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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА III    ВРШАЦ, 29. МАЈ 2018. ГОДИНЕ   БРОЈ 07/2018

1.

На основу члана 6. Статута Града Вршца 
(¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр. 10/2008, 13/20008, 
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 
10/2017), и члана 6. Одлуке о јавним признањима 
(„Сл. лист Општине Вршац“, бр. 2/2005 и 2/2010), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
28.05.2018. године, донела је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2018. 

ГОДИНИ 

I
За изузетне резултате остварене на пољу 

књижевности, историје и науке Наградa за живот-
но дело додељује се:

1. др. Сави Живанову
 

II
За изузетан допринос културном ствара-

лаштву Повеља Града Вршца за 2018. годину до-
дељују се:

1. Љубици Вранеш
2. Градском хору „АС“
 

III
Јавна признања биће уручена добитницима 

на свечаности поводом прославе празника и славе 
Града, 29. маја 2018. године. 

IV
Ова Одлука биће објављена у „Службеном 

листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-19/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.

2.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. зако-
ни) и члана 27. став 1 тачка 6. Статута Града Вршца 
( „Службени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града 
Вршца“, бр. 10/2017), Скупштина Града Вршца на 
седници одржаној дана 28.05.2018. године, донела је

О Д Л У К У
о давању сагласности на текст Уговора о 
поверавању вршења послова из области 

физичке културе и културе 
у Граду Вршцу Центру Милленниум

I
Даје се сагласност на текст Уговора о пове-

равању вршења послова из области физичке култу-
ре и културе у Граду Вршцу Центру Милленниум, 
са Програмом рада за 2018. годину.

II
Овлашћује се Градоначелник Града Вршца, 

да у име Града Вршца потпише Уговор из тачке I ове 
Одлуке.
 

III
Уговор и Програм рада, из тачке I ове Одлу-

ке, чини њен саставни део.

IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-20/2018-II-011 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.
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3.

На основу члана 63. Закона о буџетском 
систему ( «Сл. гласник РС» бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – 
исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016 и 113/2017 ), члана 32. тачка 2. Закона о ло-
калној самоуправи (»Сл. гласник РС«, бр. 129/2007, 
83/2014 и 101/2016-др. закон), и члана 27. Ста-
тута Града Вршца (»Сл. лист Општине Вршац«, 
бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 ) Скупштина 
Града Вршца на седници одржаној 28.05.2018. годи-
не донела је

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

I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

У Одлуци о Буџету Града Вршца за 2018. го-
дину («Службени лист Града Вршца» 24/2017), члан 
1. мења се и гласи: Приходи и примања буџета Гра-
да Вршца за 2018. годину, заједно са пренетим сред-
ствима из претходне године утврђени су у укупном 
износу од 2.023.000.000,00 динара (извор 01) Укуп-
ни приходи и примања буџета Града Вршца за 2018. 
годину, по свим изворима финансирања ( у даљем 
тексту: буџет), заједно са пренетим средствима из 
претходне године утврђени су у укупном износу од 
2.104.516.500,00 динара.

Расходи и издаци и отплата ануитета, 
утврђени су у укупном износу од 2.023.000.000,00 
динара (извор 01).

Укупни расходи и издаци и отплата ануите-
та, утврђени су у укупном износу од 2.104.516.500,00 
динара.

Примања и издаци буџета по економским 
класификацијама утврђени су у следећим износи-
ма:
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Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету Града Вршца за 2018. годину мења се и гласи:
„Буџетски дефицит у износу од 115.256.000,00 динара покриће се из примања по основу примања од 

задуживања код пословних банака и то: у износу од 87.500.000,00 динара по раније одобренoм кредиту и де-
лом из пренетих неутрошених средстава из претходне године“

Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету Града Вршца за 2018. годину мења се и гласи:
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Члан 4.
Члан 4. Одлуке о буџету Града Вршца за 2018.годину мења се и гласи:
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Члан 5.
Члан 5. Одлуке о буџету Града Вршца за 2018. годину мења се и гласи:
„Средства из буџета у износу од 2.023.000.000,00 динара, као и средства прихода из изворних актив-

ности директног и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 53.429.000,00 динара и 
средстава из осталих извора у износу од 28.087.500,00 динара, распоређују се по корисницима“:
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ОПИС

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА

2101
ПА 0001

111 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.400.000 2.400.000
111 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 429.600 429.600
111 3 415 Накнаде за запослене 65.000 65.000
111 4 421 Стални трошкови 20.000 20.000
111 5 422 Трошкови путовања 50.000 50.000
111 6 423 Услуге по уговору  (Одборнички додатак ) 9.100.000 9.100.000
111 7 426 Материјал 10.000 10.000
111 8 465 Остале текуће дотације и трансфери 300.000 300.000

111 9 481 

Дотације невладиним организацијама 
финансирање политичких субјеката - 
редован рад 1.400.000 1.400.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 13.774.600 13.774.600
УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0001 13.774.600 13.774.600

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 13.774.600 13.774.600

УКУПНО РАЗДЕО 1 13.774.600 13.774.600

РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

2101
ПА 0002

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

111 15 423 Услуге по уговору 5.200.000 5.200.000
111 16 465 Остале текуће дотације и трансфери 340.000 340.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 9.157.000 9.157.000
УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002 9.157.000 9.157.000

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 9.157.000 9.157.000

УКУПНО РАЗДЕО 2 9.157.000 9.157.000

РАЗДЕО 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

2101
ПА 0002

111 17 411 Плате, додаци и накнаде запослених 12.500.000 12.500.000
111 18 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.237.500 2.237.500
111 19 415 Накнаде за запослене 300.000 300.000
111 19/1 421 Стални трошкови 50.000 50.000
111 20 422 Трошкови путовања 100.000 100.000
111 21 423 Услуге по уговору 1.500.000 1.500.000
111 22 465 Остале текуће дотације и трансфери 1.345.000 1.345.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 18.032.500 18.032.500
УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002 18.032.500 18.032.500

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 18.032.500 18.032.500

УКУПНО РАЗДЕО 3 18.032.500 18.032.500
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16 40.964.100 40.964.100

РАЗДЕО 4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602
ПА 0004

330 23 411 Плате, додаци и накнаде запослених 4.000.000 4.000.000
330 24 412 Социјални доприноси на терет послодавца 716.000 716.000
330 25 415 Накнаде за запослене 80.000 80.000
330 26 421 Стални трошкови 10.000 10.000
330 27 422 Трошкови путовања 5.000 5.000
330 28 465 Остале текуће дотације и трансфери 475.000 475.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 5.286.000 5.286.000
УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0004 5.286.000 5.286.000

ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

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

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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ОПИС

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Извори финансирања за функцију 330

01 Приходи из буџета 5.286.000 5.286.000
УКУПНО РАЗДЕО 4 5.286.000 5.286.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 5.286.000 5.286.000

РАЗДЕО 5 ГРАДСКА УПРАВА

0602
ПА 0001

130 29 411 Плате, додаци и накнаде запослених 122.000.000 122.000.000
130 30 412 Социјални доприноси на терет послодавца 21.838.000 21.838.000
130 31 413 Накнаде у натури 700.000 700.000
130 32 414 Социјална давања запосленима 1.000.000 1.000.000
130 33 415 Накнаде за запослене 6.200.000 6.200.000

130 34 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 1.240.000 1.240.000

130 35 421 Стални трошкови 31.000.000 31.000.000
130 36 422 Трошкови путовања 500.000 500.000

130 37 423 

Услуге по уговору ( од чега 1.600.000 
милиона за набавку дечијих ауто седишта -
безбедност саобраћаја ) 40.800.000 40.800.000

130 38 424 Специјализоване услуге 2.000.000 2.000.000
130 39 425 Текуће поправке и одржавање 2.100.000 2.100.000
130 40 426 Материјал 12.000.000 12.000.000
130 41 441 Отплата домаћих камата 300.000 300.000
130 42 4442 Казне за кашњење 200.000 200.000
130 43 465 Остале текуће дотације и трансфери 16.600.000 16.600.000
130 44 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 6.990.296 6.990.296
130 45 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 31.000.000 31.000.000

130 46 484 
Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода и 100.000 100.000

130 47 485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 100.000 100.000

130 48 511 Зграде и грађевински објекти 1.300.000 1.300.000
130 49 512 Машине и опрема 2.700.000 2.700.000
130 50 515 Нематеријална имовина 400.000 400.000

УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0001 301.068.296 301.068.296
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 301.068.296 301.068.296

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 301.068.296 301.068.296

ПА 0002

130 51 425 Текуће поправке и одржавање 600.000 600.000

130 52 511 Зграде и грађевински објекти 3.900.000 3.900.000

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

УКУПНО ЗА пројекат 060201 - ПА 0002 21.310.000 21.310.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 21.310.000 21.310.000

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 21.310.000 21.310.000

ПА 0003
170 53 441 Отплата камата по домаћим кредитима 19.000.000 19.000.000
170 54 444 Пратећи трошкови задуживања 150.000 150.000
170 55 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 169.500.000 169.500.000

УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0003 188.650.000 188.650.000

Пројекат -060202 - Инвестиције на територији Месних заједница - 
средства самодоприноса

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

ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Пројекат -060201 - Одржавање зграда Месних заједница

ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ
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ОПИС

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 188.650.000 188.650.000

Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета 188.650.000 188.650.000

ПА 0007

160 56 481 
Дотације невладиним организацијама - 

национални савети 500.000 500.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 500.000 500.000
УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0007 500.000 500.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 500.000 500.000

ПА 0009
130 57 499121 Текућа резерва 13.000.000 13.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 13.000.000 13.000.000
УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0009 13.000.000 13.000.000

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 13.000.000 13.000.000

ПА 0010
130 58 499111 Стална резерва 100.000 100.000

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

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 100.000 100.000

1101
ПА 0001

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

ПА 0003
620 61 541 Земљиште 18.000.000 18.000.000

ПА 0005
620 62 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 2.000.000

620 63 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 1.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 25.640.000 25.640.000
УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0001 4.640.000 4.640.000
УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0003 18.000.000 18.000.000
УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0005 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 25.640.000 25.640.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 25.640.000 25.640.000

1201
ПА 0002

820 64 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000
820 65 481 Дотације невладиним организацијама 6.300.000 6.300.000

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

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 8.200.000 8.200.000
УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0002 8.200.000 8.200.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 8.200.000 8.200.000

ПА 0003

840 67 481 
Дотације невладиним организацијама -        
верске заједнице 4.000.000 4.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 4.000.000 4.000.000

130 68 511 Зграде и грађевински објекти 900.000 900.000

ПА 0005 - ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

ПА 0007 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

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

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

ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

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

ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
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СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

130 69 511 Зграде и грађевински објекти 800.000 800.000

УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0003 5.700.000 5.700.000

Извори финансирања за функцију 840
01 Приходи из буџета 5.700.000 5.700.000

ПА 0004
830 70 423 Услуге по уговору 20.000.000 20.000.000

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

Извори финансирања за функцију 830
01 Приходи из буџета 20.000.000 20.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13 33.900.000 33.900.000

1102
ПА 0001

640 71 421 Стални трошкови 46.000.000 46.000.000
640 72 425 Текуће поправке и одржавање 15.000.000 15.000.000

УКУПНО ЗА ПА 0001 61.000.000 61.000.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640 61.000.000 61.000.000

Извори финансирања за функцију 640
01 Приходи из буџета 61.000.000 61.000.000

ПА 0002
540 73 421 Стални трошкови 61.500.000 61.500.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540 61.500.000 61.500.000
УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0002 61.500.000 61.500.000

