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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ГОДИНА XXXXII   ВРШАЦ, 28. АПРИЛ 2014. ГОДИНЕ БРОЈ 7/2014

1.

 На основу члана 30. став 1. Закона о локал-
нoj самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07), чла-
на 24. став 2. Статута општине Вршац („Сл. лист 
Општине Вршац“ бр. 10/08 и 13/08), члана 34. По-
словника о раду Скупштине општине Вршац („Сл. 
лист Општине Вршац“ бр. 9/08) и Извештаја Ман-
датно-имунитетске комисије, Скупштина општине 
Вршац на седници одржаној 24.04.2014. године, до-
нела је

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
 Живков Милуцу, одборнику Скупштине 
општине Вршац са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија 
уједињених пензионера (ПУПС), Јединствена Ср-
бија (ЈС), Социјалдемократска партија Србије (СДП 
Србије), престаје мандат са 24.04.2014. године, због 
поднете оставке.

II
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу Oпштине 
Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 011-021/ 2014-II-01
Датум: 24.04.2014.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

2.

 На основу члана 43. став 5. Закона о локал-
нoj самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07), чла-
на 24. став 2. Статута општине Вршац („Сл. лист 
општине Вршац“ бр. 10/08 и 13/08), члана 34. став 
1 Пословника о раду Скупштине општине Вршац 
(„Сл. лист општине Вршац“ бр. 9/08) и Извешта-
ја Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина 
општине Вршац на седници одржаној 24.04.2014. 
године, донела је

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
 Стајић Владану, одборнику Скупштине 
општине Вршац са Изборне листе ПОКРЕНИМО 
ВРШАЦ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска на-
предна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, 
Покрет снага Србије – БК), избором на функцију 
заменика председника општине, престаје мандат 
одборника, са 24.04.2014. године.

II
 Ова Одлука ступа на снагу даном доноше-
ња и биће објављена у „Службеном листу Општи-
не Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 011- 032/ 2014-II-01
Датум: 24.04.2014.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.
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3.

 На основу члана 48. став 2. Закона о локал-
ним изборима („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 34/10 
и одлуке УС и 54/11), члана 34. став 7. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Вршац („Сл. лист 
Oпштине Вршац“ бр. 9/08) и Извештаја Мандатно-
имунитетске комисије, Скупштина општине Вршац 
на седници одржаној 24.04.2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

I
 Потврђује се мандат одборнику Галоња 
Бојану, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија 
уједињених пензионера (ПУПС), Јединствена 
Србија (ЈС), Социјалдемократска партија Србије 
(СДП Србије), са 24.04.2014. године.

II
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном листу Oпштине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 011-022/2014-II-01
Датум: 24.04.2014.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

4.

 На основу члана 48. став 2. Закона о локал-
ним изборима („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 34/10 
и одлуке УС и 54/11), члана 34. став 7. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Вршац („Сл. лист 
Oпштине Вршац“ бр. 9/08) и Извештаја Мандатно-
имунитетске комисије, Скупштина општине Вршац 
на седници одржаној 24.04.2014. године, донела је 

5.

 На основу члана 32. тачка 11 Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007), члана 27. став 11 Статута општине 
Вршац („Службени лист Општине Вршац“ број 
10/2008 и 13/2008), и члан 18. став 1 Пословника 
о раду Скупштине општине Вршац („Службени 
лист Општине Вршац“ број 9/2008), Скупштина 
општине Вршац на седници одржаној 24.04.2014. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
 Снежани Костић, дипл. правнику из Вршца, 
престаје функција секретара Скупштине општине 
Вршац, 24.04.2014. године, због поднете оставке.

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

I
 Потврђује се мандат одборнику Драгици 
Ђорђев, са Изборне листе ПОКРЕНИМО ВРШАЦ – 
ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна стран-
ка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага 
Србије – БК), са 24.04.2014. године.

II
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном листу Oпштине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 011-023/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.
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6.

 На основу члана 32. тачка 11 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007), члана 34. став 2 Статута општи-
не Вршац („Службени лист Општине Вршац“ 
број 10/2008 и 13/2008) и члана 17. Пословника 
о раду Скупштине општине Вршац („Службени 
лист Општине Вршац“ број 9/2008) Скупштина 
општине Вршац на седници, одржаној 24. априла 
2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
 Милуцу Живков, дипл.правник из Вршца, 
поставља се за секретара Скупштине општине Вр-
шац, од 24. априла 2014. године.

II
 Ово Решење биће објављено у “Службеном 
листу Општине Вршац”.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 02-012/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

II
 Ово Решење биће објављено у “Службеном 
листу Општине Вршац”.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 02-011/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

7.

 На основу члана 57. став 1 Статута 
општине Вршац („Сл. лист општине Вршац“, 
бр.10/2008 и бр.13/2008 ) Скупштина општине 
Вршац на седници, одржаној 24.04.2014. годи-
не, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
 Томић Зорану, престаје функција замени-
ка председника општине Вршац 24.04.2014. године, 
због поднете оставке.

II
  Ово Решење биће објављено у „Службеном 
листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 02- 013/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

8.

 На основу члана 32. тачка 12. Закона о ло-
калној самоуправи (“Сл. гласник РС„ бр. 129/07), 
члана 27. тачка 12 и 45. став 2 Статута општине 
Вршац („Сл. лист општине Вршац“, бр.10/2008 и 
13/2008) и члана 20. Пословника о раду Скупшти-
не општине Вршац („Сл. лист општине Вршац“, 
9/2008), Скупштина општине Вршац на седници, 
одржаној 24.04.2014. године, донела је 
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9.

 На основу члана 57. став 1 Статута Скупшти-
не општине Вршац („Сл. лист општине Вршац“, бр. 
10/08 и 13/08), Скупштина општине Вршац на кон-
ститутивној седници одржаној 24.04.2014. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
 Због поднете оставке, престаје функција 
члановима Општинског већа општине Вршац са 
24.04.2014. године, и то:
 1. Колар Јовану
 2. Калнак Гордани
 3. Ружић Снежани и
 4. Добросављевић Мирку.

10.

 На основу члана 32. тачка 12. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), 
члана 27. став 1 тачка 12 Статута општине Вршац 
(„Сл. лист општине Вршац“, бр, 10/08 и 13/08) и 
члана 22.став 1 Пословника о раду Скупштине 
општине Вршац („Сл. лист општине Вршац“, бр, 
9/08) Скупштина општине Вршац на седници одр-
жаној 24.априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
 За чланове Општинског већа општине Вр-
шац, са 25.04.2014. године, бирају се:
 1. Максимовић Славиша;
 2. Панић Александра;
 3. Петровић Драган;
 4. Станојев Владимир;

II
 Ово решење биће објављено у „Службеном 
листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 02-017/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
 Владан Стајић, вет. техничар из Вршца, 
бира се за заменика председника општине Вршац 
од 25.04.2014. године.

II
  Ово Решење биће објављено у „Службеном 
листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 02- 014/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

II
 Ово решење биће објављено у „Службеном 
листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 02- 016/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.
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11

 На основу члана 32. Закона о локалној са-
моуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07) и члана 27. 
и 91. Статута Општине Вршац („Сл. Лист Општине 
Вршац“ бр. 10/08 и 13/08) Комисија за спровођење 
референдума о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице Уљма, дана 08. и 09.02.2014. годи-
не, поднела је Скупштини Општине Вршац

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима спроведеног поступка
непосредним изјашњавањем грађана 

Месне заједнице Уљма

1. О предлогу Одлуке о увођењу самодопри-
носа на подручју Месне заједнице Уљма 
коју је утврдила Скупштина Општине Вр-
шац, на седници одржаној 23.12.2013. го-
дине, грађани Месне заједнице Уљма изја-
шњавали су се на референдуму дана 08. и 
09.02.2014. године

2. Од укупно уписаних 2885 гласача у бирач-
ки списак Месне Заједнице Уљма, гласало 
је укупно 1641 гласача. За потврђивање Од-
луке гласало је укупно 1539 гласача. Про-
тив је било 92 гласача. Неважећих листића 
је било 10.

