објекта хладњаче за воће 
са просторијама за потребе радника, просто-
ријама за управу и лабораторијом, објекта за 
смештај пољопривредне механизације, магацина 
за смештај пољопривредних производа и других 
пратећих објеката, саобраћајног прикључка на 
државни пут првог реда, интерних саобраћајни-
ца, платоа и сл.

Члан 5
Планирање, уређење, коришћење и заш-

тита простора заснива се на следећим принципи-
ма : 

1) Одрживог развоја кроз интегрални 
приступ у планирању;

2) Равномерног територијалног развоја; 

3) Рационалног коришћења земљишта 
подстицањем мера урбане и руралне 
обнове и реконструкције;

4) Рационалног и одрживог коришћења 
необновљивих ресурса и оптималног 
коришћења обновљивих ресурса; 

5) Заштите и одрживог коришћења при-
родних добара и непокретних култур-
них добара; 

6) Превенције техничко-технолошких не-
срећа, заштите од пожара и експлозија, 
заштите од природних непогода, от-
клањања узрока који изазивају климат-
ске промене; 

7) Планирања и уређења простора за пот-
ребе одбране земље;

8)Усаглашености са европским прописима 
и стандардима из области планирања и 
уређења простора; 

9) Унапређења и коришћење информацио-
них технологија које доприносе бољој 
ефикасности и економичности рада 
јавне управе на пословима изградње; 

10) Учешћа јавности; 
11) Очувања обичаја и традиције; 
12) Очувања специфичности предела; 
13) Хоризонталне и вертикалне координа-

ције.

Члан 6
Саставни део ове одлуке је и одлука Град-

ске управе Града Вршца, Одељења за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство, да се 
за План детаљне регулације Комплекса Целанова 
Агро ДОО у Вршцу не приступа изради стратеш-
ке процене утицаја Плана на животну средину.

Члан 7
Ефективни рок израде Плана је 4 (четири) 

месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8
Средства за израду Плана обезбедиће Це-

ланова Агро ДОО из Вршца, ул. Горанска б.б.

Члан 9
 Одређује се Одељење за просторно пла-

нирање, урбанизам и грађевинарство за носиоца 
израде Плана. 
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Члан 10
После доношења одлуке о изради план-

ског документа, а пре израде нацрта планског до-
кумента који подлеже стручној контроли, носи-
лац израде планског документа организује рани 
јавни увид у трајању од 15 дана.

Члан 11
 Пре подношења предлога Плана Скупш-

тини Града Вршца на доношење, врши се стручна 
контрола предлога Плана.

 Стручну контролу плана врши Комисија 
за планове Града Вршца, која саставља извештај 
са подацима о извршној контроли са свим при-
медбама и ставовима по свакој примедби.

 Извештај се доставља обрађивачу плана, 
који је дужан да у року од 30 дана од дана доста-
вљања извештаја поступи по датим примедбама.

Члан 12
После извршене стручне контроле и пос-

тупања по датим примедбама обавља се јавни 
увид у предлог Плана у холу Скупштине Града 
Вршца, Трг Победе бр.1 у трајању од 30 дана од 
дана оглашавања.

Јавни увид се оглашава у дневном и локал-
ном листу, као и у информативним емисијама.

О обављању јавног увида стараће се 
Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Града Вршца.

После обављеног јавног увида Комисија 
саставља извештај који представља саставни део 
образложења предлога Плана.

Члан 13
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

          РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-107/2018-II-01
Датум: 26.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

8.

На основу  члана 32. тачка 19. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 29/2007, 
83/2014 -др. закон и 101/2016 -др. Закон и 47/2018) 
и члана 27. став 1. тачка 19. Статута Града Вршца 
(''Сл.лист општине Вршац'', бр. 10/2008,13/2008, 
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, 
бр. 10/2017), Скупштина Града Вршца на седници 
одржаноj 26. децембра 2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

УПОТРЕБУ
ИМЕНА  ГРАДА  ВРШЦА 

I
 Даје се сагласност Попов Драгану  из Вр-

шца да у поступку регистрације фирме „Vršac 
adventure“ у свом пословном имену може упо-
требљавати име Града Вршца и извршити упис у 
Регистру привредних субјеката. 