Извори финансирања за функцију 540
01 Приходи из буџета 61.500.000 61.500.000

ПА 0003

540 74 421 
Стални трошкови ( услуге одржавања 
чистоће ) 58.000.000 58.000.000

540 75 421 Стални трошкови ( зимска служба ) 25.000.000 25.000.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540 83.000.000 83.000.000
УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0003 83.000.000 83.000.000

Извори финансирања за функцију 540
01 Приходи из буџета 83.000.000 83.000.000

ПА 0004

560 76 423 Услуге по уговору  ( азил за псе ) 14.000.000 14.000.000

560 77 423 
Услуге по уговору  ( комарци, 
прихватилиште... ) 44.800.000 44.800.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 58.800.000 58.800.000
УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0004 58.800.000 58.800.000

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета 58.800.000 58.800.000

ПА 0005
620 78 421 Стални трошкови 9.000.000 9.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 9.000.000 9.000.000
УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0005 9.000.000 9.000.000

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 9.000.000 9.000.000

ПА 0006
620 79 511 Зграде и грађевински објекти 20.000.000 20.000.000

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

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

293.300.000 293.300.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 293.300.000 293.300.000

0701

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

ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА

ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

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

ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА
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СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПА 0002

451 80 421 Стални трошкови 28.100.000 28.100.000

451 81 422 Трошкови путовања 100.000 100.000

451 82 424 Специјализоване услуге 9.800.000 9.800.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 38.000.000 38.000.000
УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002 38.000.000 38.000.000

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 38.000.000 38.000.000

451 83 511 Зграде и грађевински објекти 6.500.000 6.500.000

451 84 511 
Зграде и грађевински објекти – средства 
самодоприноса за коловозе и  тротоаре 15.940.500 15.940.500

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 22.440.500 22.440.500
УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002 22.440.500 22.440.500

УКУПНО за Пројекат - 070101 22.440.500 22.440.500
Извори финансирања за функцију 451

01 Приходи из буџета 22.440.500 22.440.500

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7 60.440.500 60.440.500

2002
ПА 0001

912 86/1 424 Специјализоване услуге 1.500.000 1.500.000

912 87 4631
Текући трансфери осталим нивоима 
власти 110.967.200 913.000 0 111.880.200

912 88 4632
Капитални трансфери осталим нивоима 
власти – сред. буџета 3.318.000 1.080.000 300.000 4.698.000

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

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

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 118.900.200 1.993.000 1.440.000 122.333.200
УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001 118.900.200 1.993.000 1.440.000 122.333.200

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 118.900.200 118.900.200
04 Сопствени приходи буџетских 1.993.000 1.993.000
07 Донације од осталих нивоа власти 1.440.000 1.440.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9 118.900.200 1.993.000 1.440.000 122.333.200

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
4631 Текући трансфери осталим нивоима 110.967.200 913.000 0 111.880.200
413 Накнаде у натури 80.000 80.000
414 Социјална давања запосленима 1.530.000 1.530.000
415 Накнаде трошкова за запослене 24.980.000 24.980.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 5.350.200 5.350.200

421 Стални трошкови 31.710.000 15.000 31.725.000
422 Трошкови путовања  5.795.000 25.000 5.820.000
423 Услуге по уговору 18.780.000 133.000 18.913.000
424 Специјализоване услуге 6.092.000 0 6.092.000
425 Текуће поправке и одржавање 3.310.000 450.000 3.760.000
426 Материјал 5.748.000 240.000 0 5.988.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.380.000 50.000 7.430.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 192.000 192.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000 20.000
4632 Капитални трансфери осталим 6.433.000 1.080.000 300.000 7.813.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 240.000 400.000 300.000 940.000

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 3.115.000 3.115.000

512 Машине и опрема 3.078.000 680.000 0 3.758.000
513 Остале некретнине и опрема 0 0
515 Нематеријална имовина

Укупно  функција 912: 117.400.200 1.993.000 300.000 119.693.200

ПА 0002 -УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

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

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
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СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  
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(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001 117.400.200 1.993.000 300.000 119.693.200

ОШ "Вук Караџић"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 11.900.000 200.000 12.100.000
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 70.000 70.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.800.000 1.800.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 200.000 200.000

421 Стални трошкови 3.400.000 3.400.000
422 Трошкови путовања  280.000 280.000
423 Услуге по уговору 2.900.000 2.900.000
424 Специјализоване услуге од чега: 1.500.000 1.500.000

школа - носилац акциje "Шта знаш о 50.000 50.000
набавка саобраћајних комплета за ђаке 350.000 350.000

425 Текуће поправке и одржавање 200.000 50.000 250.000
426 Материјал 850.000 100.000 950.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 650.000 50.000 700.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000 50.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
4632 Капитални трансфери осталим 400.000 50.000 450.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 400.000 50.000 450.000
Укупно: 12.300.000 250.000 12.550.000

ОШ "Јован Стерија Поповић"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 14.080.000 250.000 0 14.330.000
414 Социјална давања запосленима 230.000 230.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.300.000 2.300.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 1.000.000 1.000.000

421 Стални трошкови 4.900.000 4.900.000
422 Трошкови путовања  500.000 10.000 510.000
423 Услуге по уговору 3.200.000 10.000 3.210.000
424 Специјализоване услуге oд чега: 750.000 750.000

"ученици - безбедни учесници у 200.000 200.000
425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000 400.000
426 Материјал 450.000 30.000 480.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500.000 500.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30.000 30.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000 20.000
4632 Капитални трансфери осталим 100.000 30.000 300.000 430.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 300.000 300.000

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

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

Укупно: 14.180.000 280.000 300.000 14.760.000

ОШ "Олга Петров Радишић"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 12.380.000 12.380.000
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 150.000 150.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.600.000 2.600.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 600.000 600.000

421 Стални трошкови 3.400.000 3.400.000
422 Трошкови путовања  400.000 400.000
423 Услуге по уговору 2.700.000 2.700.000
424 Специјализоване услуге од чега: 1.070.000 1.070.000

Светосавска академија 300.000 300.000
425 Текуће поправке и одржавање 300.000 300.000
426 Материјал 600.000 600.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 550.000 550.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000

4632 Капитални трансфери осталим 340.000 340.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 240.000 240.000

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 100.000 100.000
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СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Укупно: 12.720.000 12.720.000

ОШ "Младост"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 10.320.000 100.000 10.420.000
414 Социјална давања запосленима 200.000 200.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.700.000 1.700.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 250.000 250.000

421 Стални трошкови 4.000.000 4.000.000
422 Трошкови путовања  370.000 370.000
423 Услуге по уговору 2.200.000 2.200.000
424 Специјализоване услуге 600.000 600.000
425 Текуће поправке и одржавање 300.000 100.000 400.000
426 Материјал 400.000 400.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000 300.000

4632 Капитални трансфери осталим 500.000 600.000 1.100.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 400.000 400.000

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 0

512 Машине и опрема 500.000 200.000 700.000
Укупно: 10.820.000 700.000 11.520.000

ОШ " Паја Јовановић"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 9.542.000 9.542.000
414 Социјална давања запосленима 200.000 200.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 2.000.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 285.000 285.000

421 Стални трошкови 2.900.000 2.900.000
422 Трошкови путовања  250.000 250.000
423 Услуге по уговору 2.000.000 2.000.000
424 Специјализоване услуге 100.000 100.000
425 Текуће поправке и одржавање 300.000 300.000
426 Материјал 500.000 500.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000 1.000.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 7.000 7.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0

4632 Капитални трансфери осталим 250.000 250.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 250.000 250.000
Укупно: 9.792.000 9.792.000

ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш
4631 Текући трансфери осталим нивоима 6.605.000 6.605.000
414 Социјална давања запосленима 160.000 160.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.730.000 1.730.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 535.000 535.000

421 Стални трошкови 2.000.000 2.000.000
422 Трошкови путовања  80.000 80.000
423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000
424 Специјализоване услуге 150.000 150.000
425 Текуће поправке и одржавање 250.000 250.000
426 Материјал 200.000 200.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 450.000 450.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000 50.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0

4632 Капитални трансфери осталим 200.000 200.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 0

512 Машине и опрема 200.000 200.000
Укупно: 6.805.000 6.805.000

ОШ "Моше Пијаде" Гудурица
4631 Текући трансфери осталим нивоима 4.115.000 4.115.000
414 Социјална давања запосленима 65.000 65.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.610.000 1.610.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 300.000 300.000

421 Стални трошкови 1.000.000 1.000.000
422 Трошкови путовања  100.000 100.000
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(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
423 Услуге по уговору 280.000 280.000
424 Специјализоване услуге 210.000 210.000
425 Текуће поправке и одржавање 100.000 100.000
426 Материјал 280.000 280.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 160.000 160.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова

4632 Капитални трансфери осталим 90.000 90.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 90.000 90.000
Укупно: 4.205.000 4.205.000

ОШ "Бранко Радичевић" Уљма
4631 Текући трансфери осталим нивоима 10.470.000 10.470.000
414 Социјална давања запосленима 150.000 150.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.900.000 2.900.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 370.000 370.000

421 Стални трошкови 3.000.000 3.000.000
422 Трошкови путовања  100.000 100.000
423 Услуге по уговору 1.550.000 1.550.000
424 Специјализоване услуге 80.000 80.000
425 Текуће поправке и одржавање 370.000 370.000
426 Материјал 590.000 590.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.350.000 1.350.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000

4632 Капитални трансфери осталим 100.000 100.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 0

512 Машине и опрема 100.000 100.000
Укупно: 10.570.000 10.570.000

ОШ "Кориолан Добан" Куштиљ
4631 Текући трансфери осталим нивоима 4.210.000 4.210.000
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 2.000.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 560.000 560.000

421 Стални трошкови 960.000 960.000
422 Трошкови путовања  20.000 20.000
423 Услуге по уговору 80.000 80.000
424 Специјализоване услуге 130.000 130.000
425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000
426 Материјал 200.000 200.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 60.000 60.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
483 Новчане казне и пенали по решењу судова

4632 Капитални трансфери осталим 15.000 15.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 15.000 15.000
Укупно: 4.225.000 4.225.000

ОШ "Бранко Радичевић" Велико 
Средиште

4631 Текући трансфери осталим нивоима 4.765.000 4.765.000
414 Социјална давања запосленима 105.000 105.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.540.000 1.540.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 820.000 820.000

421 Стални трошкови 1.150.000 1.150.000
422 Трошкови путовања  85.000 85.000
423 Услуге по уговору 150.000 150.000
424 Специјализоване услуге 310.000 310.000
425 Текуће поправке и одржавање 150.000 150.000
426 Материјал 275.000 275.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 180.000 180.000

4632 Капитални трансфери осталим 3.093.000 3.093.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет
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С Р Е Д С Т В А  
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ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 2.500.000 2.500.000

512 Машине и опрема 593.000 593.000
Укупно: 7.858.000 7.858.000

ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште
4631 Текући трансфери осталим нивоима 8.752.000 8.752.000
414 Социјална давања запосленима 130.000 130.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.800.000 2.800.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 122.000 122.000

421 Стални трошкови 2.100.000 2.100.000
422 Трошкови путовања  60.000 60.000
423 Услуге по уговору 1.300.000 1.300.000
424 Специјализоване услуге 200.000 200.000
425 Текуће поправке и одржавање 290.000 290.000
426 Материјал 450.000 450.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.300.000 1.300.000

4632 Капитални трансфери осталим 715.000 715.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 615.000 615.000

512 Машине и опрема 100.000 100.000
Укупно: 9.467.000 9.467.000

ОШ "Јосиф Маринковић"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 8.108.200 233.000 8.341.200
415 Накнаде трошкова за запослене 900.000 900.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 158.200 158.200