3. На основу резултата изјашњавања грађа-
на месне заједнице Уљма, комисија је 
утврдила да су се грађани Месне заједни-
це Уљма изјаснили за потврђивање Пред-
лога Одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Уљма за период 
01.05.2014.-30.04.2019. године.

4. Овај извештај објавити у Службеном 
листу Општине Вршац.

У Уљми, 09.02.2004. године

 Комисија
1. Драган Амижић,
2. Стеван Стојадинов,
3. Оливера Кларић,
4. Александар Нешић,
5. Боривој Николин,
6. Зоран Николин и
7. Владимир Обођан.

 На основу члана 32. став 1. тач. 7 Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 88. став 3. Статута општине Вр-
шац („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/2008 и 
13/2008), Скупштина општине Вршац, на седници 
одржаној 24.04.2014. године, проглашава 

О Д Л У К У
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЉМА

Члан 1.
 Ради обезбеђења средстава за задовоља-
вање заједничких интереса и потреба грађана на 
територији Месне заједнице Уљма и то за: изградњу 
канализационе мреже, изградњу водоводне мреже, 
уређење уличне каналске мреже за одвођење ат-
мосферских и подземних вода, за уређење банкина 
поред локалних путева, изградњу и одржавање ло-
калних путева и тротоара, уводи се самодопринос 
за подручје Месне заједнице Уљма. 

Члан 2.
 Самодопринос се уводи у новцу за период 
од 01.05.2014. године до 30.04.2019. године. 
Укупна средства која се прикупљају самодоприно-
сом износе 9.000.000,00 (словима: деветмилиона) 
динара и користиће се у складу са Програмом Са-
вета Месне заједнице Уљма. 

Члан 3.
 Самодопринос плаћају грађани који имају 
пребивалиште на територији Месне заједнице Уљма 
и лица која на овој територији имају непокретну 
имовину, а не плаћају самодопринос по другом ос-
нову. 
 Грађани на привременом раду у иностран-
ству, на основу остварене зараде, плаћају само-
допринос у новцу према личном опредељењу о 
чему дају писмену изјаву. 

Члан 4.
 Самодопринос грађани плаћају по стопи 
од 2% на нето зараде, односно плате, на зараде од 
самосталног обављања привредне или професио-
налне делатности и 15% на катастарски приход од 
пољопривредне делатности. 
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Члан 5.
 Средства самодоприноса уплаћују се у 
буџет Општине Вршац, на посебан рачун код Уп-
раве за јавна плаћања, Филијала Вршац бр. 840-
711181843-57, по моделу 97, са позивом на број 77-
241-09163. 

Члан 6.
 Наредбодавац и одговорно лице за пренос 
и утрошак ових средстава, у складу са наменом, са 
рачуна Месне заједнице Уљма-рачун самодоприно-
са, је Председник Савета месне заједнице Уљма или 
његов Заменик. 

Члан 7.
 Ради остваривања надзора над при-
купљањем и коришћењем средстава самодоприно-
са Савет Месне заједнице Уљма дужан је да најмање 
два пута годишње информише грађане о приливу и 
утрошку ових средстава.

Члан 8.
 Средства самодоприноса остварена из-
над износа који је одређен овом Одлуком, неће се 
враћати грађанима, већ ће се користити за оствари-
вање осталих комуналних потреба. 

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања „Службеном листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 011-024/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

12.

 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр.129/07), члана 344. Закона о привредним друшт-
вима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) и члана 
27.Статута општине Вршац („Сл. лист општине Вр-
шац“ бр.10/08 и 13/08), Скупштина општине Вршац 
на седници одржаној 24.04.2014. године, донела је 

О Д Л У К У
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ

О ОДРЕЂИВАЊУ ПУНОМОЋНИКА
У СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

ЦЕНТАР МИЛЛЕННИУМ АД
ВРШАЦ

I
 Одлука о одређивању пуномоћника у Скуп-
штини акционара Центар Милленниум ад Вршац, 
бр. 011-007/2013-II-01 („Сл. лист општине Вршац“ 
бр.02/13), у тачки I мења се тако што се:

- под бројем 1. речи: “Председник општине 
Чедомир Живковић из Вршца ул. Гаври-
ла Принципа бр. 41, јмбг 1510968870019, 
лична карта бр. 141666, замењују речима: 
„Члан Општинског већа Јулкица Митраши-
новић задужена за подручје спорта и омла-
дине, из Вршца ул. Хемоград бр. 5/11, јмбг 
0505972875036, лична карта бр. 133434“ и 

- текст под бројем 2. се брише, а бројеви 3., 4., 
5. и 6. постају бројеви 2., 3., 4. и 5.

II
 У осталом делу Одлука о одређивању пуно-
моћника у Скупштини акционара Центар Миллен-
ниум ад Вршац бр.011-007/2013-II-01 („Сл. лист 
општине Вршац“ бр.02/13), остаје непромењена. 

III
 Ова Одлука биће објављена у „Службеном 
листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 011-025/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.
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14.

 На основу члана 27. тачка 6. Статута 
Општине Вршац („Службени лист Општине Вр-
шац“ бр. 10/2008 и 13/2008), члана 75. и 76. Закона о 
радним односима у државним органима („Сл. гла-
сник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон*, 49/99 - 
др. закон**, 34/2001 - др. закон***, 39/2002, 49/2005 - 
одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. 
закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука 
УС) и члана 104. став 1. Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), дана 
24.04.2014. године, Скупштина општине Вршац, до-
нела је 

П Р А В И Л Н И К
О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ПЛАТЕ, НАК-

НАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИ-
МАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖО-

ВАНИХ ЛИЦАУ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Члан 1.
 Овим Правилником уређује се начин 
утврђивања плата, додатака на плату, накнада пла-
те, накнада трошкова и других примања запосле-
них лица (даље: запослени) у Општинској управи 
Општине Вршац (даље: Општинска управа), као и 
накнаде трошкова и друге накнаде и примања изаб-
раних, именованих и постављених лица и накнаде 
трошкова осталих лица ангажованих у Општинској 
управи по основу уговора ван радног односа. 

 I Утврђивање плате

Члан 2.
 Плате запослених утврђују се на основу: 

- основице за обрачун плата (даље: основица); 
- коефицијента, који се множи основицом 

(даље: коефицијент); 
- додатака на плату; 
- обавеза које запослени плаћа по основу по-

реза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање из плате, у складу са законом.

13.

 На основу члана 96. и 97. Закона о планирању 
и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-испр., 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 и 50/13), чл. 19. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом, давања у закуп ствари 
у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ бр. 
24/2012) и члана 27. став 1. тачка 6. Статута Општине 
Вршац („Сл. лист Оптине Вршац“ број 10/08, 13/08), 
Скупштина Општине Вршац, на седници одржаној 
24.04.2014. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ 

ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Члан 1.
 У Одлуци о покретању поступка отуђења 
неизграђеног грађевинског замљишта у јавној 
својини општине Вршац бр. 02-079/2013-II-01 („Сл. 
лист Оптине Вршац“ број 17/2013), у члану 3. став 1. 
тачка 4. мења се члан Комисије, тако да уместо:
 „Аурел Јоца“,
уписује
 „Данијел Јоца“.

Члан 2.
 У осталом делу Одлука о покретању 
поступка отуђења неизграђеног грађевинског за-
мљишта у јавној својини општине Вршац („Сл.лист 
Општине Вршац“ бр. 17/2013) остаје непромењена.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 011-027/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.
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Члан 3.
 Основицу за обрачун и исплату плата за-
послених утврђује Влада Републике Србије.
 Коефицијент изражава сложеност посла, 
одговорност, услове рада и стручну спрему. 
 Коефицијент се увећава, по основу сложе-
ности и одговорности послова, за додатни коефи-
цијент. 
 У коефицијенту је садржан и додатак на 
име накнаде за исхрану у току рада и регрес за ко-
ришћење годишњег одмора. 
 Основни и додатни коефицијенти за обра-
чун и исплату плата утврђени су Законом о платама 
у државним органима и јавним службама и Уред-
бом о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у др-
жавним органима 

Члан 4.
 Основну плату чини производ основице и 
коефицијента.
 Плата се исплаћује за обављени рад и време 
проведено на раду.
  Уколико је основна плата запосленог у момен-
ту исплате нижа од важећег износа минималне зара-
де, у смислу Закона о раду, запосленом се исплаћује 
основна плата у висини минималне зараде за стан-
дардни учинак и пуно радно време, односно радно 
време које се изједначава са пуним радним временом.
 Плата приправника у Општинској управи 
износи 80% од најниже плате у оквиру звања за које 
се приправник оспособљава. 
 Уколико запошљавање приправника фи-
нансира Национална служба за запошљавање, плата 
приправника одређује се у складу са уговором закљу-
ченим са Националном службом за запошљавање, од-
носно одлуком о финансирању рада приправника. 