II
Ово Решење биће објављено у "Службе-

ном листу Града  Вршца".

           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-78/2018-II-01
Датум: 26.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.
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9.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), чла-
на 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоупра-
ви (``Сл. гласник РС`` бр. 129/2007, 83/2014-др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 27. 
тачка 21. Статута Града Вршца („Сл. лист Oпшти-
не Вршац¨, бр. 10/2008,  13/20008, 3/2015 и 4/2016 
и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017), 
Скупштина Града Вршца,  на седници одржаној 
26. децембра 2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

РЕБАЛАНС УСКЛАЂЕНОГ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА  „ДРУГИ ОКТОБАР" 
ВРШАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Ребаланс усклађеног 

програма  пословања Јавног Комуналног преду-
зећа  „Други октобар" Вршац за 2018. годину, који 
је Одлуком број: 01-6-28/2018-2 усвојио Надзор-
ни одбор овог предузећа, на седници одржаној 
29.11.2018. године. 

II
 Ово Решење биће објављено у "Службе-

ном листу Града Вршца". 

             РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-79/2018-II-01
Датум: 26.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

10.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), чла-
на 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоупра-
ви (``Сл. гласник РС`` бр. 129/2007, 83/2014-др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 27. 
тачка 21. Статута Града Вршца („Сл. лист Oпшти-
не Вршац¨, бр. 10/2008,  13/20008, 3/2015 и 4/2016 
и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017), 
Скупштина Града Вршца,  на седници одржаној 
26. децембра 2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ 
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ЗООХИГИЈЕНЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА  „ДРУГИ ОКТОБАР" ВРШАЦ 

ЗА 2019. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Годишњи оператив-

ни програм обављања делатности зоохигијене 
Јавног комуналног предузећа  „Други октобар" 
Вршац за 2019. годину број: 01-78-11/2018.

II
 Ово Решење биће објављено у "Службе-

ном листу Града Вршца". 

       РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-80/2018-II-01
Датум: 26.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.
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11.

На основу члана 101. став 1. Статута Града 
Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број 
10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и члана 23. став 
4. Одлуке о постављању објеката на површинама 
јавне намене („Службени лист Града Вршца“, број 
10/2017 и 7/2018),  Градско веће Града Вршца, на 
седници одржаној дана19. децембра 2018. године, 
донело је  

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТАВЉАЊУ БАШТИ ИСПРЕД 
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА
 

I   УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује  по-

стављање башти испред  угоститељских  објекaта 
на територији Града Вршца. 

Члан 2.
Башта угоститељског објекта (у даљем 

тексту: башта), у смислу одлуке Скупштине гра-
да којом је прописано постављање објеката на 
површинама јавне намене и овог правилника, је 
монтажни објекат привременог карактера која се 
поставља на површинама јавне намене а у функ-
цији је угоститељске делатности која се обавља у 
угоститељском објекту. 

Члан 3.
Башту чине столови,  столице и сунцобра-

ни, а по потреби сенило, подна платформа, огра-
да, жардињера, расвета, пано за излагање менија 
и ценовника и други елементи који се постављају 
у складу са овим правилником. 

II  ОПШТИ УСЛОВИ И НАЧИН 
ПОСТАВЉАЊА БАШТЕ 

Члан 4.
 Башта се може постављати на површини 

испред угоститељског објекта, у нивоу угости-
тељског објекта и по правилу у ширини угости-

тељског објекта. 
Површина на којој се башта угоститељског 

објекта може постављати одређена је дужином 
фронта угоститељског објекта. 

Површина баште из става 2. овог члана 
може бити проширена на површину испред сус-
едне зграде под условом да се прибави писмена 
сагласност власника, односно корисника просто-
ра дела зграде испред којег се башта поставља. 

Уколико се проширење односи на простор 
испред суседног пословног простора, сагласност 
мора дати његов власник  а уколико се проши-
рење баште планира испред улаза у стамбени или 
други објекат, иста се може поставити само уз са-
гласност стамбене заједнице или власника другог 
објекта. 

Испред  улаза  у стамбену зграду која се 
састоји из више дворишних станова мора се обез-
бедити слободан простор ширине од најмање 3,5 
метара.