421 Стални трошкови 1.900.000 10.000 1.910.000
422 Трошкови путовања  3.500.000 3.500.000
423 Услуге по уговору 250.000 103.000 353.000
424 Специјализоване услуге 400.000 400.000
425 Текуће поправке и одржавање 500.000 100.000 600.000
426 Материјал 500.000 20.000 520.000

4632 Капитални трансфери осталим 600.000 400.000 1.000.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

512 Машине и опрема 600.000 400.000 1.000.000
Укупно: 8.708.200 633.000 9.341.200

ШОСО" Јелена Варијашки"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 5.720.000 130.000 5.850.000
413 Накнаде у натури 80.000 80.000
414 Социјална давања запосленима 70.000 70.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.100.000 1.100.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 150.000 150.000

421 Стални трошкови 1.000.000 5.000 1.005.000
422 Трошкови путовања  50.000 15.000 65.000
423 Услуге по уговору 1.170.000 20.000 1.190.000
424 Специјализоване услуге 592.000 592.000
425 Текуће поправке и одржавање 150.000 150.000
426 Материјал 453.000 90.000 543.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 880.000 880.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 25.000 25.000

4632 Капитални трансфери осталим 30.000 30.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 0

512 Машине и опрема 30.000 30.000
Укупно: 5.750.000 130.000 5.880.000

2003
ПА 0001

920 91 4631
Текући  трансфери осталим нивоима 
власти 45.648.000 6.350.000 150.000 52.148.000

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

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
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У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 47.708.059 6.850.000 150.000 54.708.059
УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001 47.708.059 6.850.000 150.000 54.708.059

Извори финансирања за функцију 920
01 Приходи из буџета 47.708.059 47.708.059
04 Сопствени приходи буџетских 6.850.000 6.850.000
07 Донације од осталих нивоа власти 150.000 150.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10 47.708.059 6.850.000 150.000 54.708.059

 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
4631 Текући трансфери осталим нивоима 45.648.000 6.350.000 150.000 52.148.000
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 550.000 550.000
415 Накнаде трошкова за запослене 10.200.000 10.200.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 2.187.000 2.187.000

421 Стални трошкови 18.900.000 750.000 150.000 19.800.000
422 Трошкови путовања  1.020.000 250.000 1.270.000
423 Услуге по уговору 5.308.000 500.000 5.808.000
424 Специјализоване услуге 1.760.000 2.600.000 4.360.000
425 Текуће поправке и одржавање 1.825.000 1.000.000 2.825.000
426 Материјал 2.950.000 1.100.000 4.050.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 98.000 50.000 148.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
484 Накнада штете , повреда на раду 850.000 850.000

4632 Капитални трансфери осталим 2.060.059 500.000 0 2.560.059
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 1.050.000 1.050.000

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 960.059 960.059

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

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 47.708.059 6.850.000 150.000 54.708.059
УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001 47.708.059 6.850.000 150.000 54.708.059

47.708.059 6.850.000 150.000 54.708.059

Гимназија "Борислав Петров Браца"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 10.000.000 250.000 150.000 10.400.000
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 50.000 50.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.100.000 2.100.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 200.000 200.000

421 Стални трошкови 3.800.000 250.000 150.000 4.200.000
422 Трошкови путовања  500.000 500.000
423 Услуге по уговору 1.300.000 1.300.000
424 Специјализоване услуге од чега: 1.100.000 1.100.000

Матурска парада 360.000 360.000
425 Текуће поправке и одржавање 280.000 280.000
426 Материјал 650.000 650.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20.000 20.000

4632 Капитални трансфери осталим 729.087 729.087

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 729.087 729.087

512 Машине и опрема
Укупно: 10.729.087 250.000 150.000 11.129.087

Школски центар "Никола Тесла"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 12.350.000 300.000 12.650.000
414 Социјална давања запосленима 150.000 150.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.600.000 2.600.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 605.000 605.000

421 Стални трошкови 4.200.000 4.200.000
422 Трошкови путовања  350.000 350.000
423 Услуге по уговору 2.000.000 2.000.000
424 Специјализоване услуге од чега: 500.000 500.000
425 Текуће поправке и одржавање 245.000 300.000 545.000
426 Материјал 800.000 800.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000 50.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
484 Накнада штете , повреда на раду 850.000 850.000

4632 Капитални трансфери осталим 1.050.000 1.050.000
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 1.050.000 1.050.000
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2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 0

512 Машине и опрема
Укупно: 13.400.000 300.000 13.700.000

"Хемијско Медицинска школа"
4631 Текући трансфери осталим нивоима 13.300.000 850.000 14.150.000
414 Социјална давања запосленима 150.000 150.000
415 Накнаде трошкова за запослене 3.300.000 3.300.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 1.180.000 1.180.000

421 Стални трошкови 7.000.000 7.000.000
422 Трошкови путовања  70.000 150.000 220.000
423 Услуге по уговору 800.000 100.000 900.000
424 Специјализоване услуге 400.000 400.000
425 Текуће поправке и одржавање 150.000 100.000 250.000
426 Материјал 650.000 100.000 750.000

4632 Капитални трансфери осталим 

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос

Укупно: 13.300.000 850.000 14.150.000

"Пољопривредна школа" 
4631 Текући трансфери осталим нивоима 9.998.000 4.950.000 14.948.000
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 200.000 200.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.200.000 2.200.000

416
Награде запосленима  и остали  посебни 
расходи 202.000 202.000

421 Стални трошкови 3.900.000 500.000 4.400.000
422 Трошкови путовања  100.000 100.000 200.000
423 Услуге по уговору 1.208.000 500.000 1.708.000
424 Специјализоване услуге од чега: 160.000 2.200.000 2.360.000

Свети Трифун 100.000 100.000
425 Текуће поправке и одржавање 1.150.000 600.000 1.750.000
426 Материјал 850.000 1.000.000 1.850.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 28.000 50.000 78.000

4632 Капитални трансфери осталим 280.972 500.000 780.972

511
Зграде и грађевински објекти - 
самодопринос 230.972 230.972

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

Укупно: 10.278.972 5.450.000 15.728.972

0901
ПА 0001

070 94 421 Стални трошкови 200.000 200.000
090 95 423 Услуге по уговору ( Јавни радови ) 3.400.000 3.400.000

070 96 4631
власти             (Центар за социјални рад 
) 35.625.000 1.500.000 37.125.000

средства за пословање 7.600.000 7.600.000
средства за допунска права 28.025.000 28.025.000

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

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

070 99 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000 5.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 47.925.000 1.500.000 9.760.000 59.185.000
УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0001 47.925.000 1.500.000 9.760.000 59.185.000

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 47.925.000 47.925.000
04 Сопствени приходи буџетских 1.500.000 1.500.000
07 Донације од осталих нивоа власти 9.760.000 9.760.000

ПА 0005
070 100 481 Дотације невладиним организацијама 13.600.000 13.600.000

Црвени крст - Народна кухиња 12.000.000 12.000.000
Црвени крст - редован рад 1.600.000 1.600.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 13.600.000 13.600.000

ПА 0005 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ
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ОПИС

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0005 13.600.000 13.600.000

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 13.600.000 13.600.000

ПА 0006
040 101 424 Специјализоване услуге 1.500.000 1.500.000

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

040 102 472 Накнаде за социјалну заштиту из 50.900.000 1.937.500 52.837.500
Путовање ученика основних школа 21.500.000 21.500.000
Путовање ученика средњих школа 15.500.000 1.937.500 17.437.500
Материјална помоћ ученицима и 

студентима 5.900.000 5.900.000
путовање ученика са инвалидитетом 8.000.000 8.000.000

040 103 472 
Накнада за социјалну заштиту из буџета ( 
прве бебе, инвалидска и борачка заштита ) 8.000.000 8.000.000

УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0006 60.400.000 1.937.500 62.337.500
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 60.400.000 1.937.500 62.337.500

Извори финансирања за функцију 040
01 Приходи из буџета 60.400.000 1.937.500 62.337.500

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11 121.925.000 1.500.000 11.697.500 135.122.500

1801
ПА 0001

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

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

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

740 108 4642

Капиталне дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања-средства 
самодоприноса 2.939.000 2.939.000

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

Извори финансирања за функцију 740
01 Приходи из буџета 12.389.000 12.389.000

ПА 0002

740 109 4641
Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 2.500.000 2.500.000

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

Извори финансирања за функцију 740
01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12 14.889.000 14.889.000

1501
ПА 0002

490 110 423
Услуге по уговору ( Јавни радови и 
стручна пракса, НЗС) 5.000.000 5.000.000 

ПА 0003

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

УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0003 8.100.000 8.100.000
УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0002 5.000.000 5.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490 13.100.000 13.100.000
Извори финансирања за функцију 490

01 Приходи из буџета 13.100.000 13.100.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3 13.100.000 13.100.000

1301

ПА 0001

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

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

ПА 0003 - ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

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

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

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

ПА 0002 -МРТВОЗОРСТВО

ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
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ОПИС

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

810 114 424 Специјализоване услуге ( Меморијал Бора Костић ) 1.500.000 1.500.000
810 115 454 Субвенције приватним предузећима 15.000.000 15.000.000

810 116 481 
Дотације невладиним организацијама ( 
спортске организације ) 58.500.000 58.500.000

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

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

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 113.200.000 113.200.000

810 118 511 Зграде и грађевински објекти 69.500.000 69.500.000
УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001 69.500.000 69.500.000
УКУПНО за Пројекат 130101 69.500.000 69.500.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 69.500.000 69.500.000
Извори финансирања за функцију 810

10 Примања од домаћих задуживања 69.500.000 69.500.000

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

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 2.500.000 2.500.000
Извори финансирања за функцију 810

01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

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

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

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14 187.700.000 187.700.000

0101

ПА 0001

420 121 423 
Услуге по Уговору  ( по год.Програму 
зашт.,уређ. и кориш.пољоприв.земљишта ) 10.000.000 10.000.000

420 122 424 Специјализоване услуге ( по Програму ) 83.500.000 83.500.000
420 123 424 Специјализоване услуге 500.000 500.000
420 124 424 Специјализоване услуге 700.000 700.000

420 125 481 
Дотације невладиним организ.у 
пољопривреди 1.200.000 1.200.000

420 126 423 
Услуге по Уговору ( противградни 
стрелци ) 3.000.000 3.000.000

420 127 512 Машине и опрема ( противградне ракете ) 1.500.000 1.500.000
УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0001 100.400.000 100.400.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420 100.400.000 100.400.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5 100.400.000 100.400.000

Извори финансирања за функцију 420
01 Приходи из буџета 0

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 1.542.531.055 10.343.000 13.287.500 1.566.161.555

ГЛАВА 5.01
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ

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

Пројекат 130102 - Изградња спортског терена у насељеном месту 
Потпорањ

Пројекат 130101 - Изградња базена на вршачком  језеру

Пројекат 130103 - Изградња спортског терена у насељеном месту 
Ритишево
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СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0101

ПА 0002

420 128 4511 Текуће субвенције за пољопривреду 1.200.000 1.200.000
УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0002 1.200.000 1.200.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420 1.200.000 1.200.000
Извори финансирања за функцију 420

01 Приходи из буџета 1.200.000 1.200.000
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01 1.200.000 1.200.000

ГЛАВА 5.02
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

0401
ПА 0001

530 129 424 Специјализоване услуге 16.500.000 16.500.000

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

УКУПНО ЗА ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 17.000.000

ПА 0004
530 131 421 Стани трошкови ( чишћење канала ) 8.000.000 8.000.000
530 132 425 Текуће поправке и одржавање 0

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

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ  530 104.000.000 104.000.000
УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0001 17.000.000 17.000.000
УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0004 87.000.000 87.000.000