Члан 5.
 Запослени остварују право на додатке на 
плату – увећану плату и то: 

- за време проведено у радном односу (ми-
нули рад) - у висини од 0,4 % од основице, 
за сваку пуну годину рада остварену у рад-
ном односу;

- дежурство и друге случајеве рада дужег од 
пуног радног времена одређене прописима 
(прековремени рад) - у висини 26% од ос-
новице;

- рад на дан државног и верског празника -  у 
висини 110% од основице;

- рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наред-
ног дана), ако такав рад није вреднован при 

утврђивању коефицијента - у висини 26%. 
 Основицу за обрачун додатака на плату 
чини основна плата утврђена Законом о платама у 
државним органима и јавним службама. 
 Ако су се истовремено стекли услови за об-
рачун додатака по више основа - проценат увећане 
плате не може бити нижи од збира процената по 
сваком основу увећања.

Посебне одредбе о прековременом раду
 Прековремени рад (укључујући и дежур-
ство) запослени обавља у случајевима из члана 21. 
Закона о радним односима у државним органима и у 
другим случајевима повећаног обима посла, када се 
одређени посао из делокруга његовог радног места 
не може завршити у редовно радно време, а у складу 
са ограничењима утврђеним у Закону о раду.
 Прековремени рад обавља се искључиво по 
писаном налогу претпостављеног. 
Часови прековременог рада посебно се уписују у 
евиденције о присуству на раду.
 Право на додатак за прековремени рад 
утврђује се решењем руководиоца органа.
 За обављени прековремени рад, уместо ис-
плате плате и додатка за прековремени рад, а на за-
хтев запосленог, руководилац може запосленом да 
одобри коришћење слободних сати, уколико то не 
ремети редован процес рада. 
 За сваки сат који по налогу претпоставље-
ног ради дуже од пуног радног времена запослени 
има право на сат и по слободно. 
 Слободни сати и термин њиховог ко-
ришћења утврђују се решењем руководиоца органа.

II Накнаде плате

Члан 6. 
 Запослени остварује право на накнаду пла-
те за време:

- коришћења годишњег одмора;
- плаћеног одсуства утврђеног законом и по-

себним колективним уговором;
- војне вежбе и одазивања на позив држав-

них органа;
- стручног усавршавања на које је упућен од 

стране послодавца - у складу са актом по-
слодавца;

- одсуства са рада услед присуства непосредне 
опасности по живот и здравље због неспро-
вођења прописаних мера за безбедан и здрав 
рад - када одбије да ради у складу са пропи-
сима  о безбедности и здрављу на раду;
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- учешћа на научним скуповима, симпозију-
мима, конгресима, семинарима на које је 
упућен од стране послодавца или органа 
синдиката;

- одласка на систематске и специјалистичке 
прегледе на које је упућен од стране посло-
давца.

 Накнада плате у наведеним случајевима 
утврђује се у износу просечне плате у претходна 
три месеца која се обрачунава и исплаћује у истом 
износу као да је запослени радио. 
 Запослени има право на накнаду плате за 
време одсуствовања са рада због привремене спре-
чености за рад до и преко 30 дана у складу са про-
писима о здравственом осигурању. 
 Запослени има право на накнаду плате за 
време одсуствовања са рада због коришћења по-
родиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета и посебне неге детета - у складу са општим 
прописом о раду и посебним прописима из области 
друштвене бриге о деци.

III Накнада трошкова запосленима

 1. Трошкови превоза
Члан 7.

 Запослени има право на накнаду трошкова 
за превоз на рад и са рада - у висини цене месечне 
претплатне карте у јавном саобраћају. 
 Трошкови превоза се надокнађују на основу 
дате изјаву сваког запосленог -  о месту становања и 
превоза који користе за долазак на рад и одлазак са 
рада.
 За запосленог се, по правилу, купује месеч-
на претплатна карта за одлазак на рад и повратак са 
рада за релације где јавни превозник омогућава ку-
повину истих. Месечне претплатне карте се купују 
на почетку месеца за наредни месец, за релације где 
је то омогућено. 
 Изузетно, а на захтев запосленог, уместо 
куповине месечне претплатне карте руководилац 
може донети одлуку да исплату врши у новцу - у 
висини цене месечне претплатне карте. 
 За релације на којима није омогућена ку-
повина месечне претплатне карте, запослени има 
право на надокнаду трошкова превоза у новцу и то 
у висини стварних трошкова, при чему се стварни 
трошак утврђује на основу броја дана из евиденције 
о присуству на раду и износа цене појединачне кар-
те за линије и удаљеност које запослени користи. 
 Ако на истој релацији превоз обавља више 
превозника, при утврђивању стварних трошкова 

превоза узима се износ цене појединачне карте оног 
превозника који има најнижу цену.
 Запослени који нема могућност да при до-
ласку на рад и одласку са рада користи јавни пре-
воз јер на конкретној релацији нема организованог 
јавног превоза, има право на накнаду трошкова у 
новцу у висини цене месечне претплатне карте у 
јавном саобраћају за сличну релацију, а на основу 
потврде јавног предузећа које се бави услугама пре-
воза.
 У случају да је запослени упућен на служ-
бени пут, накнада при доласку на рад и одласку са 
рада се не умањује, с обзиром на то да се трошкови 
превоза у вези са службеним путовањем обезбеђују 
од и до места рада.
 Руководилац органа је дужан да од јавних 
превозника обезбеди потврде о цени појединачних 
карата и месечних претплатних карата.

2. Трошкови службеног путовања у земљи

Члан 8.
 Запослени који је по налогу руководиоца 
упућен да изврши службени посао ван места рада 
-службено путовање у земљи, има право на накнаду:

- трошкова смештаја,
- дневницу, којом се накнађују трошкови 

исхране и градског превоза у месту служ-
беног путовања,

- трошкова превоза,
- осталих трошкова у вези са вршењем служ-

беног посла (резервација места у превоз-
ном средству, превоз пртљага, телефонски 
разговори и сл.).

Трошкови смештаја
 Накнада трошкова смештаја врши се према 
приложеном хотелском рачуну за преноћиште и 
доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу 
прве категорије (пет звездица). Трошкови смештаја 
се не накнађују када су обезбеђени бесплатно пре-
ноћиште и доручак.

Дневница
 Дневница за службено путовање у земљи 
утврђена је у износу од 5% просечне месечне зара-
де по запосленом у привреди Републике, према по-
следњем коначном објављеном податку органа ста-
тистике, и то на дан поласка на службено путовање 
(2.558,25 динара.) 
 Дневница за службено путовање у земљи, 
умањује се, на основу веродостојне документације, 
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у следећим случајевима:
- ако је обезбеђена бесплатна исхрана (сва 

три оброка) - за 80%,
- ако је обезбеђен само бесплатан доручак - 

за 15%, 
- ако је обезбеђен само бесплатан ручак - за 

40%,
- ако је обезбеђена само бесплатна вечера - за 

25%,
 Дневница се рачуна од часа поласка на служ-
бено путовање до часа повратка са службеног путо-
вања. Право на пун износ дневнице остварује се за 
време проведено на службеном путовању између 12 
и 24 часа, а половина дневнице се остварује за служ-
бено путовање које је трајало између 8 и 12 часова.

