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ГРАДА ВРШЦА
ГОДИНА I

ВРШАЦ, 18. АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ

привредног земљишта обележеног за скидање усева
- Правно лице са којим се уговори скидање
усева и транспорт од њиве до откупне станице.

1.

На основу члана 46 и 101 Статута Града
Вршца („Сл. лист Општине Вршац“ број 10/2008,
13/2008, 3/2015 и 4/2016) и члана 4. Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на
територији Града Вршац („Сл. лист Града Вршац“
број 10/2016), дана 16. августа 2016. године, Градоначелник Града Вршца, донео је

АКЦИОНИ ПЛАН
РЕСОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ У
ПОСТУПЦИМА СКИДАЊА УСЕВА
ПО ОДЛУЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ВРШЦА
I

ДИНАМИКА И ТЕРИТОРИЈА СКИДАЊА
УСЕВА
Скидање усева организује се као мера обезбеђења наплате накнаде за незаконито коришћење
државног пољопривредног земљишта јер би скидањем усева од стране узурпатора била онемогућена накнада за коришћење државног пољопривредног земљишта и тако ускраћен приход буџета Града,
Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине који им по закону припада.
Скидање усева организоваће се периодично,
по доспећу усева за бербу – жетву и то истовремено за исту културу усева, тако да се једновремено, истог дана са неколико комбајна и пратећом
пољопривредном механизацијом у одговарајућем
броју изврши скидање усева у свим катастарским
општинама Града Вршца.
Техничку и логистичку подршку скидања
усева, пружају:
- Комисија за ревизију укупног пољопривредног земљишта на територији Града Вршца
- Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта
- Овлашћена лица МУП-а
- Пољочуварска служба / Правно лице са
којим се уговори 24-часовно чување пољо-
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II

РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ УКУПНОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
1. Именована Комисија заједно са пољочуваром за одређено насељено место, након
изласка на терен, геодетског прегледа терена, прикупљања чињеница, записнички
констатује стање неоснованог коришћења,
као и друга стања земљишта неопходна за
даљи рад комисије и у записник уноси што
детаљније податке о катастарском броју,
површини или делу површине који се узурпира, податке о лицима затеченим на парцелама, у ком својству, са правним основом
и без, обрађеност, засејаност парцела, стање
усева, радње лица која су затечена на парцелама и друго. У прилогу записника могу бити и други документи, прегледне карте и др.
потребно за даљи ефикаснији рад.
2. Позивање Републичке пољопривредне
инспекције за излазак на терен и утврђивање фактичког стања на терену. У прилогу позива за излазак на терен Републичке
пољопривредне инспекције доставља се и
Записник Комисије из тачке 1. евентуално
и са другим прилозима.
3. Евидентирање (табеларни преглед) сачињених записника, упућених позива Републичкој пољопривредној евиденцији,
одазива и исхода по позиву, стално ажурирање стања евиденција.
4. Устројавање и других потребних евиденција.

III ЗАПИСНИК РЕПУБЛИЧКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Записник надлежног Републичког пољо-привредног инспектора о утврђивању фактичког стања
на одређеном терену, основни је документ за поступање формираних комисија и радних тела у ресору
пољопривреде како у промени катастарске класе и
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културе земљишта, утврђивања земљишта које у последње три године није издавано односно коришћено,
у поступку узурпације за вансудско поравнање и у
поступку скидања усева са пољопривредних државних површина које се неосновано користе као и у другим активностима у складу са прописима.
Ради припреме за обележавање неосновно коришћеног пољопривредног земљишта за скидање усева, заједно са Републичком пољопривредном инспекцијом, на терен излази и уговорно ангажована геодетска кућа ради валидне идентификације земљишта,
културе, лица и других чињеница на терену.
IV