Када се башта поставља тако да се делом 
свог волумена налази изван нивоа угоститељског 
објекта, потребно је прибавити сагласност влас-
ника, односно корисника простора дела зграде 
испред којег се башта поставља, када растојање 
баште од тог дела зграде износи мање од 6 м. 

Волумен баште дефинисан је површином 
основе баште и висином сенила.

Члан 5.
Башта се, по правилу, поставља тако да 

буде одвојена од зграде у којој се угоститељски 
објекат налази, а када се поставља уз зграду не 
сме ометати главне пешачке токове и нарушавати 
архитектонске и урбанистичке вредности зграде. 

Када се башта састоји из два или више де-
лова, сваки део мора испуњавати услове из члана 
4 и  5. ове одлуке. 

Члан 6.
Постављање баште испред објекта висо-

коградње врши се у складу са прописаним норма-
тивима за заштиту високих објеката од пожара, 
тако да омогућава: 

- приступ ватрогасног возила објекту 
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испред којег се налази са две стране на 
којима постоје отвори; 

- коришћење платоа за гашење у минимал-
ној ширини од 5,5 м и минималној дужи-
ни од 15 м. 

Члан 7.
Башта у пешачкој зони и на тргу поставља 

се тако да се омогући безбедно кретање пешака и 
пролаз возила за хитне интервенције. 

На крајевима баште дуже од 10 м или низа 
башти дужих од 10 м у пешачкој зони, обезбеђује 
се пролаз за пешаке и особе са посебним потре-
бама у ширини од најмање 1,60 м.

У пешачкој зони није дозвољено поста-
вљати платформе или друге објекте којима се 
мења односно издиже ниво трга.

Члан 8.
На тротоару се башта  поставља  тако да: 

- ширина дела тротоара, односно стазе за 
кретање пешака дуж објекта буде најмање 
1,6 м; 

- ширина дела тротоара код улица са интен-
зивним кретањем пешака буде најмање 3 
м; 

- ивица баште буде удаљена од ивице коло-
воза најмање 0,5 м; 

- ивица баште буде удаљена од пешачког 
прелаза најмање 2 м. 

Члан 9.
Башта се не може поставити испред ки-

оска и покретног привременог објекта преко 
којег се обавља угоститељска делатност. 

Члан 10.
Одабир и пројектовање елемената баште 

врши се тако да башта: 
- обликом, димензијама, материјалом и 

бојом представља складну и функционал-
ну целину; 

- поседује једноставне форме, јасно дефи-
нисане висинске регулације; 

- садржи транспарентне елементе и мате-
ријале неутралног, сведеног колорита и 

- буде у складу са карактеристикама и ес-

тетским вредностима зграде испред које 
се поставља и простора у којем се налази. 

Члан 11.
Елементи баште треба да димензијама, те-

жином, међусобним везама и постављањем: 
- омогућавају брзу монтажу, демонтажу и 

уклањање у случају потребе за проласком возила 
хитних интервенција, 

- не оштећују површину на коју се поста-
вљају, објекте уређења и опремања те површине 
и околно зеленило, фиксирањем за њих или на 
неки други начин и 

- буду погодни и безбедни за несметано 
кретање деце, старих особа и особа са инвалиди-
тетом. 

Члан 12.
Елементи баште који представљају изворе 

светла и звука морају бити таквог интензитета 
и положаја да не ометају саобраћајну, стамбену 
и другу намену околних површина и објеката, у 
складу са важећим стандардима и прописима. 

Члан 13.
Огласне поруке на елементима баште могу 

се истицати по поступку регулисаном посебном 
одлуком, тако да димензијама и колоритом не до-
минирају баштом и простором у којем се башта 
налази. 

На елементима баште постављене на по-
вршини пешачке зоне и на јавној површини 
просторне културно - историјске целине не могу 
се истицати огласне поруке.

Члан 14.
На тротоару или другој површини јавне 

намене, код које је потребно нивелисање терена 
(нераван, каскадни и нагиба већег од 3%), нивели-
сање се може извршити искључиво постављањем 
монтажно-демонтажне подне платформе. 

Подна платформа не може бити висине 
веће од 45 цм, а каскаде у оквиру ње висине веће 
од 20 цм. 