Трошкови превоза
 Трошкови превоза на службеном путовању 
- од места рада до места где треба да се изврши 
службени посао и трошкови превоза за повратак до 
места рада, накнађују се у висини стварних трош-
кова превоза у јавном саобраћају.
 За превоз на службеном путовању у земљи 
може да се користи службено возило под условима 
утврђеним Правилником о унутрашњој контроли 
безбедности саобраћаја и условима и начину ко-
ришћења службених возила Општинске управе.
 За превоз на службеном путовању у земљи 
може да се користи сопствено возило под условом 
да се због хитности, односно потреба службеног 
посла не може користити ни превоз у јавном са-
обраћају ни службено возило, и то само уз писмено 
одобрење овлашћеног лица. У одобрењу треба на-
вести разлоге хитности, односно потребе службе-
ног посла.
 Накнада за коришћење сопственог возила 
исплаћује се у износу од 10% прописане цене за ли-
тар погонског горива по пређеном километру. 

Остали трошкови
 Остали трошкови који настану у вези са 
службеним послом на службеном путовању нак-
нађују се у висини стварних трошкова, према при-
ложеном рачуну (резервација места у превозном 
средству, превоз пртљага, путарина, паркинг, теле-
фонски разговори и сл.).

Члан 9.
Дужина трајања службеног путовања и путни налог  
 Службено путовање може трајати најдуже 
15 дана непрекидно с тим да, ако то потребе службе 
захтевају или ако се започети посао не може преки-
нути, службено путовање, уз сагласност овлашће-

ног лица, може трајати и дуже од 15 дана, али не 
дуже од 30 дана непрекидно.
 Запослени се упућује на службено путовање 
у земљи искључиво на основу налога руководиоца 
-  уз издати путни налог.
 Налог треба да садржи: име и презиме за-
посленог, радно место запосленог, место у које се 
запослени упућује и посао ради којег се упућује на 
службено путовање, датум поласка и повратка, износ 
дневница (са напоменама о, евентуално, обезбеђеним 
оброцима), износ аконтације која се може исплатити 
(у висини предвиђених трошкова) и врсту превозног 
средства које се може користити за службено путо-
вање, као и напомене за трошкове које евентуално 
накнађује организатор - пословни партнер. 
 Путни налог је документ на основу којег се 
врши исплата аконтације као и коначан обрачун и 
исплата накнаде трошкова, по повратку запосленог 
са службеног путовања.

Члан 10.
Обрачун путних трошкова
 По повратку са службеног путовања у 
земљи запослени рачуноводственој служби подно-
си обрачун путних трошкова - извештај са службе-
ног путовања и то у року од два радна дана од дана 
кад је службено путовање завршено. 
 Запосленом се накнађују трошкови службе-
ног путовања на основу путног обрачуна, уз који се 
прилажу одговарајући докази о постојању и висини 
трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и 
доручак, рачуни за остале трошкове и др.).
 Исплата трошкова службеног путовања у 
земљи могућа је и платном картицом, у складу са 
важећим прописима.

3. Трошкови службеног путовања у иностранство 

Члан 11.
Путни налог и исплата аконтације
 Службено путовање у иностранство оба-
вља се искључиво по налогу руководиоца, по изда-
том путном налогу.
 Налог за службено путовање у иностран-
ство треба да садржи следеће податке: име и пре-
зиме лица које путује, назив државе и место у које 
се путује, циљ путовања, датум поласка и повратка, 
односно трајање службеног путовања, категорију 
хотела у којима је обезбеђен смештај, напомену о 
томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и ис-
храна, врсту превоза којим се путује, износ акон-
тације који може да се исплати, податке о томе ко 
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сноси трошкове путовања као и начин обрачуна 
трошкова путовања.
  Пре поласка на службено путовање у ино-
странство запосленом може да се исплати аконта-
ција - у висини процењених трошкова.
 За случај да службено путовање не започне 
у року од три дана од датума који је наведен у нало-
гу за службено путовање, упућено лице дужно је да 
исплаћену аконтацију врати наредног радног дана 
од истека тог рока.
 Исплата аконтације може се вршити у деви-
зама, у ефективном страном новцу, ностро чеком, 
страним путничким чеком, као и по основу ко-
ришћења платне бизнис картице. 

 Члан 12.
Трошкови који се накнађују
 Запосленом се накнађују трошкови службе-
ног путовања у иностранство, и то:

- трошкови смештаја,
- трошкови исхране и градског превоза у 

месту боравка у иностранству - дневница,
- трошкови превоза ради извршења службе-

ног посла,
- трошкови прибављања путних исправа, 

вакцинације и лекарских прегледа,
- трошкови службене поште, такси, телефо-

на, телеграма и телефакса,
- трошкови изнајмљивања просторија и
- трошкови стенографских и дактилограф-

ских услуга. 

Трошкови смештаја
 Трошкови смештаја службеног путовања 
у иностранство признају се у висини плаћеног хо-
телског рачуна за преноћиште и доручак, а изузет-
но трошкови преноћишта и доручка у хотелу прве 
категорије (пет звездица) се не признају, него се 
упућеном лицу накнађују трошкови у износу који 
је једнак износу дневнице.
 Трошкови смештаја се не накнађују када су 
обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак. 

Дневница
 Дневница - издаци за исхрану и лични пре-
воз у месту (градски превоз) признаје се у износима 
који су утврђени у Списку дневница по страним др-
жавама. 
 Дневница се умањује у следећим случајевима:

- ако је обезбеђена бесплатна исхрана - за 
60%,

- ако је обезбеђен само бесплатан доручак - 
за 10%, 

- ако је обезбеђен само бесплатан ручак - за 
30%,

- ако је обезбеђена само бесплатна вечера - за 
20%,

- ако су у цену авионске карте, због прекида 
путовања, урачунати трошкови за исхрану 
и преноћиште - за 60%,

- у другим случајевима прописаним Уредбом 
о накнади трошкова и отпремнини држав-
них службеника и намештеника.

 У случају бесплатно обезбеђеног смештаја, 
у који је укључен и доручак - врши се умањење 
дневнице за 10%.
 Дневница се не умањује ако се користе кола 
за спавање на путовању које траје непрекидно нај-
мање 24 часа или ноћу од 22 часа до шест часова или 
најмање шест часова ноћу после 20 часова или ако 
се упућено лице током службеног боравка у ино-
странству разболи и ради лечења смести у здрав-
ствену установу стране државе.
Обрачун дневнице
 За обрачун дневнице за службено путовање 
у иностранство свака 24 часа проведена на службе-
ном путовању рачунају се као једна дневница, оста-
так времена дужи од 12 часова такође се рачуна као 
једна дневница, а остатак времена од 8 до 12 часова 
рачуна се као пола дневнице.
 Ако укупно службено путовање траје дуже 
од 12 часова, обрачунава се једна дневница, а ако 
траје дуже од осам часова - пола дневнице.
 За свако задржавање у страној држави, од-
носно пропутовање кроз страну државу које траје 
дуже од 12 часова обрачунава се дневница за ту 
страну државу.
 Ако се службено путује у више земаља, из-
нос дневница одређује се за сваку страну државу у 
којој се борави, сразмерно времену које је проведе-
но у страној држави.
 Дневница за службено путовање у ино-
странство одређује се од часа преласка државне 
границе Републике Србије - у поласку, до часа пре-
ласка државне границе Републике Србије - у повра-
тку.
 Ако се у иностранство путује авионом, 
дневница се одређује од часа поласка авиона с по-
следњег аеродрома у Републици Србији до часа по-
вратка на први аеродром у Републици Србији.
 Сати службеног путовања које запослени у 
оквиру путовања у иностранство проведе у земљи 
(до преласка границе, односно поласка авиона), у 
одласку и повратку, обрачунавају се као дневница 
за службено путовање у земљи. 
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Издаци за превоз
  Издаци за превоз на службеном путовању 
у иностранство обрачунавају се у висини цене из 
путничке тарифе за превоз средством оне врсте и 
разреда који се, према налогу за службено путо-
вање, могу користити. 
 Употреба приватног аутомобила није доз-
вољена.
За превоз на службеном путовању може да се ко-
ристи службено возило под условима утврђеним 
Правилником о унутрашњој контроли безбедности 
саобраћаја и условима и начину коришћења служ-
бених возила Општинске управе.