АНГАЖОВАЊЕ ИЗВРШИОЦА НА
СКИДАЊУ УСЕВА
Због техничке подршке у скидању усева са пољопривредних површина у државној својини које се
користе без правног основа, неопходно је уговорно
ангажовање лица која поседују адекватну пољопривредну опрему и то:
- геодетска кућа за обележавање бесправно
коришћених површина,
- позивање и заказивање доласка Републичке пољопривредне инспекције и сачињавање записника – основног документа за
скидање усева.
- правно лице за даноноћно чување обележених површина за скидање усева, људи и опреме до завршетка акције односно предаје
откупној станици,
- уговорно ангажовано лице које ће извршити техничко комбајнирање и транспорт
- радна група која ће логистички забележити послове скидања усева записничким
евидентирањем поступка као и записничку примопредају пожњевеног усева откупној станици.
Имајући у виду да Град Вршац као буџетски
корисник је обавезан на поштовање посебних прописа који се односе на јавне финансије и с тим у вези
јавне набавке, те имајући у виду да су појединачне
процењене вредности за ове услуге на годишњем
нивоу испод износа одређеног законом о јавним
набавкама за примену одредби овог закона, али је
обавеза обезбеђења конкуренције и истраживања
тржишта како уговорена цена не би била већа од
упоредиве тржишне цене за одређену услугу.
За ангажовање појединачних извршиоца посла техничког скидања усева, припрема се позив и са
техничком спецификацијом услуге и захтевима Града коју сачињава Радна група за скидање усева.
Имајући у виду да ове набавке односно издаци нису планирани ни у Плану набавки ни у прихо-
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дима односно извршењу буџета, неопходно је да се
за плаћање уговорених обавеза у циљу скидања усева, средства обезбеде из Текуће буџетске резерве која
би се пренела на Раздео 4 функција 420 позиција 587
економска класификација 423 – услуге по уговору.
Почев од наредне буџетске године, у Буџету,
финансијском плану и Плану набавки, планираће
се средства за набавке услуга у реализацији Одлуке
о скидању усева на пољопривредном земљишту у
државној својини које се користи без правног основа на територији Града Вршца (Службени лист
Града Вршца број 10/2016).
V ОДАБИР ОТКУПЉИВАЧА
Скинути пожњевени, убрани усев предаје се
у најближу откупну станицу у односу на територију
са које је скинут, а након позива за давање најповољније понуде, са постављеним условом плаћања одмах по примопредаји усева. У том смислу прихвата
се откупна цена на дан примопредаји односно, под
условом истовремене исплате.
Средства добијена продајом скинутих усева
уплаћују се на посебан рачун прихода од пољопривреде Буџета РС број 840-741522843-14, модел 97 позив
на број је шифра града са контролним бројем 54-241.
VI

ЗАПИСНИЧКО СКИДАЊЕ УСЕВА
Радња скидања усева констатује се записнички.
У Записник Радна група уноси податке који се односе:
- Катастарска општина, број парцеле, површина са које се скида усев;
- врста усева, општи утисак;
- време започињања жетве, време завршетка
жетве;
- лица која учествују у скидању усева и
- ознаке возила којима се врши услуга, возачи.
VII

ЗАПИСНИЧКА ПРИМОПРЕДАЈА УСЕВА
Између Радне групе и откупљивача закључује се записник
- представник комисије;
- возач који довози;
- место;
- време;
- роба, врста, опис;
- количина;
- анализа: влага, примесе;
- откупна станица и
- лице које прима робу.
Саставни део овог записника је пријемница
или отпремница – фактура коју издаје откупљивач
робе.
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VIII
Као саставни део овог Акционог плана сачиниће се модели аката, записника као и других образаца потребних за рад у овој ствари.
IХ
На овај Акциони план, сагласност је дало
Градско веће Града Вршац дана 17. августа 2016. године, под бројем 320-18/2016-III-01.
X
Акциони план ресора за пољопривреду у поступцима скидања усева по Одлуци Скупштине Град
Вршца објавити у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 320-19/2016-I-01
Дана: 16. август 2016.
Вршац, Трг победе 1

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.
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I
Средства из буџета Града Вршца за 2016. годину, функција 500, позиција 558, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијам
за заштиту животне средине, за 2016. године, у износу од 500.000,00 динара, распоређују се на следећи начин:
Ред.
бр.

Одобрена
средства у
динарима

Назив носиоца пројекта

1.

Центар за енергетску ефикасност „ЦЕФИКС“ Вршац

50.000,00

2.

Удружење инжењера и техничара
пољопривредне „Агроинг“ Вршац

50.000,00

3.

„Покрет горана Вршац“ Вршац

60.000,00

4.

Румунско удружење „ Викторија“ Вршац

60.000,00

5.

Удружење чувара природног и културног
наслеђа „Лесовик“ Вршац

40.000,00

6.

Удружење за развој пољопривреде,
животне средине и руралног амбијента
„АЕП Фокус“ Вршац

20.000,00

7.