Подном платформом се не смеју затварати 
отвори на зградама или на јавној површини од-
носно онемогућавати њихово коришћење.
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Члан 15.
Постављање баште врши се тако да су ко-

мунални објекти (стуб јавне расвете и контактне 
мреже, хидрант, шахт и други) на безбедном рас-
тојању изван баште и да буду доступни за несме-
тано коришћење и одржавање најмање са једне 
стране. 

Сви непомерљиви елементи баште који 
захтевају демонтажу (подна платформа, сенило, 
ограда и сл.) морају бити на растојању од: 

- 1 м од ивице отвора силаза у шахт, хи-
дранта и стуба јавне расвете, електро мре-
же и телекомуникационих система;

- 2 м од шахта и коморе каналског топло-
вода; 

- 1 м од осовине разводног ормара телеко-
муникационог система. 
У случајевима из става 2. ове одлуке 

приступ отвору силаза у шахт, комори каналског 
топловода, хидранту, стубу и зидном носачу кон-
тактне мреже, разводном орману телекомуника-
ционог система мора бити слободан најмање са 
једне стране и то са стране колског прилаза. 

Изузетно од става 1. овог члана, код баш-
те која се поставља на тло без подне платформе, 
могуће је постављање и на површини шахта под-
земног објекта, уз претходну сагласност власни-
ка, односно корисника тог објекта. 

Сви померљиви елементи баште морају 
бити на растојању од најмање 0,6 м у односу на 
осовину хидранта, стуба јавне расвете, елек-
тромреже, контактне мреже и телекомуникацио-
них система.

Члан 16.
Приликом постављања баште у близини 

дрвета, саднице, живе ограде, ронделе, жардиње-
ре и другог објекта зеленила, мора се омогућити 
њихово несметано одржавање. 

Елементи баште постављају се тако да 
око стабла дрвета или саднице остане слободан 
простор најмање у димензијама површине садног 
места тј. елемената хоризонталне заштите, као и 
слободан приступ са најмање једне стране и то са 
стране колског прилаза. 

Када се крошња дрвета налази изнад сени-
ла и других елемената баште, они се постављају 
тако да око дрвета постоји слободан простор у 
димензијама површине садног места, тј. елемена-

та хоризонталне заштите, а код саднице и дрвета 
чија се крошња налази у њиховој висини, они се 
постављају тако да око саднице и дрвета постоји 
простор у димензијама површине елемената хо-
ризонталне заштите увећаним за најмање 40 цм.

 Члан 17.
У близини споменика, скулптуре, фонта-

не или чесме, башта се може поставити на рас-
тојању не мањем од 3 м, тако да се не налази на 
њима припадајућим површинама и да омогућава 
њихово несметано коришћење и одржавање, као 
и слободан приступ са најмање једне стране. 

У близини клупе и других објеката за се-
дење на јавној површини башта се може постави-
ти на растојању не мањем од 1,2 м.

Члан 18.
Заштита баште од сунца и атмосферских 

падавина може се остварити постављањем сени-
ла лаке конструкције. 

Сенило се, по правилу, поставља као сло-
бодностојеће и  по правилу је типа сунцобран, 
расклопиво сенило на слободностојећем носачу 
са два стуба на једну или две воде и може бити са 
или без карнера. 

Сенило је једнобојно и по правилу бело, 
црно и беж боје или у тоновима између њих. 

Када се сенило поставља уз зграду у којој 
се налази угоститељски објекат, сенило може би-
ти конзолно причвршћено на фасаду зграде, тако 
да се налази на висини од најмање 3 м изнад тро-
тоара, а у пешачкој зони тако да се доња ивица се-
нила налази на висини од најмање 2,2 м у односу 
на под. 

Сенило из става 4. овог правилника по-
ставља се у складу са законом којим је уређена 
изградња објеката. 

За постављање сенила које је прислоњено 
уз фасаду зграде, неопходна је сагласност стам-
бене заједнице или власника односно корисника 
те зграде. 

Сенило се не може постављати када је то у 
супротности са условима заштите надлежног за-
вода за заштиту споменика културе. 

Сенило прислоњено или причвршћено 
на  објекат високоградње поставља се у складу са 
прописаним нормативима за заштиту високих 
објеката од пожара, тако да не омета евакуацију 
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објекта, поштује прекидно растојање између сп-
ратова од 1 м, и да је израђено од материјала који 
не преносе пожар на више спратове.