Остали издаци
  Остали издаци - издаци за прибављање пут-
ничких исправа, вакцинацију и лекарске прегледе у 
вези са службеним путовањем у иностранство, ако 
надлежни орган здравственог осигурања не призна 
те трошкове, обрачунавају се у стварним износима, 
а признају се уз подношење рачуна.
 Уз подношење рачуна признају се и обрачу-
навају и: издаци који настану на службеном путо-
вању у иностранство у вези с превожењем, прено-
шењем, уношењем и изношењем службене поште, 
издаци који настану у вези са коришћењем телефо-
на, телеграма и телефакса на службеном путовању 
у иностранство, а који су неопходни за обављање 
одређених послова, као и други неопходни издаци.

Члан 13.
Подношење путног налога и обрачун трошкова
 По повратку са службеног путовања за-
послени рачуноводственој служби подноси обра-
чун путних трошкова - извештај са службеног пу-
товања, и то у року од два радна дана од дана кад је 
службено путовање завршено. 
 Запосленом се накнађују трошкови службе-
ног путовања на основу путног обрачуна, уз који се 
прилажу одговарајући докази - рачуни о постојању 
и висини трошкова.
 Ако је у документу о настанку трошкова 
који се прилаже уз обрачун исказан износ у нацио-
налној валути у којој није утврђена дневница за ту 
државу, за обрачун и признавање издатака уз доку-
мент запослени је дужан да приложи и писмени до-
каз о курсу националне валуте у односу на валуту 
у којој је утврђена дневница за ту државу (потврда 
банке, веродостојан документ из мењачнице и др.)
 Ако се писмени доказ о курсу националне 
валуте не приложи уз документ о обрачуну путних 
трошкова,  издаци по том документу се не признају.
Исплата трошкова службеног путовања у ино-

странство врши у девизама, у ефективном страном 
новцу, ностро чеком, страним путничким чеком, 
као и по основу коришћења платне бизнис картице. 
 Послодавац не може запосленом да испла-
ти накнаду трошкова за службено путовање у ино-
странство у динарској противвредности стране ва-
луте.
 Када се на основу обрачуна путних трошко-
ва утврди да је на име службеног путовања у ино-
странству запосленом исплаћено мање средстава, 
разлика до износа ових трошкова утврђених конач-
ним обрачуном - уплаћује се искључиво на девизни 
рачун запосленог.

 4. Остали трошкови и погодности запослених

Члан 14.
Употреба сопстевног возила у службене сврхе
 Поред накнаде за употребу сопственог во-
зила за превоз на службеном путовању у земљи, за-
посленом који по писменом одобрењу овлашћеног 
лица, користи сопствено возило у друге службене 
сврхе, исплаћује се накнада од 10% прописане цене 
за литар погонског горива по пређеном километру.

Трошкови  стручног усавршавања
 Запослени кога руководилац упути на 
стручно оспособљавање и усавршавање, има право 
на накнаду плате, накнаду трошкова стручног ос-
пособљавања и усавршавања, котизације и набавке 
уџбеника. 

Трошкови коришћења службених мобилних телефона 
 Начин коришћења службених мобилних 
телефона додељених запосленима, лимити месеч-
них трошкова коришћења тих телефона на које 
запослени имају право на терет послодавца, надок-
нада разлике између одобреног лимита трошка и 
оствареног трошка додељеног службеног мобил-
ног телефона и др., остварују се према Правилни-
ку о коришћењу службених телефона запослених у 
Општинској управи Општине Вршац. 

 IV Друга примања запослених

1. Отпремнине
Члан 15. 

Отпремнина запосленом по основу пензионисања
 Запослени коме престане радни однос због 
одласка у пензију има право на отпремнину у ви-
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сини 1,5 плате коју би остварио за месец који прет-
ходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим 
што она не може бити нижа од три просечне зара-
де у Републици Србији, према последњем коначно 
објављеном податку републичког органа за послове 
статистике, на дан исплате.

Отпремнина запосленом по основу нераспоређе-
ности 
 Запослени који је остао нераспоређен, те му 
по том основу престаје радни однос, има право на 
отпремнину за сваку навршену годину рада у виси-
ни 1/3 просечне месечне плате која му је исплаћена 
за последња 3 месеца која претходе месецу у којем 
је донето решење о нераспоређености.

2. Солидарна помоћ запосленима

Члан 16.
 Запослени има право на солидарну помоћ 
у случајевима утврђеним посебним колективним 
уговором и то:

1) дуже или теже болести запосленог или 
члана његове уже породице;

2) набавке ортопедских помагала и апарата 
за рехабилитацију запосленог или члана 
његове уже породице;

3) здравствене рехабилитације запосленог;
4) настанка теже инвалидности запосленог;
5) набавке лекова за запосленог или члана 

уже породице;
6) помоћ малолетној деци запосленог за слу-

чај смрти запосленог родитеља;
7) помоћ породици за случај смрти за-

посленог и члана уже породице у висини 
трошкова погребних услуга;

8) месечну стипендију током редовног шко-
ловања за децу запосленог који изгуби 
живот у току обављања послова радног 
места на које је распоређен у висини до 
100% просечне нето зараде у привреди 
Републике Србије.

 Висина помоћи у току године, у случајеви-
ма утврђеним под тач. 1–6. признаје се на основу 
уредне документације у складу са средствима обез-
беђеним у буџету јединице локалне самоуправе, а 
највише до висине три просечне нето зараде по за-
посленом у привреди Републике Србије, према по-
следњем објављеном податку статистике.

3. Јубиларна награда
Члан 17.

 Запослени има право на јубиларну новчану 
награду у висини просечне нето зараде по запосле-
ном у привреди Републике Србије према последњем 
објављеном податку органа статистике.
 Висина новчане награде увећава се за 25% 
при сваком наредном остваривању тог права.
Јубиларном годином рада сматра се година у којој 
запослени навршава 10, 20, 30 и 40 година рада про-
ведених у радном односу код послодаваца, без об-
зира на то у ком органу територијалне аутономије 
и органу јединице локалне самоуправе је запослени 
остваривао права из радног односа.
 Јубиларна награда додељује се по правилу 
на дан јединице локалне самоуправе.
 Изузетно, ако запосленом престаје рад у 
органу јединице локалне самоуправе, а остварио је 
право на јубиларну награду, награда ће се исплати-
ти запосленом након престанка рада или његовом 
наследнику.

4. Накнада штете за неискоришћени годишњи 
одмор

Члан 18.
 Запослени има право на накнаду штете 
ако кривицом послодавца не искористи годишњи 
одмор, у целини и сразмерно, у складу са одредбама 
посебног колективног уговора.
5. Поклон деци запослених

Члан 19.
 Послодавац може да обезбеди деци за-
посленог старости до 15 година живота поклон за 
Нову годину - новчану честитку у вредности до не-
опорезивог износа који је предвиђен законом којим 
се уређује порез на доходак грађана.

 V  Накнаде изабраних, постављених и 
именованих лица 

1. Накнаде трошкова за изабрана, постављена и 
именована лица и отпремнина

Члан 20.
 Изабрана, постављена и именована лица имају 
право на накнаду трошкова и друга примања према 
одредбама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини 
државних службеника и намештеника, и то:

- трошкова превоза за долазак на рад и за од-
лазак са рада; 
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- трошкова службеног путовања у земљи; 
- трошкова службеног путовања у иностран-

ство; 
- трошкова рада и боравка на терену; 
- трошкова привременог или трајног пре-

мештаја у друго место рада, при чему не 
важе ограничења - за случајеве када др-
жавни службеници и намештеници немају 
право на исплату додатка за одвојени жи-
вот од породице.

 Изабрана и постављена лица, у складу са 
поменутом уредбом  остварују и право на отпрем-
нину при одласку у пензију.

Члан 21.
Трошкови коришћења службених мобилних телефо-
на додељених изабраним, постављеним и именова-
ним лицима
 Начин коришћења службених мобилних 
телефона додељених изабраним, постављеним и 
именованим лицима, лимити месечних трошкова 
коришћења тих телефона на које имају право на те-
рет послодавца, надокнада разлике између одобре-
ног лимита трошка и оствареног трошка додељеног 
службеног мобилног телефона и др., остварују се 
према Правилнику о условима и начину коришћења 
мобилних телефона. 

2. Остале накнаде изабраних и постављених лица

Члан 22.
 Поред наведних трошкова и отпремнине 
изабрана и постављена лица имају право на накна-
де у складу са Уредбом о накнадама и другим при-
мањима изабраних и постављених лица у држав-
ним органима, и то:

- додатак на плату;
- накнаду трошкова смештаја. 