Удружење „Природа и здравље“ Вршац

80.000,00

8.

Удружење грађана за заштиту животне
средине „Месић“ Вршац

80.000,00

9.

Клуб еколошко риболовачкко друштво
„АБЦ“ Вршац

60.000,00

Укупно:

500.000,00

2.

На основу члана 46 Статута Града Вршца („Сл.
лист Општине Вршац“ број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и
4/2016), члана 3 и 8 Одлуке о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“ број 1/2016), члана
13 став 2 Правилника о начину и поступку расподеле
средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката удружења грађана, организација и савеза из буџета Општине Вршац („Сл. лист Општине Вршац“ број
04/2014) и предлога Комисије за спровођење конкурса
за расподелу буџетских средстава за рад и суфинансирање удружења грађана за област заштите животне
средине, дана 11. августа 2016. године, Градоначелник
Града Вршца, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РАД И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА,
ОРГАНИЗАЦИЈА И САВЕЗА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА ВРШЦА ЗА ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНЕ

II
Пренос средстава из буџета Града Вршца,
наведних у претходној тачки овог решења, вршиће
се на основу и у оквиру расположивих средстава у
буџету Града Вршца за 2016. годину и у складу са
уговором који ће бити основ за пренос средстава.
III
Ово решење објавити у средствима јавног
информисања, на званичном сајту Града Вршца и у
„Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-67/2016-I-01
Дана: 11. август 2016.
Вршац, Трг победе 1

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.
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3.
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11. КУД „Јон Балан“, Јабланка

30.000,00 динара

УКУПНО: 920.000,00 динара

ПИСАНО И ВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО
На основу члана 46 Статута Града Вршца
(„Сл. лист Општине Вршац“ број 10/2008, 13/2008,
3/2015 и 4/2016), члана 3 и 8 Одлуке о утврђивању
органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“ број
1/2016), члана 13 став 2 Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање
програма/пројеката удружења грађана, организација и савеза из буџета Општине Вршац („Сл. лист
Општине Вршац“ број 04/2014) и предлога Комисије за спровођење конкурса за расподелу буџетских
средстава за рад и суфинансирање удружења грађана за област културе, дана 17. августа 2016. године,
Градоначелник Града Вршца, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РАД И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА,
ОРГАНИЗАЦИЈА И САВЕЗА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА ВРШЦА ЗА ОБЛАСТ КУЛТУРЕ ЗА II
ПОЛОВИНУ 2016. ГОДИНЕ

Ред. Назив удружења, организације или Одобрена средства
број
савеза
1.

Књижевна општина Вршац (КОВ)

2.

Удружење Вршачки књижевни клуб

250.000,00 динара
90.000,00 динара

3.

Удружење Атеље Морариу

50.000,00 динара

4.

Удружење Херцеговаца

50.000,00 динара

5.

Друштво љубитеља веспе

30.000,00 динара

6.

Удружењем српско-јапанског пријатељства „Ханами“

7.

Тачка сусретања

100.000,00 динара
80.000,00 динара

УКУПНО: 650.000,00 динара

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Ред.
број

Назив удружења, организације
или савеза

1.

Друштво љубитеља џеза и електронике JAZZTRONIC, Вршац

100.000,00 динара

2.

Хор Ас, Вршац

250.000,00 динара

3.

Уметничко певачко-поетско
друштво Исток 10

Одобрена средства

30.000,00 динара

4.

Распевани професори

50.000,00 динара

5.

Удружење музичара Сакс Вршац

50.000,00 динара

УКУПНО: 480.000,00 динара

I
Средства из буџета Града Вршца за 2016. годину, функција 860, позиција 498, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијам,
у износу од 2.050.000,00 динара, распоређују се на
следећи начин:

II
Пренос средстава из буџета Града Вршца,
наведних у претходној тачки овог решења, вршиће
се на основу и у оквиру расположивих средстава у
буџету Града Вршца за 2016. годину и у складу са
уговором који ће бити основ за пренос средстава.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА

III
Ово решење објавити у средствима јавног
информисања, на званичном сајту Града Вршца и у
„Службеном листу Града Вршца“.

Ред. Назив удружења, организације или Одобрена средства
број
савеза
1.

КУД „Лаза Нанчић“, Вршац

240.000,00 динара

2.

КУД „Грозд“, Вршац

190.000,00 динара

3.