Извори финансирања за функцију 530
01 Приходи из буџета 104.000.000 104.000.000

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02 104.000.000 104.000.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6 104.000.000 104.000.000

ГЛАВА 5.03
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ 

ЕФИКАСНОСТ ГРАДА ВРШЦА

0501

ПА 0001

560 134 4632 Кап.трансфери осталим нивоима власти 1.800.000 1.800.000

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

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета

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

ГЛАВА 5.04 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

2001

ПА 0001
911 135 411 Плате, додаци и накнаде запослених 87.184.165 87.184.165
911 136 412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.575.780 15.575.780
911 137 413 Накнаде у натури 1.100.000 1.100.000
911 138 414 Социјална давања запосленима 2.180.000 2.500.000 4.680.000
911 139 415 Накнаде за запослене 4.455.000 4.455.000

911 140 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 1.040.000 1.040.000

911 141 421 Стални трошкови 9.027.000 200.000 3.000.000 12.227.000
911 142 422 Трошкови путовања 590.000 590.000
911 143 423 Услуге по уговору 2.196.500 2.196.500
911 144 424 Специјализоване услуге 1.355.000 400.000 1.755.000
911 145 425 Текуће поправке и одржавање 3.750.000 100.000 1.000.000 4.850.000

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА

ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

ПА 0001 -ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЛОКАЛНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

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

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
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БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
911 146 426 Материјал 22.370.000 500.000 3.500.000 26.370.000
911 147 444 Казне за кашњење 50.000 50.000
911 148 465 Остале текуће дотације и трансфери 7.507.000 7.507.000
911 149 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000 300.000
911 150 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 160.000 160.000
911 151 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 100.000
911 152 511 Зграде и грађевински објекти 0 0
911 153 512 Машине и опрема 3.705.000 1.000.000 4.705.000

УКУПНО ЗА 2001 - ПА 0001 162.645.445 1.200.000 11.000.000 174.845.445
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 162.645.445 1.200.000 11.000.000 174.845.445

Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета 162.645.445 162.645.445
04 Сопствени приходи буџетских 1.200.000 1.200.000
07 Донације од осталих нивоа власти 11.000.000 11.000.000

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04 162.645.445 1.200.000 11.000.000 174.845.445
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8 162.645.445 1.200.000 11.000.000 174.845.445

ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ
411 Плате, додаци и накнаде запослених 81.669.165 81.669.165

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 14.618.780 14.618.780

413 Накнаде у натури 1.100.000 1.100.000
414 Социјална давања запосленима 1.800.000 2.500.000 4.300.000
415 Накнаде за запослене 3.500.000 3.500.000

416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 650.000 650.000

421 Стални трошкови 7.800.000 200.000 3.000.000 11.000.000
422 Трошкови путовања 470.000 470.000
423 Услуге по уговору 2.000.000 2.000.000
424 Специјализоване услуге 1.200.000 400.000 1.600.000

акциja "Шта знаш о саобраћају"
425 Текуће поправке и одржавање 1.800.000 100.000 1.000.000 2.900.000
426 Материјал 21.500.000 500.000 3.500.000 25.500.000
444 Казне за кашњење 50.000 50.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 7.200.000 7.200.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150.000 150.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 100.000
511 Зграде и грађевински објекти ( јаслице ) 0
512 Машине и опрема 3.300.000 1.000.000 4.300.000

УКУПНО 148.907.945 1.200.000 11.000.000 161.107.945
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.515.000 5.515.000

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 957.000 957.000

413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 380.000 380.000
415 Накнаде за запослене 955.000 955.000

416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 390.000 390.000

421 Стални трошкови 1.227.000 1.227.000
422 Трошкови путовања 120.000 120.000
423 Услуге по уговору 196.500 196.500
424 Специјализоване услуге 155.000 155.000
425 Текуће поправке и одржавање 1.950.000 1.950.000
426 Материјал 870.000 870.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 307.000 307.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000 300.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема 405.000 405.000

УКУПНО 13.737.500 13.737.500

ГЛАВА 5.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602
ПА 0002

160 154 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.755.000 3.413.000 6.168.000
160 155 412 Социјални доприноси на терет послодавца 500.000 606.500 1.106.500
160 156 413 Накнаде у натури 200.000 200.000
160 157 414 Социјална давања запосленима 800.000 800.000
160 158 415 Накнаде за запослене 175.000 245.000 420.000

ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

160 159 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 0 0

160 160 421 Стални трошкови 5.850.000 9.700.000 15.550.000
160 161 422 Трошкови путовања 0 404.000 404.000
160 162 423 Услуге по уговору 1.020.000 820.000 1.840.000
160 163 424 Специјализоване услуге 825.000 650.000 1.475.000
160 164 425 Текуће поправке и одржавање 2.370.000 980.000 3.350.000

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

160 166 426 Материјал 1.680.000 1.645.500 3.325.500
160 167 426 Материјал – средства самодопр. 0 0
160 168 465 Остале текуће дотације и трансфери 405.000 207.000 612.000
160 169 481 Дотације невладиним организацијама 0 0 0

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

160 171 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.400.000 110.000 1.510.000
160 172 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 100.000 100.000
160 173 484 Накнада штете за повреде или штету 

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

160 175 511 
Зграде и грађевински објекти – средства 
самодопр. 66.500 66.500

160 176 512 Машине и опрема 1.130.000 500.000 1.630.000
160 177 512 Машине и опрема– средства самодопр. 300.000 300.000
160 178 513 Остале некретнине и опрема

УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0002 19.676.500 20.781.000 40.457.500
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05 19.676.500 20.781.000 40.457.500

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 19.676.500 20.781.000 40.457.500
УКУПНО ПРОГРАМ 15 19.676.500 20.781.000 40.457.500

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 19.676.500 19.676.500
04 Сопствени приходи буџетских 20.781.000 20.781.000
07 Донације од осталих нивоа власти

МЗ ХII Војвођанска бригада
160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 580.000 580.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 100.000 100.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000

160 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 0

160 421 Стални трошкови 140.000 5.000 145.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 20.000 15.000 35.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 10.000 30.000
160 426 Материјал 30.000 10.000 40.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 100.000 100.000
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
160 512 Машине и опрема 10.000 20.000 30.000

УКУПНО 1.035.000 60.000 1.095.000
МЗ Паја Јовановић

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 550.000 550.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 100.000 100.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000

160 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 0

160 421 Стални трошкови 400.000 20.000 420.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 20.000 50.000 70.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000 40.000
160 426 Материјал 30.000 50.000 80.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 70.000 70.000
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
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2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
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У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
160 512 Машине и опрема 10.000 60.000 70.000

УКУПНО 1.235.000 200.000 1.435.000
МЗ Жарко Зрењанин

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца

160 414 Социјална давања запосленима 
160 415 Накнаде за запослене
160 421 Стални трошкови 90.000 5.000 95.000
160 422 Трошкови путовања
160 423 Услуге по уговору 20.000 45.000 65.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000 40.000
160 426 Материјал 30.000 70.000 100.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
160 512 Машине и опрема 10.000 20.000 30.000

УКУПНО 170.000 160.000 330.000
МЗ Братство Јединство

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 550.000 550.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 100.000 100.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000

160 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи

160 421 Стални трошкови 100.000 100.000
160 422 Трошкови путовања
160 423 Услуге по уговору 20.000 70.000 90.000
160 424 Специјализоване услуге
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000
160 426 Материјал 30.000 10.000 40.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 95.000 95.000
160 481 Дотације невладиним организацијама
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
160 512 Машине и опрема 10.000 10.000

УКУПНО 960.000 80.000 1.040.000
МЗ Жива Јовановић

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 550.000 550.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 100.000 100.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000

160 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 0

160 421 Стални трошкови 130.000 5.000 135.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 20.000 20.000 40.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000 40.000
160 426 Материјал 30.000 55.000 85.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 70.000 70.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
160 512 Машине и опрема 0

УКУПНО 955.000 100.000 1.055.000
МЗ Други октобар

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 525.000 525.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 100.000 100.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000
160 421 Стални трошкови 200.000 10.000 210.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 20.000 15.000 35.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000 40.000
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У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
160 426 Материјал 30.000 55.000 85.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 70.000 70.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 10.000 50.000 60.000

УКУПНО 1.010.000 150.000 1.160.000
МЗ Марковац

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

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 260.000 330.000 590.000
МЗ Мало Средиште

160 421 Стални трошкови 120.000 790.000 910.000
160 423 Услуге по уговору 30.000 25.000 55.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 5.000 55.000

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 300.000 300.000

УКУПНО 550.000 820.000 1.370.000
МЗ Орешац

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

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
512 Машине и опрема 150.000 150.000

УКУПНО 380.000 380.000
МЗ Шушара 

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

160 
481 Дотације невладиним организацијама– 

средства самодопр. 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 300.000 550.000 850.000
МЗ Потпорањ

160 421 Стални трошкови 100.000 300.000 400.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 50.000 50.000 100.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000 100.000
160 426 Материјал 50.000 50.000 100.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 280.000 450.000 730.000
МЗ Ритишево

160 421 Стални трошкови 100.000 300.000 400.000
160 422 Трошкови путовања 72.000 72.000
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160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000
160 424 Специјализоване услуге 125.000 125.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 50.000

160 
484 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода и 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 385.000 372.000 757.000
МЗ Куштиљ

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 108.000 108.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 19.500 19.500

160 413 Накнаде у натури 0
160 414 Социјална давања запосленима 0
160 421 Стални трошкови 500.000 600.000 1.100.000
160 422 Трошкови путовања 72.000 72.000
160 423 Услуге по уговору 50.000 100.000 150.000
160 424 Специјализоване услуге 50.000 50.000 100.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 230.000 280.000
160 426 Материјал 50.000 220.500 270.500
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 10.000 10.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 30.000 50.000 80.000

УКУПНО 730.000 1.460.000 2.190.000
МЗ Гудурица

160 421 Стални трошкови 170.000 740.000 910.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 80.000 80.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 50.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 380.000 740.000 1.120.000
МЗ Велико Средиште

160 421 Стални трошкови 100.000 600.000 700.000
160 422 Трошкови путовања
160 423 Услуге по уговору 60.000 100.000 160.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 100.000 150.000
160 426 Материјал 50.000 50.000 100.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
УКУПНО 260.000 860.000 1.120.000

МЗ Јабланка
160 421 Стални трошкови 90.000 260.000 350.000
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000 60.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 40.000 90.000
160 426 Материјал 50.000 70.000 120.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0

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

160 512 Машине и опрема 30.000 30.000
УКУПНО 250.000 400.000 650.000

МЗ Загајица
160 421 Стални трошкови 110.000 865.000 975.000
160 422 Трошкови путовања 60.000 60.000
160 423 Услуге по уговору 50.000 50.000
160 424 Специјализоване услуге 0
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 50.000 100.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 400.000 400.000

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 290.000 1.375.000 1.665.000
МЗ Уљма

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.253.000 2.253.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 397.000 397.000

160 413 Накнаде у натури 200.000 200.000
160 414 Социјална давања запосленима 800.000 800.000
160 415 Накнаде за запослене 175.000 175.000
160 421 Стални трошкови 1.000.000 1.000.000 2.000.000
160 422 Трошкови путовања 200.000 200.000
160 423 Услуге по уговору 200.000 200.000
160 424 Специјализоване услуге 500.000 600.000 1.100.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 300.000 400.000
160 426 Материјал 350.000 800.000 1.150.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 82.000 82.000
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.400.000 100.000 1.500.000
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 100.000

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0
160 512 Машине и опрема 30.000 300.000 330.000