Додатак на плату
 Изабрана и постављена лица остварују пра-
во на додатак на плату за: време проведено у рад-
ном односу (минули рад); прековремени рад; рад на 
дан празника који није радни дан; рад ноћу - сход-
ном применом одредаба општих прописа о раду, 
односно у складу са овим актом. 

 3. Отпремнина постављених лица код престанка 
функције по основу нераспоређености

Члан 23.
 Постављена лица у Општинској управи која 
су остала нераспоређена на начин утврђен у члану 
65. Закона о радним односима у државним органи-
ма, имају иста права и обавезе као и запослени за 
чијим је радом престала потреба у предузећима, 
утврђена општим прописима о раду.

 VI Накнаде трошкова ангажованим лицима 
ван радног односа

Члан 24.
 Накнада трошкова лицима ангажованим за 
рад, у делатности и ван делатности послодавца - за 
учешће у пилот пројектима и сл., са којима је закљу-
чен уговор ван радног односа, и то:

- уговор о привременим и повременим по-
словима, 

- уговор о делу, 
- ауторски уговор и 
- друге врсте уговора којим се пружају услуге 

рада - заступање, посредовање и др.

 по правилу се уговара тим уговором - уз 
накнаду за обављени рад, и представљају део те 
накнаде. 

 Накнада трошкова  лицима ангажованим за 
рад  исплаћује се и:

- лицима упућеним, односно позваним од 
стране органа локалне власти, независно 
од тога из којих средстава се врши исплата; 

- члановима представничких и извршних 
тела локалне самоуправе, у вези са вр-
шењем функције. 

 Изузетно, ако се при уговарању нису мог-
ли предвидети сви трошкови, а који настану после 
закључивања уговора о ангажовању, ти трошкови 
се признају искључиво на основу закљученог ане-
кса уговора о ангажовању или на основу посебног 
решења, и исплаћују се уз накнаду за рад или по-
себно, по одобрењу налогодавца.
 За случај када није закључен уговор са ли-
цем ван радног односа, односно, када није угово-
рена накнада за рад, тј. рад је добровољан, трошко-
ви се такође надокнађују, али на основу претходно 
донетог решења или одлуке о исплати од стране 
налогодавца, и то: - ако добровољно, односно 
по позиву сарађују у хуманитарне, здравствене, 
васпитно-образовне, културне, спортске, науч-
но-истраживачке, верске и друге сврхе, односно 
сарађују у синдикалним организацијама, привред-
ним коморама, политичким странкама, савезима и 
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удружењима, невладиним и у другим недобитним 
организацијама.
 Када се ангажовано лице упућује на служ-
бено путовање, потребно је да му се пре поласка 
изда путни налог ради евиденције и праћења трош-
кова и извршења уговореног посла. 
 Дневнице и други трошкови који нису 
плаћени директно на рачун добављача (авио карта, 
смештај и сл.) накнађују се у динарима, без обзира 
да ли се ради о службеном путовању у земљи или у 
иностранство.

Члан 25.
 Овај правилник ступа на снагу 8. дана од 
дана објављивања у “Службеном листу Општине 
Вршац„.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 110-011/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

15.

 На основу члана 498 став 1 Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 
36/2011 и 99/2011) а у вези са члана 1 став 3 За-
кона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 
број 119/2012 и 116/2013-аутентично тумачење), 
члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, број 129/2007), као и члана 27 Стату-
та Општине Вршац („Сл. лист Општине Вршац“, 
број 10/2008 и 13/2008), Скупштинa oпштине Вр-
шац, на седници одржаној 24.04.2014. године, до-
нела је

О Д Л У К У 
О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ

ПРИПАЈАЊА 
         

I
 Скупштина oпштине Вршац, као оснивач и 
једини удеоничар, сагласна је да се изврши статус-
на промена припајањa Друштва са ограниченом од-
говорношћу за стамбено пословање „Инвест стан“ 
Вршац, као друштва преносиоца, Јавном предузећу 
за стамбено пословање „Вршац“ Вршац, као пре-
дузећу стицаоцу, и то преносом свих имовинских 
добара, права својине, права коришћења и других 
стварних права, као и свих потраживања и дуго-
вања те средстава обезбеђења и терета које има као 
друштво преносилац.
 ДОО „Инвест стан“ Вршац, као друштво 
преносилац, престаје да постоји без спровођења 
поступка ликвидације даном уписа статусне про-
мене - припајања код Агенције за привредне регис-
тре Републике Србије.

II
 Одлуком о статусној промени из тачке I 
Скупштина општине Вршац одобрава у целости 
Уговор о припајању, закључен дана 22.04.2014. годи-
не између ЈП „Вршац“ Вршац и ДОО „Инвест стан“ 
Вршац, којим су регулисана права и обавезе између 
предузећа стицаоца и друштва преносиоца.
 

III
 Услед статусне промене припајања не до-
лази до промене структуре основног капитала с 
обзиром на то, да је Општина Вршац једини члан 
и власник целокупног удела (100%) и у друштву 
преносиоцу и у предузећу стицаоцу. Након спро-
вођења статусне промене припајања Општина Вр-
шац задржава сва оснивачка и власничка права у 
Јавном предузећу за стамбено пословање „Вршац“ 
Вршац. 

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доноше-
ња и биће објављена у “Службеном листу Општине 
Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 011-028/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.
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16.

 На основу члана 498 став 4 тачка 1 Закона 
о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 
36/2011 и 99/2011), а у вези са чланом 1 став 3  Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 119/2012 и 116/2013-аутентично тумачење), 
члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007), као и члана 27 Статута 
Општине Вршац („Сл. лист Општине Вршац“, број 
10/2008 и 13/2008), Скупштинa oпштине Вршац, на 
седници одржаној 24.04.2014. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНО 
ПОСЛОВАЊЕ “ВРШАЦ” ВРШАЦ

                  

Члан 1
 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за 
стамбено пословање „ВРШАЦ“ Вршац број 011-
011/2014-II-01 од 07.02.2014. године у члану 14 став 
1 мења се и сада гласи:
 „Услед статусне промене припајања Друштва 
са ограниченом одговорношћу за стамбено посло-
вање „Инвест стан“ Вршац, као друштва преносио-
ца, Јавном предузећу за стамбено пословање „Вршац“ 
Вршац, као предузећу стицаоцу, укупан основни ка-
питал Јавног предузећа за стамбено пословање „Вр-
шац“ Вршац износи 17.320.331,99 динара.“

Члан 2
 Све остале одредбе Одлуке о оснивању ја-
вног предузећа за стамбено пословање „Вршац“ Вр-
шац, остају на снази.

Члан 3
 Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања и 
биће објављена у „Службеном листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 011-029/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

17.

 На основу члана 32. тачка 9 Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС бр. 
129/2007) и члана 27. тачка 9 Статута општине Вр-
шац ( „Службени лист Општине Вршац бр.10/2012 
и 13/2012), Скупштина општине Вршац на седници 
одржаној 24.04.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВРШАЦ” ВРШАЦ

I
 Даје се сагласност на Статут о изменама и 
допунама Статута Јавног предузећа „Вршац” Вр-
шац, број 1/2014 који је усвојио Надзорни одбор 
Јавног предузећа за стамбено пословање „Вршац” 
Вршац, на седници одржаној 11.04.2014. године.

II
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 
листу Општине Вршац”.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 110-012 /2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

18.

 На основу члана 32. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 127/2007) 
и члана 27. тачка 9. Статута општине Вршац („Сл. 
лист општине Вршац“, бр. 10/2008 и 13/20008), 
Скупштина општине Вршац на седници одржаној 
24.04.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ
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19.

 На основу члана 32. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 127/2007) 
и члана 27. тачка 9. Статута општине Вршац („Сл. 
лист општине Вршац“, бр. 10/2008 и 13/20008), 
Скупштина општине Вршац на седници одржаној 
24.04.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА 

ВРШAЦ

I
 Даје се сагласност на Одлуку o измени Ста-
тута Градског музеја Вршац бр. 37/2 број 37/2 од 
07.04.2014. године, коју је донео Управни одбор на 
седници одржаној дана 07.04.2014. године. 