МКУД „Петефи Шандор“, Вршац

70.000,00 динара

4.

КУД „Ђура Јакшић“, Павлиш

70.000,00 динара

5.

КУД „Виногради“, Гудурица

70.000,00 динара

6.

КУД „Бранко Радичевић“, Уљма

80.000,00 динара

7.

КУД „Венац 1899“, Избиште

50.000,00 динара

КУД „Михај Еминеску“, Куштиљ
„Свети Сава“, Велико Сре9. КУД
диште
10. КУД „Пензионер“ Вршац

50.000,00 динара

8.

40.000,00 динара
30.000,00 динара

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-72/2016-I-01
Дана: 17. август 2016.
Вршац, Трг победе 1

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

18.08.2016.
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12. Шах клуб „Униреа“ Ритишево
13. Шах клуб „Чокот“ Гудурица

35.000,00

14. Рукометни клуб „Младост“ Вршац

470.000,00

15. Кошаркашки клуб „Вршац“ Вршац

1.030.000,00

16 Тенис клуб „Вршац“ Вршац

На основу члана 46 Статута Града Вршца
(„Сл. лист Општине Вршац“ број 10/2008, 13/2008,
3/2015 и 4/2016), члана 3 и 8 Одлуке о утврђивању
органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“ број
1/2016), члана 13 став 2 Правилника о начину и
поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката удружења грађана, организација и савеза из буџета Општине Вршац („Сл.
лист Општине Вршац“ број 04/2014) и предлога Комисије за спровођење конкурса за расподелу буџетских средстава за рад и суфинансирање удружења
грађана за област спорта, дана 17. августа 2016. године, Градоначелник Града Вршца, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РАД И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА,
ОРГАНИЗАЦИЈА И САВЕЗА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА ВРШЦА ЗА ОБЛАСТ СПОРТА ЗА II
ПОЛОВИНУ 2016. ГОДИНЕ

I
Средства из буџета Града Вршца за 2016. годину, функција 810, позиција 500, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијам,
за 2016. године, у износу од 8.680.000,00 динара,
распоређују се на следећи начин:
Ред.
бр.

Назив носиоца пројекта

Одобрена
средста у
динарима
50.000,00

50.000,00

40.000,00

17. Стoнотениска академија „Миленијум“

40.000,00

18. Атлетски клуб „Атина“ Вршац

130.000,00

19. Вршачки атлетски клуб 1926 Вршац

130.000,00

20. Боксерски клуб „Гард“ Вршац
21. КЈБСВ „Гошинкан“ Вршац

60.000,00
150.000,00

22. Соколско друштво „Вршац“ Вршац

50.000,00

23. ПСД „Вршачка кула“ Вршац

70.000,00

24. ПСК „Железничар“ Вршац

50.000,00

25. УСР „Шаран“ Вршац

50.000,00

26. „Профириболовац“ Вршац

50.000,00

27. „Стрељачки клуб Уљма“ Уљма
28. Ауто клуб „Вулф тим“ Вршац
парагладинг клуб „Беркут“
29. Спортски
Вршац
за спорт и рекреацију глувих
30. Удружење
Вршац
31. Фудбалски клуб „Раднички 1927“ Вршац
32. Фудбалски клуб „Хајдук“ Шушара
33. Фудбалски клуб „Потпорањ“ Потпорањ

100.000,00
25.000,00
100.000,00
50.000,00
120.000,00
40.000,00
120.000,00

34. Фудбалски клуб „Победа“ Парта

40.000,00

35. Фудбалски клуб „Омладинац“ Загајица
фудбалски клуб „Банат“
36. Омладински
Вршац
фудбалски клуб „Павлиш“
37. Омладински
Павлиш
38. Фудбалски клуб „Јединство“ Влајковац

40.000,00

250.000,00

39. Фудбалски клуб „Партизан“ Уљма

250.000,00

40. Фудбалски клуб „Полет“ Избиште
клуб „Борац“ Велико Сре41. Фудбалски
диште
42. Фудбалски клуб „Јединство“ Орешац

250.000,00

43. Фудбалски клуб „Виноградар“ Гудурица

25.000,00
25.000,00

120.000,00
40.000,00
45.000,00

44. Фудбалски клуб „Црвена звезда“ Павлиш

250.000,00

45. Клуб малог фудбала „Форум“ Вршац

150.000,00

46. Фудбалски савез општине Вршац
47. Фудбалски клуб „Вршац“ Вршац

160.000,00
1.030.000,00

1.