УКУПНО 3.380.000 7.507.000 10.887.000
МЗ Парта

160 421 Стални трошкови 70.000 400.000 470.000
160 423 Услуге по уговору 30.000 40.000 70.000
160 424 Специјализоване услуге
160 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 100.000 600.000
160 426 Материјал 50.000 80.000 130.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 0
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 680.000 620.000 1.300.000
МЗ Ватин

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

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 460.000 180.000 640.000
МЗ Месић

160 421 Стални трошкови 150.000 240.000 390.000
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000
160 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 40.000 90.000
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160 426 Материјал 50.000 40.000 90.000
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 410.000 320.000 730.000
МЗ Павлиш

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 502.000 502.000

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 90.000 90.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000
160 421 Стални трошкови 700.000 100.000 800.000
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000

160 
425 Текуће поправке и одржавање – средства 

самодопр. 300.000 300.000
160 426 Материјал 50.000 50.000
160 426 Материјал– средства самодопр. 0
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 20.000 20.000

160 
481 Дотације невладиним организацијама – 

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

160 
512

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

УКУПНО 2.330.000 747.000 3.077.000
МЗ Војводинци

160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца

160 421 Стални трошкови 100.000 360.000 460.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000 60.000
160 424 Специјализоване услуге
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 50.000 30.000 80.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери
160 481 Дотације невладиним организацијама
160 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 

160 
512

Машине и опрема 30.000 30.000
УКУПНО 260.000 420.000 680.000

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

160 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 100.000 100.000

160 415 Накнаде за запослене 35.000 35.000
160 421 Стални трошкови 550.000 1.300.000 1.850.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 100.000 100.000
160 424 Специјализоване услуге
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 100.000 100.000
160 465 Остале текуће дотације и трансфери 95.000 95.000

160 
481 Дотације невладиним организацијама - 

средства самодоприноса 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 66.500 66.500
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 896.500 2.080.000 2.976.500
МЗ Влајковац

160 421 Стални трошкови 350.000 350.000 700.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 60.000 60.000
160 424 Специјализоване услуге 0



86            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 07/2018   29.05.2018.

32

Ф
ун
кц

иј
а 

П
оз
иц

иј
а

А
на
ли

ти
ка

Ек
он
ом

ск
а 

кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

ОПИС

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 80.000 80.000

160 
481 Дотације невладиним организацијама - 

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

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 570.000 350.000 920.000
МЗ Сочица

160 421 Стални трошкови 50.000 200.000 250.000
160 422 Трошкови путовања
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000
160 424 Специјализоване услуге
160 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000
160 426 Материјал 60.000 60.000
160 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 
УКУПНО 640.000 200.000 840.000

МЗ Мали Жам
160 421 Стални трошкови 30.000 250.000 280.000
160 422 Трошкови путовања 0
160 423 Услуге по уговору 30.000 30.000
160 424 Специјализоване услуге 30.000 30.000
160 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
160 426 Материјал 60.000 60.000

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 30.000 30.000

УКУПНО 230.000 250.000 480.000
МЗ Стража

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

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

буџета 0

160 
511 Зграде и грађевински објекти – средства 

самодопр. 0
160 512 Машине и опрема 150.000 150.000

УКУПНО 390.000 0 390.000

ГЛАВА 5.06 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

1201
ПА 0001

820 179 411 Плате, додаци и накнаде запослених 60.202.500 0 60.202.500
820 180 412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.173.400 11.173.400
820 181 413 Накнаде у натури                                            1.525.000 70.000 1.595.000
820 182 414 Социјална давања запосленима                     1.470.000 280.000 1.750.000
820 183 415 Накнаде за запослене                                      2.528.000 30.000 2.558.000
820 184 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.320.000 1.320.000
820 185 421 Стални трошкови                                            8.700.000 960.000 9.660.000
820 186 422 Трошкови путовања                                        500.000 1.280.000 0 1.780.000
820 187 423 Услуге по уговору                                           6.163.000 1.780.000 350.000 8.293.000
820 188 424 Специјализоване услуге                                 2.200.000 400.000 0 2.600.000
820 189 425 Текуће поправке и одржавање                       850.000 730.000 1.580.000
820 190 426 Материјал                                                         1.830.000 1.690.000 100.000 3.620.000

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

820 192 465 Остале текуће дотације и трансфери 6.425.000 6.425.000
820 193 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000 200.000 300.000
820 194 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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820 195 511 Зграде и грађевински објекти                        0 200.000 200.000
820 196 512 Машине и опрема                                            800.000 460.000 1.260.000
820 197 515 Нематеријална имовина - књиге 1.300.000 100.000 0 1.400.000

УКУПНО 108.206.900 8.180.000 450.000 116.836.900

820 198 413 Накнаде у натури                                            900.000 900.000
820 199 422 Трошкови путовања                                        100.000 100.000
820 200 423 Услуге по уговору                                           700.000 100.000 850.000 1.650.000
820 201 426 Материјал                                                         40.000 80.000 120.000

УКУПНО за Пројекат - 120101 1.740.000 180.000 850.000 2.770.000

820 202 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000
УКУПНО за Пројекат - 120102 200.000 0 200.000

820 203 422 Трошкови путовања                                        10.000 10.000
820 204 423 Услуге по уговору                                           20.000 20.000
820 205 424 Специјализоване услуге 220.000 220.000
820 206 426 Материјал                                                         15.000 15.000

УКУПНО за Пројекат - 120103 220.000 45.000 265.000

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

820 208 424 Специјализоване услуге 2.500.000 1.500.000 1.000.000 5.000.000
УКУПНО за Пројекат - 120105 2.500.000 1.500.000 1.000.000 5.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13 114.866.900 10.905.000 3.800.000 129.571.900
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 114.866.900 10.905.000 3.800.000 129.571.900

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 114.866.900 114.866.900
04 Сопствени приходи буџетских 10.905.000 10.905.000
07 Донације од осталих нивоа власти 3.800.000 3.800.000

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.06 114.866.900 10.905.000 3.800.000 129.571.900

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА 
411 Плате, додаци и накнаде запослених 20.800.000 20.800.000

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца       4.082.000 4.082.000

413 Накнаде у натури                                           350.000 350.000
414 Социјална давања запосленима                     450.000 250.000 700.000
415 Накнаде за запослене                                      893.000 893.000

416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи            250.000 250.000

421 Стални трошкови                                           3.000.000 500.000 3.500.000
422 Трошкови путовања                                       300.000 550.000 850.000
423 Услуге по уговору                                            300.000 550.000 350.000 1.200.000
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање                       100.000 350.000 450.000
426 Материјал                                                        350.000 500.000 100.000 950.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 2.400.000 2.400.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 45.000 70.000 115.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова   
511 Зграде и грађевински објекти                        200.000 200.000
512 Машине и опрема                                            50.000 200.000 250.000
513 Остала основна средства                              

УКУПНО  33.370.000 3.170.000 450.000 36.990.000

ГРАДСКИ МУЗЕЈ 
411 Плате, додаци и накнаде запослених 16.002.000 16.002.000

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца       2.864.400 2.864.400

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

Пројекат - 120103 - Културно лето у Вршцу

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

Пројекат - 120101 - Међународни фестивал фолклора у Вршцу

Пројекат - 120104 - Вршачка позоришна јесен

Пројекат - 120105 -НП " Стерија " Вршац премијере
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РЕБАЛАНС 
2018.година       
( извор 01 )

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  

СОПСТВЕНИХ  
П Р И Х О Д А   

2018.година 
(извор 04)

С Р Е Д С Т В А  
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи          410.000 410.000

421 Стални трошкови                                           2.800.000 100.000 2.900.000
422 Трошкови путовања                                       150.000 300.000 450.000
423 Услуге по уговору                                            4.500.000 200.000 4.700.000
424 Специјализоване услуге 300.000 300.000
425 Текуће поправке и одржавање                       500.000 80.000 580.000
426 Материјал                                                        800.000 300.000 1.100.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 1.700.000 1.700.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30.000 20.000 50.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти                        
512 Машине и опрема                                            500.000 500.000
515 Нематеријална имовина

УКУПНО  31.706.400 1.000.000 0 32.706.400

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 
411 Плате, додаци и накнаде запослених 11.000.000 11.000.000

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца      1.970.000 1.970.000

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

416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи          410.000 410.000

421 Стални трошкови                                           800.000 100.000 900.000
422 Трошкови путовања                                       370.000 370.000
423 Услуге по уговору                                            600.000 200.000 800.000
424 Специјализоване услуге                                   200.000 200.000
425 Текуће поправке и одржавање                       200.000 100.000 300.000
426 Материјал                                                        300.000 110.000 410.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 1.040.000 1.040.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30.000 30.000
511 Зграде и грађевински објекти                        0
512 Машине и опрема                                            50.000 60.000 110.000
513 Остала основна средства                              
515 Нематеријална имовина - књиге 1.300.000 100.000 1.400.000

УКУПНО  19.610.000 1.200.000 0 20.810.000

ДОМ ОМЛАДИНЕ 
411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.100.000 5.100.000

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца        950.000 950.000

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

416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи          

421 Стални трошкови                                           900.000 260.000 1.160.000
422 Трошкови путовања                                       60.000 60.000
423 Услуге по уговору                                            830.000 830.000
424 Специјализоване услуге                                   1.400.000 400.000 1.800.000
425 Текуће поправке и одржавање                       200.000 200.000
426 Материјал                                                        780.000 780.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 535.000 535.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 80.000 80.000
511 Зграде и градјевински објекти                       
512 Машине и опрема                                            200.000 200.000 400.000

УКУПНО  9.325.000 2.810.000 12.135.000

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
411 Плате, додаци и накнаде запослених 7.300.500 7.300.500

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца      1.307.000 1.307.000

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

416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи          250.000 250.000

421 Стални трошкови                                           1.200.000 1.200.000
422 Трошкови путовања                                       50.000 50.000
423 Услуге по уговору                                            763.000 763.000
424 Специјализоване услуге 300.000 300.000
425 Текуће поправке и одржавање                       50.000 50.000
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СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ПРВИ 
РЕБАЛАНС 
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С Р Е Д С Т В А  
ИЗ  
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С Р Е Д С Т В А  
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ИЗВОРА 
2018.година   

(извор 06, 07, 13, 
56... )

У К У П Н О 
2018.година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
426 Материјал                                                        380.000 380.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 750.000 750.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 25.000 25.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти                        
512 Машине и опрема                                            
513 Остала основна средства                              

УКУПНО  13.075.500 13.075.500

ГЛАВА 5.07 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

1502
ПА 0001

473 209 411 Плате, додаци и накнаде запослених 9.700.000 9.700.000
473 210 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.740.000 100.000 1.840.000
473 211 413 Накнаде у натури 100.000 100.000
473 212 414 Социјална давања запосленима 110.000 110.000
473 213 415 Накнаде за запослене 360.000 50.000 410.000
473 214 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 130.000 130.000
473 215 421 Стални трошкови 1.100.000 400.000 1.500.000
473 216 423 Услуге по уговору 800.000 1.500.000 2.300.000
473 217 424 Специјализоване услуге 400.000 200.000 600.000
473 218 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 100.000 150.000
473 219 426 Материјал 500.000 700.000 1.200.000
473 220 465 Остале текуће дотације и трансфери 1.200.000 1.200.000
473 221 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000 200.000 250.000
473 222 483 Новчане казне и пенали по решењу судова
473 223 511 Зграде и грађевински објекти
473 224 512 Машине и опрема 150.000 100.000 250.000
473 225 515 Нематеријална имовина
473 226 523 Залихе робе за даљу продају 500.000 500.000

Укупно за 1502 -ПА 0001 16.390.000 3.850.000 0 20.240.000

473 227 421 Стални трошкови 150.000 150.000
473 228 423 Услуге по уговору 5.600.000 4.500.000 10.100.000