Члан 19.
На деловима баште код којих постоји пот-

реба заштите од колског и пешачког саобраћаја, 
или ради одржавања ширине пешачког коридо-
ра, обавезно је постављање ограде висине до 1 м 
у односу на под баште. 

Код баште са подном платформом ограда 
се поставља по њеном ободу и дуж каскада подне 
платформе. 

Ограду могу чинити жардињере, транс-
парентна решеткаста конструкција и панели од 
чврстих, потпуно прозирних, безбојних и безбед-
них материјала (сигурносно стакло или клирит).

Члан 20.
Када се башта поставља у непосредној 

близини интензивног колског саобраћаја, где 
постоји потреба заштите од буке и издувних га-
сова возила, ограда може бити висине до 1,6 м у 
односу на подну површину баште, без спајања са 
сенилом на било који начин. 

Члан 21.
Заштита од ветра може се остварити по-

стављањем ограде - панела израђених од чврстих, 
потпуно прозирних, безбојних и безбедних мате-
ријала (сигурносно стакло или клирит), висине 
до 1,6 м у односу на под баште, без спајања са се-
нилом на било који начин.

Елементи баште из става 1. овог члана и 
члана 19 и 20 овог правилника не могу бити еле-
менти баште која се поставља у пешачкој зони и 
на јавној површини просторно културно-исто-
ријске целине.

III  ЗИМСКЕ БАШТЕ 

Члан 22.
На јавним површинама, осим на  Свето-

савском тргу и Тргу Светог Теодора Вршачког, 
може се одобрити постављање зимске баште на 
основу идејног пројекта.

Сагласност за постављање  привременог 
објекта даје Комисија за планове Града Вршца.

Члан 23.
Зимска башта је монтажно-демонтажни 

објекат привременог карактера, дрвене или ме-
талне конструкције, са транспарентним испуна-
ма, без парапета, у функцији обављања угости-
тељске делатности.

Испуне из става 1. овог члана имају окви-
ре, који могу бити од алуминијума, челика или 
дрвета (не могу бити од ПВЦ профила) и пројек-
тују се и постављају тако да се обликом и мате-
ријалом уклапају у непосредно окружење.

Зимскa башта може бити пројектована и 
постављена тако да бочни елементи са подном 
платформом и сенилом чине конструктивну це-
лину, да буду у функцији ограде, заштите од буке, 
издувних гасова, ветра, кише и других атмосфер-
ских падавина, и морају бити транспарентни и  
израђени од прозирног и безбедног материјала.

 Монтажно- демонтажни кровни покри-
вач зимске баште мора да буде израђен од стакла, 
материјала на бази поликарбоната, дрвета или 
лима, максималног нагиба до 5%.

 
Члан 24.

Зимска башта се поставља тако да :
- Заузима простор највише у ширини 

угоститељског објекта,
- Омогућава брзу монтажу, демонтажу и 

транспортовање,
- Не оштећује површину јавне намене, 

објекте њеног уређења, опремања и зе-
ленила фиксирањем за њих или на дру-
ги начин,

- Слободна ширина тротоара за несмета-
но кретање пешака буде минимално 2м 
а у улицама са интензивним кретањем 
пешака, минимално 3 метра,

- Ивица баште буде удаљена од коловоза 
минимално 0,5 метара,

- Ивица баште буде удаљена од пешачког 
прелаза минимално  5 метара,

- Ивица баште буде удаљена од аутобус-
ког стајалишта минимално 5 метара,

- Омогући  троугао прегледности на 
раскрсници,

- Мора да испуњава против пожарне ус-
лове,

Зимска башта не може да се постави ако је 
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зграда испред које се поставља утврђена као кул-
турно добро или представља добро које ужива 
претходну заштиту, односно које се налази  прос-
торним културно историјским целинама или це-
линама које уживају претходну заштиту, као ни у 
зонама заштите.

Зимска башта не може да се постави на 
правцу који је одређен или пројектован као про-
тив пожарни пут.

Члан 25.
Зимска башта се поставља у складу са:
- Пројектом зимске баште са статичким 

прорачуном конструкције израђеним 
од стране лица са лиценцом одгова-
рајуће струке,

- Издатим условима и сагласности од 
стране власника подземних инстала-
ција,

- Изјавом подносиоца захтева за поста-
вљање зимске баште о стабилности 
конструкције зимске баште која се по-
ставља на површини јавне намене, као 
и о безбедности и сигурности њених 
корисника.