Карате клуб „Уљма“ Уљма

48. ОФК „Вршац унитед“ Вршац

590.000,00

2.

Теквондо клуб „Еурошпед“ Вршац

600.000,00

49. Фудбалски клуб „Караш“ Куштиљ

120.000,00

3.

Теквондо клуб „Вршац“ Вршац

250.000,00

50. Фудбалски клуб „Виторул“ Стража

40.000,00

4.

Џудо клуб „Локомотива“ Вршац

100.000,00

51. Борилачки клуб „Вива“ Вршац

50.000,00

5.

Карате клуб „Вршац“ Вршац

6.

Стонотениски клуб „Вршац“ Вршац

450.000,00

7.

Одбојкашки клуб „Банат“ Вршац

350.000,00

8.

Шах клуб „Избиште“ Избиште

9.

Одбојкашки клуб „Вршац“ Вршац

75.000,00

20.000,00
230.000,00

10. Бадминтон клуб „Фанатик“ Вршац

50.000,00

11. Шах клуб „Бора Костић“ Вршац

70.000,00

У К У П Н О: 8.680.000,00

II
Пренос средстава из буџета Града Вршца,
наведних у претходној тачки овог решења, вршиће
се на основу и у оквиру расположивих средстава у
буџету Града Вршца за 2016. годину и у складу са
уговором који ће бити основ за пренос средстава.
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III
Ово решење објавити у средствима јавног
информисања, на званичном сајту Града Вршца и у
„Службеном листу Града Вршца“.

5. Владимир Соларевић, члан;
6. Андријана Максимовић, члан и
7. координатор пољочуварске службе Града
Вршца, члан.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

II
Задаци радне групе су :
- да утврђује обим и организује послове на
основу записника које је сачинио пољопривредни инспектор;
- да утврђује услове за објављивање јавног
позива и да припреми текст техничких
спецификација услуге и посебних захтева
наручиоца као и модел уговора;
- да прати радове на терену и сачини извештај о укупним количинама скинутих
усева које су предате на продају.

Број: 401-70/2016-I-01
Дана: 17. август 2016.
Вршац, Трг победе 1

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

5.

На основу члана 49. став 1. тачка 9) Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, број
10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), члана 31. став 3.
Пословника Општинског већа („Сл. лист Општине
Вршац“, број 10/2008) и члана 4. и 8. Одлуке о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“,
број 1/2016), Градско веће Града Вршца, на седници
одржаној 17. августа 2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О СКИДАЊУ
УСЕВА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
КОЈЕ СЕ КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ
ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА
I
Образује се Радна група за спровођење Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у
државној својини које се налази на територији града Вршца (у даљем тексту: Радна група) у следећем
саставу:
1. Адријана Барши, председник;
2. Петар Благојевић, заменик председника;
3. Мирко Тешић, члан;
4. Предраг Ђукић, члан;

III
Председнику, заменику председника и члановима из тачке I овог Решења, за овај рад припада месечна накнада у складу са Правилником о накнадама
за рад председника, заменика председника и чланова Комисије за израду годишњег програма заштите
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини, Koмисије за давање мишљења на
годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини и Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини број 320-18/2010-IV-02 који је 29.07.2010.
године по коме су утврђене накнаде за све комисије
и радна тела у области пољопривреде.
IV
Стручне и административно-техничке послове за потребе радне групе обављаће Одељење за
послове органа Града у сарадњи са другим организационим јединицама Градске управе Града Вршца.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 320-20/2016-III-01
Дана: 17. август 2016.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

18.08.2016.
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6.