II
 Ово Решење биће објављено у “Службеном 
листу општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 011-031/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

20.

 На основу члана 40. и члана 101. ст.1. Ста-
тута општине Вршац („Сл. лист Општине Вршац“, 
бр. 10/08 и 13/08), Скупштина општине Вршац на 
седници одржаној 24.04.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 

ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

I
 Овим Решењем, мења се Решење о избору 
председника и чланова Одбора за праћење примене 
Етичког кодекса бр. 02-020/2013-II-01 од 08.04.2013. 
године („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 4/13).

II
 Тањи Томашевић Дамјановић престаје 
функција члана Одбора за праћење примене Етич-
ког кодекса.
 Владан Стајић, одборник Скупштине 
општине Вршац, именује се за члана Одбора за 
праћење примене Етичког кодекса.

III
 У осталом Решење о избору председникa и 
чланови Одбора за праћење примене Етичког ко-
дексa бр. 02-020/2013-II-01 („Сл. лист Општине Вр-
шац“, бр. 4/13) остаје непромењено.

IV
 Ово Решење објавиће се у „Службеном 
листу Oпштине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 031-043/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

I
 Даје се сагласност на Одлуку o изменама и 
допунама Статута Градског музеја Вршац бр. 37 од 
19.03.2014. године, коју је усвојио Управни одбор 
19.03.2014. године. 

II
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 
листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 011-030/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.
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21.

 На основу члана 36. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 36. Статута општине Вршац („Службени 
лист Општине Вршац бр.10/2012 и 13/2012) и чла-
на 29. Пословника о раду Скупштине општине 
(„Службени лист Општине Вршац“ бр. 9/2012), 
Скупштина општине Вршац на седници одржаној 
24.04.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА

О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА 

ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ

I
 Овим Решењем мења се Решење о оснивању 
Комисије за кадровска и административна питања 
Скупштине општине Вршац бр. 02-041/2012-II-01 
од 25.06.2012.године  

II
 Браниславу Дангубићу, досадашњем пред-
седнику Комисије за кадровска и административ-
на питања Скупштине општине Вршац, престаје 
функција председника и истовремено се именује за 
члана Комисије. 

III
   Божидару Пашајлићу, досадашњем члану Ко-
мисије за кадровска и административна питања 
Скупштине општине Вршац, престаје функција 
члана и истовремено се именује за председника Ко-
мисије. 

IV
 У осталом делу Решење о оснивању Ко-
мисије за кадровска и административна питања 
Скупштине општине Вршац бр. 02-041/2012-II-01 
остаје непромењено.

V
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 
листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 02-09/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

22.

 На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011)  и члана 27. Статута Oпштине 
Вршац („Сл. лист Oпштине Вршац“, бр. 10/2008 и 
13/20008), Скупштина општине Вршац на седници 
одржаној  24.04.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О    ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ“ У УЉМИ 

I
 Овим Решењем мења се Решење о имено-
вању Основне школе „Бранко Радичевић“ у Уљми 
бр. 02-81/2012-II-01(„Службени лист Општине Вр-
шац„ бр. 16/2012).

II
 Цибић Весни, представнику Савета роди-
теља, престаје функција члана Школског одбора 
Основне школе „Бранко Радичевић“ у Уљми.
 Константинов Адријанa, именује се за чла-
на Школског одбора Основне школе „Бранко Ради-
чевић“ у Уљми, као представник Савета родитеља.

III
 Нешић Драгану, представнику Савета ро-
дитеља, престаје функција члана Школског одбора 
Основне школе „Бранко Радичевић“ у Уљми.
 Несторов Дарко, именује се за члана Школ-
ског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у 
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23.

 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
 На основу члана 46 Статута Општине Вр-
шац („Сл. лист Општине Вршац“, број 10/2008 и 
13/2008), члана 10 Правилника о начину и поступку 
расподеле средстава за рад и суфинансирање про-
грама/пројеката удружења грађана, организација 
и савеза из буџета Општине Вршац („Сл. лист 
Општине Вршац“, број 04/2014) и предлога Комиси-
је за спровођење конкурса за расподелу буџетских 
средстава за рад и суфинансирање удружења грађа-
на за област културе, дана 05. марта и 02. априла 
2014. године, Председник Општине Вршац, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РАД И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, 
ОРГАНИЗАЦИЈА И САВЕЗА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА ОБЛАСТ КУЛТУРЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ

I
 Средства из буџета Општине Вршац за 
2014. годину глава 4.14, функција 860, позиција 113, 

Уљми, као представник Савета родитеља.

IV
 У осталом делу Решење о именовању чланова 
Школског одбор Основне школе „Бранко Радичевић“ 
у Уљми бр. 02-81/2012-II-01(„Службени лист Општине 
Вршац“ бр. 16/2012) остаје непромењено.

V
            Ово Решење биће објављено у „Службеном 
листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 02- 010/2014-II-01
Датум: 24.04.2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.

економска класификација 481 РАСПОРЕЂУЈУ СЕ:

1. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА
1/1 КУД „Лаза Нанчић“ Вршац ................. 500.000,00 дин.
1/2 КУД „Петефи Шандор“ Вршац ........ 208.000,00 дин.
1/3 КУД „Грозд“ Вршац .............................. 200.000,00 дин.
1/4 КУД „Лућаферул“ Вршац .................... 150.000,00 дин.
1/5 КУД „Бранко Радичевић“ Уљма ........ 120.000,00 дин.
1/6 КУД „Венац 1899“ Избиште ................. 100.000,00 дин.
1/7 КУД „Ђура Јакшић“ Павлиш .............. 100.000,00 дин.
1/8 КУД „Пензионер“ Вршац ..................... 100.000,00 дин.
1/9 КУД „Михај Еминеску“ Куштиљ ........... 80.000,00 дин.
1/10 КУД „Доина“ Ритишево ........................ 50.000,00 дин.
1/11 КУД „Ђорђе Кошбук“ Војводинци ..... 50.000,00 дин.
1/12 КУД „Михај Еминеску“ Стража ............ 40.000,00 дин. 
           За поделу: 1.698.000,00 дин.

2. ПИСАНО И ВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО
2/1 Књижевна општина Вршац Вршац ... 1.100.000,00 дин.
2/2 Вршачки књижевни клуб Вршац ............ 150.000,00 дин.
2/3 „Леонардо“ Вршац  ......................................... 60.000,00 дин.
2/4 Теквондо клуб „Вршац“ ............................... 60.000,00 дин.
2/5 Удружење новинара Вршац ...................... 72.000,00 дин.
2/6 Тачка Сусретања Вршац ............................. 58.000,00 дин.
           За поделу: 1.500.000,00 дин.

3. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
3/1 „АС“ Градски хор Вршац ...................... 1.000.000,00 дин.
3/2  Друштво љубитеља џеза и електронике

JAZZTRONIC ............................................. 836.000,00 дин.
3/3 Пријатељи вршачких оргуља ................... 64.000,00 дин.
           За поделу: 1.900.000,00 дин.

II
 Пренос средстава из буџета Општине Вр-
шац глава 4.14 функција 860 позиција 113 економ-
ска класификација 481 Дотације невладиним ор-
ганизацијама вршиће се на основу и у оквиру рас-
положивих средстава у буџету Општине Вршац за 
2014. годину и у складу са уговором који ће бити 
основ за законит пренос средстава. 

III
 Ово Решење објавити у средствима јавног 
информисања, на званичном сајту Општине Вршац 
и у „Службеном листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Број: 401-34/2014-I-01 и
Број: 401-34/2014-I-01/1
Датум:  05. марта и

02. априла 2014.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јовица Заркула, с. р.
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24.