Члан 26.
Загревање зимске баште може се оствари-

ти постављањем и коришћењем опреме за загре-
вање, у складу са пројектном документацијом.

Власник, односно корисник зимске баште, 
коме је издато одобрење за постављање, односно 
коришћење исте, дужан је да обезбеди и спроведе 
све мере заштите од пожара предвиђене за ту вр-
сту и тип објеката и исти је одговоран за њихово 
неспровођење.

IV  САДРЖИНА  ЗАХТЕВА 

Члан 27.
Захтев за издавање одобрења за поста-

вљање баште може поднети правно лице или 
предузетник који обавља угоститељску делат-
ност у објекту у чијој је функцији башта (у даљем 
тексту: подносилац захтева). 

Захтев за издавање одобрења садржи: 
-  име и презиме и адреса, односно назив 

и седиште подносиоца захтева; 

-  назив и адресу угоститељског објекта; 
-  опис локације (тротоар, трг, пешачка 

зона...); 
-  време коришћења; 
-  скицу јавне површине  на којој се пла-

нира постављање баште са уцртаним 
димензијама (дужина и ширина баш-
те), елементима баште (број столова са 
столицама, жардињере, ограда и други 
елементи), односно димензије и по-
ложај платформе на јавној површини 
(удаљеност од објекта, коловоза, сло-
бодан простор за несметано кретање 
пешака) и друго;

- сагласност власника, односно корисни-
ка простора дела зграде испред којег се 
башта поставља (члан 4. став 3,4 и 6.  и 
члан 18. став 6.);

-  доказ о плаћеној административној 
такси.

Члан 28.
Уколико се, у складу са одредбама Одлуке о 

постављању објеката на површинама јавне наме-
не („Службени лист Града Вршца“, број 10/2017 и 
7/2018) и овог правилника, испред угоститељског 
објекта планира постављање других елемената 
осим столова, столица и сунцобрана, уз захтев се 
обавезно прилаже и техничка документација. 

Техничку документацију чине: 
1) Графички и фотографски приказ по-

вршине на коју ће башта бити постављена, ди-
мензије - баште (површина и висина) и положај 
у односу на: елементе јавне површине (коловоз, 
паркинг, пешачки прелаз, стуб јавне расвете и 
контактне мреже, шахт, степеник, дрворед и 
сл.); опрему јавне површине (клупа, жардињера, 
ђубријера и сл.); привремене и сталне објекте у 
непосредној близини (киоск, телефонска говор-
ница, рекламни објекат, споменик, скулптура, 
чесма и фонтана, зграда са улазом и елементима 
фасаде изнад јавне површине, колски улаз и сл.), 
израђен од лица које поседује лиценцу одговор-
ног пројектанта. Графички приказ положаја баш-
те састоји се од ширег приказа у размери 1:500 и 
детаљног приказа у размери 1:100. 

2) Пројекат баште израђен од лица које 
поседује лиценцу дипл. инж. архитектуре - одго-
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ворног пројектанта и садржи: 
-  графички приказ баште (три пројек-

ције и карактеристични пресеци) са 
размештајем свих елемената који је чи-
не у размери 1:50 - 1:100; 

-  приказ елемената баште (цртеж, фо-
тографија, проспект); 

-  технички опис елемената баште и начи-
на монтаже.

-  елементе прописане одредбама члана  
23, 24, 25 и 26. овог Правилника.

3) Потписана и оверена изјава одговорног 
пројектанта о усаглашености техничке докумен-
тације са Одлуком о постављању објеката на по-
вршинама јавне намене и овим Правилником.

4) остале услове и изјаве прописане одред-
бама. овог Правилника.

Члан 29.
Ступањем на снагу овог Правилника прес-

таје да важи Правилник о постављању летњих 
башти угоститељских објеката на територији 
града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 
20/2017 и 6/2018).

    
Члан 30.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Вршца“.

             РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 021-80/2018-III-01
Датум: 19.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАБАЈУЋА
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

12.