На основу члана 35. став. 3. Закона о
друштвеној бризи о деци („Сл. гласник РС“, бој
49/1992, 29/1993, 53/1993, 28/1994, 47/1994, 48/1994,
25/1996, 29/2001, 16/2002-др. закон, 62/2003-др. закон, 64/20013-исп. др. закона, 101/2005-др. закон
и 18/2010- др. закон), члана 9. став 4. и члана 25.
став 2. Закона о финансијској подршци породици
са децом („Сл. гласник РС“, број 16/2002, 115/2005
и 107/2009), члана 49. тачка 12) и члана 101. став 1.
Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“,
број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), члана 4. и
8. Одлуке о утврђивању органа Града Вршца („Сл.
лист Града Вршца“, број 1/2016) и члана 31. став 5.
Пословника Општинског већа („Сл. лист Општине
Вршац“, број 10/2008), Градско веће Града Вршца,
дана 17. августа 2016. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА
ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„ЧАРОЛИЈА“ У ВРШЦУ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и услови регресирања трошкова боравка деце у предшколској установи „Чаролија“ чији је оснивач Град Вршац.
Члан 2.
Право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи остварује родитељ, или
старатељ, или усвојитељ, или хранитељ, или установа социјалне заштите, на основу поднетог захтева.
Право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи за децу из материјално
угрожених породица, за децу без родитељског старања, као и за децу са сметњама у развоју која нису
остварила право у складу са чланом 23. и 24. Закона о финансијској подршци породици са децом, у
зависности од материјалног положаја породице,
остварује родитељ, или старатељ, или усвојитељ,
или хранитељ, или установа социјалне заштите, на
основу поднетог захтева.
Образац Захтева за остваривање права на
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ослобођење плаћања или регресирање трошкова
боравка детета у ПУ „Чаролија“ у Вршцу, саставни
је део овог правилника.
Члан 3.
Право на регресирање трошкова боравка
детета у предшколској установи утврђује се приликом уписа у предшколску установу, за сваку школску годину, односно признаје се од дана подношења
захтева до истека текуће радне године.
Члан 4.
Право на регресирање трошкова боравка
детета у педшколској установи остварује се за:
- дете без родитељског старања,
- дете са сметњама у развоју,
- дете из материјално угрожене породице, у
складу са прописима о социјалној заштити,
- треће и свако наредно дете из породице са
троје и више деце и
- дете које је поверено на васпитање и старање једном родитељу (самохрани родитељ).
Члан 5.
Дете без родитељског старања је дете које
нема живе родитеље, чији су родитељи непознати
или нестали и дете чији родитељи из било којих
разлога привремено или трајно не извршавају своја
родитељска права и дужности.
Члан 6.
Редослед рођења деце у породици утврђује
се према датуму и часу рођења уписаних у матичну
књигу рођених.
Редослед рођења деце из разведеног брака
или ванбрачне заједнице која је престала, утврђује
се према родитељу са којим дете живи, по одлуци
надлежног органа.
Редослед рођења деце за коју је у току поступак уређења породично-правног статуса пред
надлежним органом, утврђујe се према родитељу са
којим деца живе.
Члан 7.
Један родитељ сам врши родитељско право
када је други родитељ непознат, или је умро, или
је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности.
Један родитељ сам врши родитељско право
када само он живи с дететом, а суд још није донео
одлуку о вршењу родитељског права.
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Један родитељ сам врши родитељско право
на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнички живот, а нису закључили споразум о вршењу
родитељског права.
Један родитељ сам врши родитељско право
на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнички живот, а закључили су споразум о заједничком или самосталном вршењу родитељског права,
али суд процени да тај сопоразум није у најбољем
интересу детета.
Један родитељ сам врши родитељско право
на снову одлуке суда када родитељи не воде заједнички живот, а закључе споразум о самосталном
вршењу родитељског права и ако суд процени да је
тај споразум у најбољем интересу детета.

ВРСТЕ РЕГРЕСИРАЊА И ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД
ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 8.
Корисник услуга боравка детета у Предшколској установи „Чаролија“ у Вршцу може остварити потпуно ослобођење од плаћања учешћа у
економској цени услуга, или регресирање учешћа
за 20%, или регресирање за 10%, односно ослобођење од плаћања или регресирање учешћа у складу са чланом 4. до 7. Одлуке о учешћу родитеља, односно старатеља детета, у обезбеђивању средстава
за остваривање делатности Предшколске установе
„Чаролија“ у Вршцу („Сл. лист Општине Вршац“,
број 17/2013 и 12/2014- испр.)

Ослобођење од плаћања учешћа
Члан 9.
Право на ослобођење од плаћања учешћа
корисника услуга у економској цени услуга трошкова боравка детета у предшколској установи (бесплатан боравак) остварује се за:
1. дете из материјално угрожене породице
(породице која остварује право на новчану
социјалну помоћ),
2. дете без родитељског старања које живи у
старатељској или хранитељској породици,
под условом да је за дете остварено право
на дечји додатак,
3. дете са сметњама у развоју које живи са
родитељем/родитељима или старатељем,
под условом да је за дете остварено право
на дечји додатак и
4. за треће и свако наредно дете које живи у
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породици са троје или више деце.