 На основу члана 46. Статута Општине 
Вршац („Службени лист Општине Вршац“, број 
10/2008 и 13/2008), члана 13. Правилника о начи-
ну и поступку расподеле средстава за рад и суфи-
нансирање програма/пројеката удружења грађана, 
организација и савеза из буџета Општине Вршац 
(„Службени лист Општине Вршац“, број 4/2014) 
и предлога Комисије за спровођење конкурса за 
расподелу буџетских средстава за рад и суфинан-
сирање удружења грађана за област права нацио-
налних мањина, Председник Општине Вршац, 14. 
априла 2014. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства из буџета 
Општине Вршац за прву половину 2014. године, 
функција 490 позиција 195 економска класифика-
ција 424 Специјализоване услуге, за програмске ак-
тивности и пројекте невладиних организација за 
област права националних мањина, следећим не-
владиним организацијама: 
Ред. 
број НАЗИВ УДРУЖЕЊА – пројекат Одобрена 

средства

1. 
КУД „Еминеску“ Куштиљ - Пројекат: 
Међународна манифестација „Чаша 
воде са извора“

100,000,00 дин.

2.
Удружење грађана „Независни Руму-
ни Србије“ Вршац - Пројекат: Књига 
„Културно-уметничка друштва у 
Војводини“

100,000,00 дин.

3. 
Академска позориштна сцена „Ђумб“ 
Вршац - Пројекат: Музичка драма 
„Сине“

100,000,00 дин.

4. КУД „Јон Балан“ Јабланка - Пројекат: 
„Редовне активности КУД-а“ 100,000,00 дин.

5. 

Истраживачко-едукативни центар 
Вршац - Пројекат: „Савремени и 
традиционални модел очувања на-
ционалног идентитета код мла-
дих“

90,000,00 дин.

6. 
Удружење сценских стваралаца „Еду 
театар“ Вршац - Пројекат: „Бон-тон 
смањи тон“

100,000,00 дин.

7. 

„Локална Е медијска мрежа“ Вршац - 
Пројекат: „Ширење мултикултурал-
ности глобалним видом обавешта-
вања преко интернет сајта (Интер-
нет ТВ) и YоуТубе канала Удружења“

100,000,00 дин.

8. 
Удружење „Лингуа центар“ Вршац - 
Пројекат: „Стицање знања – основе 
мађарског и немачког језика“ 

100,000,00 дин.

9. 
Друштво Рома „Романо крло-Ромски 
глас“ Вршац - Пројекат: „Право на 
живот“

100,000,00 дин.

10. 

Удружење грађана македонске наци-
оналне заједнице „Вардар“ Вршац - 
Пројекат: „Очување и презентовање 
културне баштине македонске на-
ционалне заједнице“ 

100,000,00 дин.

11.
КПУ „Ади Ендре“ Шушара Пројекат: 
„Општинска смотра КУД-ова; Смо-
тра јужнобанатских Мађара; Шес-
та ликовна колонија“ 

62,000,00 дин.

12.
Покрет Рома Вршац Гудурица - Проје-
кат: „Чишћење прилаза ромском 
гробљу и образовање и стручно уса-
вршавање ромске деце и омладине“

100,000,00 дин.

13.
Друштво за румунски језик Војво-
дине Вршац - Пројекат: „Књижевна 
колонија и књижевне награде за ру-
мунске писце Војводине“

100,000,00 дин.

14.
КУД „Свети Сава“ Велико Средиште 
- Пројекат: „Израда ношњи за корео-
графију буњевка“

100,000,00 дин.

УКУПНО: 1,352.000,00 дин.

II
 Пренос средстава из претходне тачке овог 
решења вршиће се у оквиру расположивих средста-
ва буџета Општине Вршац за 2014. годину.

III
 Обавезују се корисници средстава из тачке I 
овог решења да у року од 30 дана од дана завршетка 
програма – пројекта, о утрошку средстава добијених 
по конкурсу, Председнику општине Вршац поднесу 
извештај са одговарајућом документацијом.
 Пријава корисника средстава који не подне-
се извештај из претходног става ове тачке, а пријави 
се на неком од наредних конкурса за доделу средстава, 
сматраће се непотпуном и неће бити разматрана. 

IV
 На основу овог решења Председник општи-
не закључиће уговор са сваким корисником.

V
 Ово решење објавити у средствима јавног 
информисања, на званичном сајту Општине Вршац 
и у „Службеном листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 401-46/2014-I-01
Датум: 14. април 2014.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Чедомир Живковић, с. р.
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25.

 На основу члана 58. став 3. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и 
члана 46. став 1. тачка 8. („Сл.лист Општине Вр-
шац“, бр. 10/2008 и 13/2008), Председник Општине 
Вршац дана 07.04.2014. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I
 ЉУБИША МИЛОСАВЉЕВИЋ, дипломи-
рани економиста, разрешава се дужности помоћ-
ника Председника Општине Вршац за развој сек-
тора услуга, заштите животне средине, привреде, 
здравства и инфраструктуре, са 07.04.2014. године. 

II
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу Општине Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-7/2014-I-01
Датум: 07.04.2014. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Чедомир Живковић, с. р.

26.

 На основу члана 58. став 3. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и 
члана 46. став 1. тачка 8. („Сл.лист Општине Вр-
шац“, бр. 10/2008 и 13/2008), Председник Општине 
Вршац дана 28.04.2014. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I
 ДЕЈАН ПАНТОВИЋ, дипл. инг. саобраћаја, 
разрешава се дужности помоћника Председника 
Општине Вршац за економски развој, изградњу и 
планирање, са 30.04.2014. године. 

II
 Ово решење биће  објављено  се у „Службе-
ном листу Општине Вршац“

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-21/2014-I-01
Датум: 28.04.2014. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Чедомир Живковић, с. р.

27.

 На основу члана 58. став 3. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и 
члана 46. став 1. тачка 8. („Сл. лист Општине Вр-
шац“, бр. 10/2008 и 13/2008), Председник Општине 
Вршац дана 28.04.2014. године,  донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I
 ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, дипломирани 
правник, поставља се за  помоћника Председника 
Општине Вршац за област праћење и извршавања 
буџета Општине Вршац, са 01.05.2014. године. 

II
 Именовани ће пратити и координисати из-
вршавање буџета Општине Вршац, као и свих јав-
них предузећа чији је она оснивач, обављаће посло-
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ве контроле и координације рада буџетске инспек-
ције за Општину Вршац, вршиће организацију и 
координацију Општинске управе и њених одељења 
у циљу бољег функционисања, законитости рада и 
повећања прихода Општине.

III
 Помоћник Председника Општине, поста-
вљен овим Решењем, обављаће те послове за време 
трајања мандата Председника који је донео решење 
о постављењу.

IV
 Помоћнику Председника Општине припа-
да накнада за рад у висини утврђеној посебним ре-
шењем.

V
 Ово решење ступа на снагу даном доноше-
ња, а биће објављено у „Службеном листу Општине 
Вршац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-15/2014-I-01
Датум: 28.04.2014. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Чедомир Живковић, с. р.

28.

 На основу члана 58. став 3. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и 
члана 46. став 1. тачка 8. („Сл. лист Општине Вр-
шац“, бр. 10/2008 и 13/2008), Председник Општине 
Вршац дана 28.04.2014. године,  донео је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I
 ПУТНИК МАРИНА, поставља се за По-

моћника Председника Општине Вршац за економ-
ски развој, изградњу и планирање, са 01.05.2014. 
године.

II
 Именована ће обављати послове и задат-
ке координирања локалног и економског развоја 
општине, послове контактирања и преговарања 
са домаћим и страним инвеститорима, послове 
координирања капиталних и развојних пројеката 
општине, као и пројеката који се финансирају из 
донације Европске уније. У обављању поверених 
послова и задатака, координираће са Одељењем за 
локални екомоски развој, привреду и друштвене 
делатности и одељењем за урбанистичко-грађевин-
ске и имовинско-правне послове.

III
 Помоћник Председника Општине, поста-
вљен овим решењем, обављаће те послове за време 
трајања мандата Председника који је донео Решење 
о постављењу.
 Након истека рока који је постављен, име-
новани има право да буде распоређен на одгова-
рајуће радно место у Општинској управи.

IV
 Помоћнику Председника Општине припа-
да накнада зараде у висини која је утврђена посеб-
ним решењем.

V
 Права из радног односа Помоћник Пред-
седника остварује у Општинској управи.

VI
 Ово Решење ступа на снагу даном доноше-
ња, а објавиће се у „Службеном листу Општине Вр-
шац“.

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-20/2014-I-01
Датум: 28.04.2014. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Чедомир Живковић, с. р.
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