На основу члана 20. став 1. тачка 5)  За-
кона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
бр. 129/2007, 83-2014 - др. закон и 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 28. став 2. Закона о ко-
муналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 13. став 1. 
тачка 5) и члана 101. Статута Града Вршца („Сл. 
лист Општине Вршац“ бр. 10/2008 и 13/2008, 
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“ 
бр. 10/2017), члана 26. Одлуке о јавним паркира-
лиштима („Сл. лист Општине Вршац“ бр. 14/2008, 
2/2009, 4/2012, 16/2012, 8/2013 и 11/2014) и члана 
31. став 3. Пословника Градског већа („Сл. лист 
Општине Вршац“, бр. 10/2008 и „Службени лист 
Града Вршца“ бр.14/2017), Градско веће Града Вр-
шца, на седници одржаној 19. децембра 2018. го-
дине, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност Јавном комуналном 

предузећу „Други октобар“ Вршац на Ценовник 
за коришћење општих и посебних паркиралишта 
на територији Града Вршца године – усвојен Од-
луком Надзорног одбора број 01-6-24/2018-4 од 
10.10.2018. године, којом се мења Одлука Надзор-
ног одбора наведеног јавног предузећа број 01-6-
2/2018-4 од 30. јануара 2018. године и Ценовник, 
који чини њен саставни део. 

Одлука Надзорног одбора, број 01-6-
24/2018-4 од 10.10.2018. године и Ценовник за 
коришћење општих и посебних паркиралишта 
на територији Града Вршца су саставни део овог 
Решења.

II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Вр-
шац“.
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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 38-11/2018-III-01
Датум: 19.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАБАЈУЋА
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

 
12.1

На основу члана 49. став 1. тачка 10. Ста-
тута ЈКП Други-октобар Вршац бр. 01-6-17/2017-
2 од 18.08.2017. године и члана 27. Пословника о 
раду, Надзорни одбор је на седници одржаној да-
на 10.10.2018. године донео следећу:

О Д Л У К У

1. МЕЊА СЕ Одлука Надзорног одбора 
ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ 

бр. 01-6-2/2018-4 од 30.01.2018. године та-
ко што се мења Ценовник ближе означен у тачки 
2. измењене Одлуке, који представља њен сас-
тавни део.

2. Измењен ценовник представља сас-
тавни део ове Одлуке.

3. У свему осталом Одлука Надзорног од-
бора ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ 

бр. 01-6-2/2018-4 од 30.01.2018. године ос-
таје непромењена. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном ус-
вајања а примењује се по добијању сагласности 
од стране Градског већа.

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 49. став 1. тачка 10. Ста-

тута Јавног комуналног предузећа „Други окто-
бар“ Вршац, Надзорни одбор Предузећа доноси 
тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).

Приликом  формирања цене  водило се 
рачуна да свака промена цене утиче на приход, 
обим продаје и трошкове пословања, а преко њих 

и на добит, а све у циљу побољшања пословања 
предузећа.

Допуном Ценовника односно омогућа-
вањем куповине претплатне паркинг карте за ко-
ришћење посебног паркиралишта са контроли-
саним уласком и изласком, очекује се позитиван 
финансијски ефекат на пословање Предузећа.

Имајући у виду напред наведено, донета је 
Одлука као у диспозитиву.

                               П р е д с е д н и к 
                    Игор Кнежевић,с.р
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ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ 
НАДЗОРНИ ОДБОР         
Број: 01-6-24/2018-4 
Датум: 10.10.2018.године  
В р ш а ц  
 
 

ЦЕНОВНИК ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА 

 
 

 I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

ЈЕДНОКРАТНА ПАРКИНГ КАРТА       
( општа паркиралишта ) ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНО СА 

ПДВ
Паркинг карта за једночасовно паркирање 
у I зони 29,17 дин 5,83 дин 35,00 дин

Паркинг карта за једночасовно паркирање 
у II зони 25,00 дин  5,00 дин 30,00 дин

Дневна паркин карта 166,67 дин 33,33 дин 200,00 дин

Паркинг карта за једночасовно паркирање-
аутобуси 58,34 дин 11,66 дин 70,00 дин

Дневна паркинг карта-аутобуси 583,34 дин 116,66 дин 700,00 дин

ЈЕДНОКРАТНА ПАРКИНГ КАРТА       
( посебна паркиралишта са 
контролисаним уласком и изласком ) 

ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНО СА 
ПДВ 

Паркинг карта за једночасовно паркирање 
( у периоду од 06:00 до 24:00 ) 33,33 дин 6,67 дин 40,00 дин

Ноћна паркинг карта ( важи за период 
00:00 до 06:00 ) 83,34 дин 16,67 дин 100,00 дин

ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНО СА 
ПДВ

Физичка лица ( станари ) – ограничено 
испред места становања - месечно 250,00 дин 50,00 дин 300,00 дин

Физичка лица ( станари ) – ограничено 
испред места становања - годишње 2.500,00 дин 500,00 дин 3.000,00 дин

Правна лица-Предузетници – ограничено 
испред места становања - месечно 825,00 дин 165,00 дин 990,00 дин

Правна лица-Предузетници – ограничено 
испред места становања - годишње 8.250,00 дин 1650,00 дин 9.900.00 дин

Запослени у правном лицу са седиштем у 
зони општих паркиралишта – 
неограничено на свим општим 
паркиралиштима - месечно 

1.500,00 дин 300,00 дин 1.800,00 дин

Запослени у правном лицу са седиштем у 
зони општих паркиралишта – 
неограничено на свим општим 
паркиралиштима – годишње 

15.000,00 дин 3.000,00 дин 18.000,00 дин
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 III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕТПЛАТНА ПАРКИНГ КАРТА 
( општа паркиралишта ) ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНО СА 

ПДВ
Физичка лица – неограничено на свим 
општим паркиралиштима - месечно 1.750,00 дин 350,00 дин 2.100,00 дин

Физичка лица – неограничено на свим 
општим паркиралиштима - шестомесечно 8.750,00 дин 1.750,00 дин 10.500,00 дин

Физичка лица – неограничено на свим 
општим паркиралиштима – годишње 15.833,34 дин 3.166,66 дин 19.000,00 дин

Правна лица-Предузетници – 
неограничено на свим општим 
паркиралиштима - месечно 

2.333,34 дин 466,66 дин 2.800,00 дин

Правна лица-Предузетници – 
неограничено на свим општим 
паркиралиштима - шестомесечно 

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

Правна лица-Предузетници – 
неограничено на свим општим 
паркиралиштима - годишње 

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

ПРЕТПЛАТНА ПАРКИНГ КАРТА 
(  посебна паркиралишта са 
контролисаним уласком и изласком )

ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНО СА 
ПДВ 

Физичка лица, правна лица и 
предузетници – ограничено на посебном 
паркиралишту у времену од 20:00 часова 
до 09:00 часова - месечно 

416,67 дин 83,33 дин 500,00 дин

Физичка лица, правна лица и 
предузетници – ограничено на посебном 
паркиралишту у времену од 20:00 часова 
до 09:00 часова - годишње 

4.166,67 дин 833,33 дин 5.000,00 дин

Физичка лица, правна лица и 
предузетници – неограничено на посебном 
паркиралишту – месечно 

833,34 дин 166,64 дин 1.000,00 дин

Физичка лица, правна лица и 
предузетници – неограничено на посебном 
паркиралишту – месечно 

8.333,34 дин 1.666,64 дин 10.000,00 дин

РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА ОСНОВИЦА ПДВ 20% 
УКУПНО СА 

ПДВ
Испред места становања односно 
пословног простора - месечно 4.666,67 дин 933,33 дин 5.600,00 дин

Испред места становања односно 
пословног простора - шестомесечно 23.333,34 дин 4.666,66 дин 28.000,00 дин

Испред места становања односно 
пословног простора - годишње 42.083,34 дин 8.416,66 дин 50.500,00 дин
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V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 
                                                                                                    
                                                                                                                  Игор Кнежевић,с.р 

ПОСЕБНА ПАРКИНГ КАРТА ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНО СА 
ПДВ

Налог за плаћање посебне паркинг карте    583,33 дин    116,67 дин        700,00 дин

ИЗРАДА КАРТИЦЕ ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНО СА 
ПДВ 

Израда претплатне паркинг карте за  
посебна паркиралишта са контролисаним 
уласком и изласком  – једнократно

   166,67 дин    33,33 дин        200,00 дин
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