Укупно за Пројекат -150201 5.750.000 4.500.000 0 10.250.000

473 229 423 Услуге по уговору 5.300.000 1.000.000 6.300.000
Укупно за Пројекат -150202 5.300.000 1.000.000 6.300.000

473 230 422 Трошкови путовања 280.000 300.000 580.000
473 231 423 Услуге по уговору 2.310.000 550.000 2.860.000

Укупно за Пројекат -150203 2.590.000 850.000 3.440.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4 30.030.000 10.200.000 40.230.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 30.030.000 10.200.000 40.230.000

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета 30.030.000 30.030.000
04 Сопствени приходи буџетских 10.200.000 10.200.000
07 Донације од осталих нивоа власти 0 0

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.07 30.030.000 10.200.000 0 40.230.000
УКУПНО РАЗДЕО 5 1.976.749.900 53.429.000 28.087.500 2.058.266.400

2.023.000.000 53.429.000 28.087.500 2.104.516.500

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат -150201 - Дани бербе грожђа

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

ПА 0001 -УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА

Пројекат - 150202- Организација туристичких манифестација и  
догађаја у Вашцу

Пројекат -150203 - Промотивне активности Туристичке 
организације Вршац 

Члан 6.
У осталом делу Одлука из члана 1 остаје не-

промењена. Ова Одлука ступа на снагу даном обја-
вљивања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-21/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

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

Града Вршца
за 2018.годину

ПРАВНИ ОСНОВ
Члан 43. Став 1 и члан 47 став 3 3акона о 

буџетском систему (Службени гласник РС 54/2009, 
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправ. 
108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016 и 
113/2017), Члан 66. став 3.Закона о локалној саму-
оправи (СЛ. гласник РС, број 129/2017) и члан 27. 
Статута Града Вршца (СЛ. лист Општине Вршац бр. 
10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016).

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Основни разлозлог за доношење Одлуке 

о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2018.
годину представља усклађивањe плана прихода и 
примања и расхода и издатака по свим изворима 
финансирања са стварним стањем и потребама до 
краја буџетске године, а у циљу нормалног функ-
ционисања свих корисника буџета. Исказана је пот-
реба појединих корисника да се у оквиру расхода и 
издатака буџета изврше измене на апропријацијама 
како би несметано функционисали до краја године.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА,РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ, РАЧУН ФИНАНСИРАЊА:

У одлуци о првом ребалансу буџета града 
Вршца за 2018. Годину, укупни приходи и примања 
заједно са пренетим неутрошеним средствима из 
претходне године, по свим изворима финансирања, 
утврђени су на нивоу од 2.104.516.500,00 динара, 
односно на истом нивоу од 2.104.516.500,00 динара 
утврђени су укупни расходи и издаци заједно са от-
платом ануитета.

Укупни приходи и примања заједно са пре-
нетим неутрошеним средствима из претходне го-
дине, из извора финансирања 01-приходи из буџе-
та, утврђени су на нивоу од 2.023.000.000,00 динара, 
односно на истом нивоу од 2.023.000.000,00 динара 
утврђени су укупни расходи и издаци заједно са от-
платом ануитета. У односу на Одлуку о буџету Гра-
да Вршца за 2018. Годину , приходи буџета су већи 
за 24 .000.000,00 динара, односно за 1%.

Приходи и примања остварени по осно-
ву продаје нефинансијске имовине планирани су 
у износу од 1.819.760.500,00. Расходи и издаци за 
набавку нефинансијске имовине планирани су у 
износу 1.935.016.500,00 динара. На основу тога, а 

полазећи од дефиниције рачуна финансирања који 
је прописан чланом 2. Закона о буџетском сис-
тему, планиран је буџетски дефицит у износу од 
115.256.000,00 динара. Планирани буџетски дефи-
цит покриће се из примања од задуживања код по-
словних банака (преостали део кредита из 2017 го-
дине) и делом из пренетих неутрошених средстава.

Кориговањем буџетског дефицита за издатке 
за набавку финансијске имовине (осим за набавку 
домаћих хартија од вредности), добија се фискални 
дефицит који је 115.256.000,00 динара. Планирани 
Фискални дефицит је мањи је од 10 % планираних 
прихода.,односно,планиран је складу са фискалним 
правилима за локалну власт, која су прописана чла-
ном 27 Ж Закона о буџетском сиситему.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
Укупни приходи и примања, по свим изво-

рима финансирања заједно са пренетим неутроше-
ним средствима из претходне године планирани су 
на нивоу од 2.104.516.500,00 динара.

У структури укупно планираног буџета на 
страни прихода, највеће учешће имају порези (класа 
71) са 64 %, односно 1.346.360.000.00 динара.У окви-
ру пореских прихода највеће учешће имају Порези 
на зараде, самодоприноси, порез на имовину, те дру-
ги порези. Изменама Закона о финансирању локалне 
самоуправе , припадајући део пореза на зараде гра-
довима износи 77%, уместо досадашњих 80%. Са-
модопринос се наплаћује према Одлуци о увођењу 
самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу, 
као и према Одлукама о увођењу самодоприноса на 
подручју насељених места: Влајковац и Уљма.

Самодопринос за насељено место Павлиш 
истекао је 31.12.2017.године, док је за насељено ме-
сто Избиште истекао 30. новембра 2017. године. По-
рез на имовину као и остали приходи које админи-
стрира Одељење за локалну пореску администра-
цију, планирани су на основу њиховог предлога. 
Ненаменски трансфери, који се преносе градовима 
и општинама у складу са Законом о финансирању 
локалне самоуправе, планирани су, у складу са 
смерницама из Упутства Министарства финансија, 
у износу од 155.853.804,00 динара, односно Граду 
Вршцу месечно се трансферишу средства у износу 
од 12.987.817.00 динара. Планирани су у истом оби-
му као и прошле године.

У оквиру економске класификације 8- При-
мања од продаје нефинансијске имовине, планира-
на су средства од продаје непокретности, земљишта 
и усева.

У оквиру економске класификације 9-При-
мања од задуживања и продаје финансијске имови-
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не, планирана су средстава од примања од задужи-
вања у износу од 87.500.000,00 динара.То су преос-
тала средства кредитног задужења града Вршца из 
2017. године.

СТРУКТУРА БУЏЕТА- ПРИХОДИ:
Пренета неутрошена средства 

из ранијих година 197.256.000,00 9,4%

Текући приходи 1.792.810.500,00 85,2%

Примања од продаје нефинан-
сијске имовине 26.950.000,00 1,3%

Примања од задуживања и про-
даје фин. имовине 87.500.000,00 4,1%

УКУПАН БУЏЕТ 2.104.516.500,00 100 %

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:
Структура расхода и издатака израђена је 

према организационој, функционалној, економској 
и програмској класификацији, према изворима фи-
нансирања.

Расходи и издаци по економској класифи-
кацији:

41-расходи за запослене, у оквиру ове кате-
горије расхода планирани су расходи за плате до-
датке и накнаде запослених, социјални доприноси 
на терет послодавца, трошкови превоза са посла и 
на посао, новогодишњи поклони деци запослених, 
отпремнине и помоћи у лечењу или у случају смрти 
запосленог или ужег члана породице, јубиларне на-
граде. За ову категорију расхода (класа 41), плани-
рано је укупно 393.821.445,00 динара, што предста-
вља 18,7% буџета града Вршца за 2018 годину.

Маса средстава за плате планирана је у скла-
ду са смерницама из Упутства Министарства фи-
нансија.

Средства за плате планирају се на бази 
постојећег, а не систематизованог броја запослених.

У складу са Упутством Министарства фи-
нансија, приказујемо број запослених и масу сред-
става за плате
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42-Коришћење роба и услуга - предста-
вља веома заступљену групу расхода у структури 
укупних расхода, јер је реч о расходима који се од-
носе за набавку разних роба и услуга за пословање 
корисника. За ову категорију расхода, панирано 
је укупно 749.596.000,00 динара, што представља 
35.6% укупног буџета града Вршца за 2018. Годину.

У категорији расхода - „коришћење роба и 
услуга“ налазе се групе расхода: Стални трошкови 
(тр.електричне енергије, комуналне услуге, закупи 
имовине и опреме, осигурање, тр.платног проме-
та и сл), трошкови путовања, услуге по уговору, 
специјализоване услуге, текуће поправке и одржа-
вање, материјал. Код групе конта Услуге по уговору 
планирају се расходи за услуге за чије се обављање 
ангажују стручна лица по уговору (нпр. уговор о 
делу, уговор о привременим и повременим посло-
вима, уговор о ауторском праву,) или се, најчешће, 
ангажују други привредни субјекти. Ту се плани-
рају средства и за услуге одржавања компјутера, 
стручно усавршавање запослених, рачуноводстве-
не услуге,услуге информисања, услуге ревизије, 
накнаде члановима комисија,угоститељске услуге и 
сл. У оквиру групе Специјализиване услуге, плани-
рају се расходи за специјализоване области као што 
су култура, заштита животне средине,образовање, 
пољопривредне услуге, и сл.

44 - Отплата камата и пратећи трошкови 
задуживања. За ову категорију расхода, панира-
но је укупно 19.700.000,00 динара, што представља 
0,9% буџета града Вршца за 2018. годину.

45 - Субвенције За ову категорију расхо-
да, панирано је укупно 16.200.000,00 динара. што 
представља 0,8 % буџета града Вршца за 2018 годи-
ну. Средстава су намењења за суфинансирање дела 
сталних трошкова у Центру „Миленијум“, за прву 
половину године, (Град Вршац је већински вла-
сник капитала), као и за одобравање субвенција у 
пољопривреди у циљу подстицања и унапређења 
пољопривредне производње.

46 - Донације, дотације и трансфери 
За ову категорију расхода, панирано је укупно 
263.689.259,00 динара, што представља 12,5 % буџе-
та града Вршца за 2018 годину. У овој категорији 
расхода планирају се средства за основне и средње 
школе, центар за социјални рад , дом здравља и 
апотеку. Финансирање ових установа регулисано 
је: Законом о буџетском систему, законом о основа-
ма система образовања и васпитања, Законом о со-
цијалној заштити, Законом о здравственој зашти-

ти, те Правилником о стандардном класификацио-
ном оквиру и контном плану за буџетски систем, те 
општим ( интерним) актима.

У оквиру ове групе расхода планира-
на су средства за основно образовање у износу 
од 119.693.200,00 динара, а за средње образвање 
54.708.059,00 динара. У циљу побољшања енергет-
ске ефикасности, уместо суфинансирања проје-
кта „Побољшање енергетске ефикасности кроз 
увођење система грејања коришћењем обновљи-
вих извора енергије (биомаса) у Пољопривредниој 
школи, Првим ребалансом је планирано учешће од 
1.800.000, 00 динара за „пројекат подизања енергет-
ске ефикасности кроз санацију, реконструкцију и 
доградњу зграде Пољопривредне школе“. Разлог за 
промену плана је што је управо овај пројекат одо-
брен од стране Канцеларије за управљање јавним 
улагаљима, али је потребно допунити пројектну 
документацију. С друге стране, реализација проје-
кта“ увођење система грејања коришћењем обно-
вљивих извора енергије (биомаса) у Пољопривред-
ниој школи“ (који треба да се спроведе преко Ми-
нистарства пољопривреде , шумарства и водопри-
вреде и Министарства за европске интеграције, а 
на основу Финансијског протокола у оквиру Про-
грама „Подршке привреди републике Србије кроз 
набавку добара за пет ресорних министарстава“ 
који је закључен између Владе Републике Италије 
и Владе Републике Србије. (Протокол Антонионе)), 
споро се одвија и неће се реализовати до краја ове 
године.