Регресирање учешћа
Члан 10.
Право на регресирање учешћа корисника
услуга у економској цени боравка детета у предшколској установи остварује родитељ који самостално врши родитељско право у износу од 20% за прво
дете и од 20% за друго дете, у складу са чланом 4. и
6. Одлуке из члана 5. овог правилника.
Члан 11.
Право на регресирање учешћа корисника
услуга у економској цени услуга за истовремени боравак у предшколској установи двоје деце из исте
породице остварује се за друго дете, у износу од 10%
од учешћа у економској цени услуга, у складу са чланом 4. и 7. Одлуке из члана 5. овог правилника.
Члан 12.
За дане одсуства сваког детета из предшколске установе корисник услуга плаћа 50% цене од
пуне цене услуга, у складу са чланом 2, 3. и 4. Одлуке из члана 5. овог правилника.

ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
РЕГРЕСИРАЊЕ И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД
ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 13.
Уз захтев из члана 2. овог правилника прилажу се следећи докази, у зависности од тога за које
право се захтев подноси, и то:
1. фотокопија, односно одштампана ишчитана лична карта подносиоца захтева-родитеља или усвојитеља, а за установу акт
установе социјалне заштите о смештају
детета у установу; уз захтев који подноси
старатељ или хранитељ доставља се фотокопија личне карте, односно ишчитана
лична карта старатеља, односно хранитеља
и фотокопија решења надлежног органа
старатељства о смештају детета у старатељску, односно хранитељску породицу,
2. уверење о пребивлишту детета,
3. решење надлежног органа-Центра за социјални рад за град Вршац, за остваривање
права на социјалну помоћ,
4. потврда изабраног лекара да дете има сметње у развоју,
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5. мишљење интерресорне комисије Града
Вршца за дете са сметњама у развоју/акт
о разврставању детета са сметњама у развоју,
6. извод из матичне књиге рођених за сву децу у продици,
7. решење о оствареном праву на дечји додатак или уверење да не остварује право на
дечји додатак,
8. потврда предшколске установе да је дете
уписано у ту предшколску установу, у коју
васпитну групу и трајању од колико сати
дневно,
9. решење, пресуда, односно друга исправа
којима се доказује статус родитеља који самостално врши родитељско право и
10. потрвда о упису у предшколску установу
чији је оснивач Град Вршац.
Надлежно Одељење Градске управе Града
Вршца ће по службеној дужности прибавити податке из претходног става о којима се води службена евиденција, осим у случајевима када странка
изричито да изјаву да ће те податке прибавити сама.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Захтев за остваривање права на регресирање трошкова боравка детета се подноси Градској
управи Града Вршца, Одељењу за локални економски развој, привреду и друштвене делатности.
О праву на регресирање трошкова боравка
детета у предшколској установи одлучује Градска
управа Одељење за локални економски развој, привреду и друштвене делатности, решењем које се доноси по прописима општег управног поступка.
Члан 15.
Корисник права дужан је да пријави сваку
промену која је од утицаја на остваривање права из
овог правилника, најкасније у року од 15 дана од дана настале промене.
Корисник права из овог правилника који
оствари право на основу неистинитих или нетачних података или непријављивањем промена које
утичу на губитак права, дужан је да накнади штету,
у складу са законом.
Члан 16.
Градска управа Града Вршца надлежна је за
решавње захтева из став 1. овог члана поднетих од
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стране лица које има пребивалиште на територији
града Вршца.
Члан 17.
Надлежни орган Градске управе по поднетом захтеву доноси решење.
Члан 18.
Против решења Градске управе која се односе на право регресирања или ослобођење од трошкова боравка у предшколској установи за децу без
родитељског старања и за децу са сметњама у развоју дозвољена је жалба надлежном органу управе
Аутономне Покрајине Војводине.
Жалба се подноси у року од 15 дана од дана
пријема решења.
Члан 19.
Против решења из члана 9. тачка 1 . и 4. може се поднети жалба Градском већу.
Жалба се подноси у року од 15 дана од дана
пријема решења.
Одлука Градског већа по жалби је коначна.
Члан 20.
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: 110-07/2016-III-01
Дана: 17. август 2016.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.
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