За Центар за социјални рад планирана су 
средства из буџета Града Вршца у укупном износу 
од 35.625.000,00 динара, за Дом здравља 9.939.000,00 
динара, а за Апотеку 4.500.000,00 динара.

472-Накнаде за социјалну заштиту и буџе-
та За ову категорију расхода, панирано је укупно 
71.097.500,00 динара, што представља 3,4 % буџета 
града Вршца за 2018 годину. Ту су планирана сред-
ства за финансирање превоза до школе ученика 
основних школа, суфинансирање превоза учени-
ка средњих школа, превоз предшколске деце, пре-
воз деце са ивалидитетом, материјалне помоћи 
ученицима,студентима и ђацима генерације, једно-
кратне накнаде за сваку прворођену бебу из Вршца, 
као и средства за инвалидску и борачку заштиту, те 
средства за стамбено збрињавање избеглица.

48- остали расходи За ову категорију расхо-
да, панирано је укупно 147.710.296,00 динара, што 
представља 7 % буџета града Вршца за 2018. годину.
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У оквиру ове категорије расхода, планирана 
средства на групи конта 481-дотације невладиним 
организацијама у износу од 107.100.000,00 динара 
(5,1% буџета) за реализацију програма од јавног 
интереса из различитих области (спорт, социјал-
на заштита, брачко-инвалидска заштита, животна 
средина, култура,промоција људских и мањинских 
права, верске заједниице, пољопривреда и сл.). У 
овој области примењују се следећи прописи: За-
кон о буџетском систему, закон о спорту, Закон о 
удружењима, Закон о црквама и верским заједни-
цама, Закон о финансирању политичких активнос-
ти, Закон о Црвеном крсту Србије, као и Уредба о 
буџетском рачуноводству, Правилник о стандард-
ном класификацоном оквиру и контном плану за 
буџетски систем, те општа (интерна) акта. Пренос 
средстава удружењима грађана врши се на основу 
спроведеног јавног конкурса и закљученог уговора, 
те правилника којима је град Вршац ближе уредио 
услове, критеријуме, начин и поступак доделе сред-
става из буџета.

Црвеном крсту опредељена су средства у из-
носу од 13.600.000,00 динара од чега се 1.600.000,00 
динара односи на финансирање програма рада, а 
12.000.000,00 динара за припрему бесплатних об-
рока и пакета хране за народну кухињу. За финан-
сирање редовног рада политичких субјеката чији 
су кандидати изабрани за одборнике у скупштини 
града Вршца, планирана су средства у износу од 
1.400.000,00, а расподела средстава вршиће се на на-
чин како је то регулисано Законом о финансирању 
политичких активности.

У оквиру категорије „остали расходи“, пла-
нирана средства на групи конта 482-порези оба-
везне таксе, казне и пенали у износу од 9.210.296,00 
динара, за трошкове који настају по основу пореза 
на имовину, пореза на коришћење робе и обављање 
активности, разне таксе и сл.

На групи конта 483-новчане казне и пенали 
по решењу судова планирана су средства у износу 
од 31.200.000 динара.

На групи конта 484-накнаде штете за повре-
де или штете услед елеметарних непогода, планира-
на средства у износу од 100.000,00 динара.

51- основна средства За ову категорију из-
датака панирано је укупно 242.102.000,00 динара, 
што представља 11,5 % буџета града Вршца за 2018 
годину.

Највећи део планираних средстава односи 
се на групу конта 511- зграде и грађевински објекти 
где је планирано укупно 227.457.000,00динара 

(10,8% буџета) и то за капитално одржавање зграда 
и објеката, пројектно планирање и праћење проје-
ката, те процене изводљивости, идејне пројекте, 
стручне оцене и осталу пројектну документацију.

Најзначајнији пројекти у 2018. години биће: 
Изградња (завршетак) базена на Вршачком језе-
ру и израдња новог гробља. Такође, у 2018 години 
наставиће се са изградњом и реконструкцијом са-
обраћајне инфрастуктуре у граду и селима, где је 
укупно планирано 22.440.500,00 динара.

Планира се реконструција зграда месних 
заједница у следећим насељеним местима: Влајко-
вац, Загајица, Стража, Гудурица и Месић, (док су за 
зграду МЗ Павлиш планирана средства за радове на 
текућем одржавању зграде). Планирана су средства 
и за реконструкцију домова културе у следећим на-
сељеним местима: Марковац и Мали Жам, док су 
за реконструкцију објеката/ простора за друштвене 
делатности планирана средства за насељена места 
Куштиљ и Стража.

У 2018. години планира се изградња два 
спортског терена; у насељеним местима Потпорањ 
и Ритишево.

За изградњу канализације, планирана су 
средства самодоприноса у износу од 79.000.000,00 
динара (у структури ових средстава налазе се и 
пренета неутрошена средства из претходне годи-
не). Такође, овим буџетом планирана су средства за 
капитално одржавање станова и других објеката у 
својини града Вршца у износу од 2.300.000,00 дина-
ра.

У циљу унапређења планирања капиталних 
пројеката, у 2018. години акценат ће бити на бла-
говременој припреми пројеката.

У оквиру групе конта 512-машине и опре-
ма планирано је укупно 12.345.000 динара (0,6%),. 
Овде се планирају издаци за набавку разне опре-
ме; саобраћајна опрема; административна опрема 
(намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, 
мреже за рачунарско повезивање, телефонске цен-
трале са припадајућим инсталацијама и апаратима, 
телефони, мобилни телефони, електронска опрема, 
опрема за домаћинство – уређаји, опрема за об-
разовање и културу, медицинска опрема и опрема 
за јавну безбедност и сл. Од већих издатака у овој 
групи, планирана су средства за набавку једног дос-
тавног возила за потребе Предшколске установе „ 
Чаролија“.
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513 - 515 - остала основна средства, У овој 
групи, планирана су средства за набавку компју-
терских софтвера, књига у библиотеци и сл.

611-отплата главнице домаћим кредито-
рима. Планирано је укупно 169.500.000,00 динара 
за отплату кредита, што представља 8,1% буџета за 
2018. годину.

СТРУКТУРА БУЏЕТА- РАСХОДИ:
Текући расходи 1.674.914.500,00 79.6%

Издаци за нефинансијску 
имовину 260.102.000,00 12.3%

Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 169.500.000,00 8,1%

УКУПАН БУЏЕТ 2.104.516.500,00 100%

Расходи и издаци по корисницима (ди-
ректни и индиректни корисници)

СКУПШТИНА ГРАДА 13.774.600,00
ГРАДОНАЧЕЛНИК 9.157.000,00

ГРАДСКО ВЕЋЕ 40.964.100,00
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 5.286.000,00

ГРАДСКА УПРАВА - за функционисање 301.068.296,00
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – за функционисање 40.457.500,00

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „СТЕРИЈА“ 46.690.000,00
ГРАДСКИ МУЗЕЈ 32.706.400,00

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 16.110.500,00
ДОМ ОМЛАДИНЕ 12.135.000,00

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 20.810.000,00
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 40.230.000,00

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРО-
ЛИЈА“ 161.107.945,00

Расходи и издаци по функцијама:
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Расходи и издаци по програмској класификациаји.
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Рекапитулација програмског дела буџета
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4.

На основу чл. 99.Закона о планирању и из-
градњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09-испр., 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/2013, 
132/2014 и 145/2014), члана 27. став 10. Закона о јав-
ној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016, 108/2016 и 113/2017), 
члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини,односно прибаљања 
и уступања искоришћавања других имовинских 
права,као и поступцима јавног надметања и при-
купљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ бр. 
16/2018) и члана 27. став 1. тачка 14в. Статута Гра-
да Вршца (¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр. 10/2008, 
13/20008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града 
Вршца“, бр. 10/2017),Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 28.05.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ГРАДА ВРШЦА ЗА ПОТРЕБЕ 
ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ

Члан 1. 
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Града Вр-

шца непосредном погодбом за потребе уређења 
површина јавне намене - изградње »Новог Гробља« 
у Вршцу, блок 83А и то: кат.парц.бр. 30022, 30023, 
30024, 30025, 30026, 30027, 30028, 30029, 30030, 
30031, 30032, 30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 
30038, 30039, 30058, 30059, 30060, 30061, 30062, 
30063, 30064, 30065, 30066, 30067, 30068, 30069, 
30070 и део кат. парцеле 30443 све у КО Вршац, по 
купородајној цени од 1,6918 евра по м2 у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан 
закључења уговора о купопродаји. 

Члан 2. 
Тржишну вредност предметних непокретности 

утврдио је надлежни порески орган- Министарство 
финансија, Пореска управа Регионални центар Но-
ви Сад, Филијала Вршац, својим дописом бр. 241-

464-08-00021/2017-Ј2Б06 од 30.07.2017.год. у износу 
од 327,00 дин/м2 односно 2,7660 евра по м2.
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Члан 3. 
Град Вршац стиче право својине на непокретности 

из члана 1. ове Одлуке, са правом уписа у јавне књи-
ге о евиденцији непокретности и правима на њима 
на основу уговора о прибављању непокретности. 

Члан 4. 
Уговор о прибављању непокретности из члана 2. 

ове Одлуке у јавну својину Града Вршца у име Града 
Вршца закључује Градоначелник, по претходно при-

бављеном мишљењу Градског Правобранилаштва 
Града Вршца.

Члан 5. 
Ову Одлуку ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-22/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.

5.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 
3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016, 108/2016и 
113/2017) и члана 27. став 1. тачка 14в. Статута Гра-
да Вршца (''Сл. лист Општине Вршац'' број 10/08, 
13/08 и 3/2015, 4/2016 и ''Сл. лист Града Вршца'', 
бр.10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној дана 28.05.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ВРШЦА
ПОКЛОНОМ УДЕЛА НА ОБЈЕКТУ ЗГРАДЕ 

КУЛТУРЕ У ИЗБИШТУ

Члан 1.
Град Вршац као поклонопримац при-

бавља од ПД ВОЈВОДИНА ДОО НОВО МИ-
ЛОШЕВО као поклонодавца,у јавну својину 
Града Вршца,бестеретним правним послом-
поклоном,непокретност и то: зграда културе-део, 
означен бр. 1, објекат преузет из земљишне књиге, 
у приватној својини ПД ВОЈВОДИНА ДОО НО-
ВО МИЛОШЕВО са обимом удела заједнички, а 
која се налази на Тргу народних хероја бр.8, на к.п. 
676у површини од 759м2, уписаној у ЛН БР.3371 КО 
Избиште,док је к.п. 676 у целини у јавној својини 
Града Вршца.

Поклонопримац је упознат са забележбом 
терета, да се на кат. парцелама бр. 673 и 675 налазе 
делови зграде са к. п. 676 и да се објекат бр.1 са кат. 
парцеле бр.676 укупне површине 1134м2, од чега се 
96м2 налази на к.п. 673, а 279м2 на к.п. 675, а преос-
тали део од 759м2 на к.п. 676, те да се к. п. 673 нала-
зи у државној својини Републике Србије са правом 
коришћења Града Вршца, а к. п. 675 налази у јавној 
својини Града Вршца, све у КО Избиште.

Члан 2.
Град Вршац стиче право својине на не-

покретности из члана 1. ове Одлуке, са правом упи-
са у јавне књиге о евиденцији непокретности и пра-
вима на њима на основу уговора о поклону . 

Члан 3.
Уговор о поклону из члана 2. ове Одлуке 

у јавну својину Града Вршца у име Града Вршца 
закључује Градоначелник, по претходно прибавље-
ном мишљењу Градског Правобранилаштва Града 
Вршца.

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-23/2018-II-01
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.
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6.

На основу члана 92.и 93. Закона о плани-
рању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 
81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), чл.. 157. ст.3. Зако-
на о енергетици (''Сл. гласник РС'' број 145/2014,) 
и члана 27. став 1. тачка 25. Статута Града Вршца 
(¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр. 10/2008, 13/20008, 
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 
10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној 28.05.2018. године, донела је

О Д Л У К У 
О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА –
ТРАФО СТАНИЦЕ СА ПРИКЉУЧНИМ 

20KV ВОДОМ ЗА ПОТРЕБЕ СНАБДЕВАЊА 
БАЗЕНА НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ У 
ВРШЦУ, МИЛОША ОБИЛИЋА ББ

Члан 1.
Даје се сагласност за суфинансирање из-

градње електроенергетских објеката и то: дистри-
бутивне трафо станице 20/0,4 KV са кабловским 
прикључним водом за потребе снадбевања елек-
тричном енергијом комплекса базена у Вршцу у ул. 
Милоша Обилића бб у висини од 50% инвестиције, 
што за Град Вршац износи 4.183.988,40 динара са 
урачунатим ПДВ.

Члан 2.
Електроенергетски објекти који су предмет 

уговора после завршетка изградње и стављања у 
функцију постају саставни део дистрибутивног 
електроенергетског система у надлежности Елек-
тродистрибуције.

Члан 3.
Град Вршац се обавезује да установи трај-

но право службености у корист ЕПС Дистрибу-
ција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 
Панчево на парцелама на којима ће бити изграђени 
електроенергетски објекти, а што ће се уредити по-
себном одлуком.

Члан 4.
Овлашћује се Градоначелница Града Вршца 

Драгана Митровић да закључи уговор о заједнич-
ком финансирању изградње електроенергетских 
објеката у Вршцу са ЕПС Дистрибуција д.о.о. Бе-
оград, Огранак Електродистрибуција Панчево из 
Панчева, Милоша Обреновића бр. 6.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном листу Града Вр-
шца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-24/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.

7.

На основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009-испр. и 64/2010-одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/13-одлука Ус, 
98/13-одлука Ус, 132/2014 и 145/2014) и члана 27. 
тачка 6. и члана 101. став 1. Статута Града Вршца 
(„Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 
13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вр-
шца“ бр. 10/2017), Скупштина Града Вршца, на сед-
ници одржаној 28.05.2018. године донела је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ПОСТАВЉАЊУ ОБЈЕКАТА НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 1.
У Одлуци о постављању објеката на повр-

шинама јавне намене ("Сл. лист Града Вршца", бр. 
10/2017), у члану 4. став 1. после речи «киоск», речи 
«летња башта» замењују се речима « башта испред 
угоститељског објекта».
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 Члан 2.
У члану 5. став 3. мења се и гласи:
 „План израђује организациона јединица 

Градске управе надлежна за послове урбанизма, а 
изузетно Градска управа послове послове израде 
Плана може поверити привредном друштву или 
другом правном лицу.“

Члан 3.
У члану 13. став 1. после тачке 1. додаје се 

тачка 1а која гласи:
„1а. Податак о томе да ли се на локацији на-

лази објекат или не,“

Члан 4.
После члана 20. наслов «2. ЛЕТЊЕ БАШТЕ» 

мења се и гласи: 
«2. БАШТЕ ИСПРЕД УГОСТИТЕЉСКИХ 

ОБЈЕКАТА».

Члан 5.
 Члан 21. мења се и гласи:
«Правном лицу и предузетнику, који су 

регистровани за угоститељску делатност у складу 
са законом, Градска управа може одобрити поста-
вљање летње баште испред угоститељског објекта у 
периоду од 15. марта до 15. новембра текуће године.

Изузетно, Градска управа може одобрити 
постављање зимске баште ван периода наведеног у 
ставу 1. овог члана, односно у току целе календарс-
ке године, у складу са Правилником из члана 23. 
став 4 ове одлуке, уколико се за постављање таквог 
објекта не примењују одредбе Закона о планирању 
и изградњи.

У случају из става 2. овог члана зимскa ба-
штa се планира и поставља тако да се не нарушава 
хармонија целине и аутентичност простора на коме 
се башта поставља. 

За коришћење површине јавне намене за 
постављање и држање баште испред угоститељског 
објекта плаћа се локална комунална такса на начин 
прописан Одлуком о локалним комуналним такса-
ма.« 

 Члан 6.
У члану 22. став 1 и став 2. и у члану 23., речи 

«летња башта» замењују се речима «башта испред 
угоститељског објекта» у одговарајућем падежу.

Члан 7.
 Члан 44. мења се и гласи:

 „За локације, за које је истекао период 
коришћења одобрен решењем Градске управе, 
покреће се поступак доделе локације у складу са од-
редбама чланова 11. до 20. ове одлуке.

Уколико Градска управа покреће поступак 
јавног надметања за локацију на којој се налази 
објекат, то се мора нагласити у тексту огласа из чла-
на 13. став 1. ове одлуке. 

У огласу се мора навести и то да ће тре-
нутни власник објекта на локацији, који на јавном 
надметању оствари право на исту, наставити са ко-
ришћењем те локације у складу са одредбом става 
4. овог члана а да ће друго лице, које није тренутни 
власник постојећег објекта а у поступку јавног над-
метања оствари право на локацију, исту добити на 
коришћење након уклањања постојећег објекта.

Члан 8. 
После члана 44. додаје се нови члан 44а. који 

гласи:
 „Власнику постојећег објекта на локацији, 

који оствари право на ту локацију у поступку јавног 
надметања, Градска управа одобрава коришћење 
локације у наредном периоду од пет година у скла-
ду са овом одлуком. 

  Власници постојећих објеката, који у пос-
тупку јавног надметања не остваре право на лока-
цију, дужни су да уклоне објекте у року од 15 дана 
од дана завршетка јавног надметања и површину 
јавне намене доведу у пређашње стање.

 Изузетно, уколико након завршеног пос-
тупка јавног надметања власник постојећег објекта 
из става 2. овог члана, изврши продају објекта лицу 
које је у том поступку остварило право на локацију 
на којој се налази предметни објекат и у року од 15 
дана, од дана завршетка јавног надметања, достави 
Градској управи оверен уговор о купопродаји обје-
кта, нема обавезу уклањања истог са локације.

У случају из става 3. овог члана, Градска уп-
рава одобриће коришћење локације новом власни-
ку у наредном периоду од пет година у складу са 
овом одлуком.

Одобрење за коришћење локације престаје 
да важи пре истека периода за који је издато када се 
јавна површина приводи намени.“

Члан 9.
 У члану 47. после става 2. додаје се нови 

став 3. који гласи:
“Власнику постојећег привременог објекта, 

који у поступку јавног надметања није остварио 
право на локацију нити доставио Градској управи 
уговор о купопродаји објекта у складу са одредбом 
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члана 44а. став 3. ове одлуке, на захтев надлежног 
одељења, комунални инспектор решењем налаже 
уклањање објекта“.

Досадашњи став 3. истог члана постаје став 4.

Члан 10.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у "Службеном листу Града Вршац”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-25/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.

8.

На основу члана 20. тачка 13. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 
183/2014 и др. закони и 101/2016 и др. закони), члана 
94. став 1. и 4. Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015), члана 13. 
тачка 13., члана 27. тачка 6. и члана 101.став 1. Ста-
тута Града Вршца („Службени лист Општине Вр-
шац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Служ-
бени лист Града Вршца“ бр. 10/2017) Скупштина 
Града Вршца, на седници одржаној 28.05.2018. годи-
не, донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТАКСИ 

ПРЕВОЗУ

Члан 1.
У Одлуци о такси превозу ("Сл. лист Града 

Вршца", бр. 18/2016 и 1/2018), у члану 24. после ста-
ва 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„ Такси превозник не може давати било как-
ву врсту попуста на цене утврђене одлуком из ста-
ва 1. овог члана, нити оглашавати такве попусте на 
такси возилу“.

Члан 2.
 У члану 36. став 1. после тачке 3. додаје се 

нова тачка 3а. која гласи:
 „3а. такси превозник поступа супротно од-

редби члана 24. став 3. Одлуке;“.
 

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-26/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.

9.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) и 66. 
Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС 
бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016 – др. за-
кон), члана 119. Закона о социјалној заштити („Сл. 
гласник РС“ бр. 24/2011) и члана 13. став 1. тачка 
16. и члана 101. Статута Града Вршца („Службени 
лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 
и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, број 
10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној 28.05.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И 
УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

 У ГРАДУ ВРШЦУ

Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама у социјал-

ној заштити Града Вршца („Службени лист Општи-
не Вршца“ број 16/2011, 11/2014 и „Службени лист 
Града Вршца“ бр. 18/2016) у поглављу III додаје се 
редни број, поднаслов и нови чланови који гласе:

„5. ПРАВО НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ 
– НАРОДНА КУХИЊА
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Члан 11а.
Народна кухиња обухвата обезбеђивање 

бесплатних куваних оброка у Вршцу и насељеним 
местима Града за кориснике чије својство утврђују 
стручни радници Центра за социјални рад Града 
Вршца. Стручни радници ЦСР Града Вршца издају 
документ – упутницу на основу кога лица остварују 
право на народну кухињу и то су:

 - Корисници права на новчану социјалну 
помоћ са троје и више деце у неограниче-
ном трајању

 - Корисници НСП који су радно неспособ-
на лица по годинама старости или одлуком 
комисије РФ ПИО 

 - Сва друга лица која се нађу у стању со-
цијалне потребе или у тренутном стању 
социјалне потребе, у складу са законом а 
по процени стручних радника Центра за 
социјални рад Града Вршца

Материјална подршка у облику народне ку-
хиње тј. бесплатних куваних оброка остварује се у 
Граду и у насељеним местима града сваког радног 
дана у месецу осим викенда (субота и недеља), др-
жавних и других празника.

Члан 11б.
Припрему бесплатних куваних оброка и 

дистрибуцију у граду и насељеним местима где 
постоје услови за то, врши Црвени крст Вршац у 
складу са средствима обезбеђеним у Буџету Града 
Вршца о чему се закључује уговор.“

Члан 2.
У свему осталом Одлука остаје непромење-

на.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011- 27/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.

10.

На основу члана 30. Статута Града Вршца 
(«Сл.лист Oпштине Вршац», бр. 10/08,13/08, 3/2015, 
4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017), 
члана 30. став 6. Пословника о раду Скупштине Гра-
да Вршца («Сл.лист Града Вршца», бр.8/2016) и члана 
7. став 2 Одлуке о додели на коришћење путем заку-
па станова којима располаже Град Вршац («Сл. лист 
Општине Вршац», бр. 10/2010 и „Службени лист Гра-
да Вршца“, бр.16/2017), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 28.05.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА 
КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ГРАД ВРШАЦ

I
Овим Решењем мења се Решење о о имено-

вању Комисије за доделу станова којима располаже 
Град Вршац, бр. 02-089/2016-II-01 и 02-082/2017-II-
01 («Сл.лист Града Вршца», бр.10/2016 и 17/2017).

 
II

Санели Јосимов, запосленој у Градској управи 
престаје функција члана Комисије за доделу станова 
којима располаже Град Вршац, због поднете оставке.

Наташа Тадић, запослена у Градској упра-
ви, именује се за члана Комисије за доделу станова 
којима располаже Град Вршац.

III
У осталом делу Решења о именовању Комиси-

је за доделу станова којима располаже Град Вршац, бр. 
02-089/2016-II-01 и 02-082/2017-II-01 («Сл.лист Града 
Вршца», бр.10/2016 и 17/2017), остаје непромењено.

IV
Ово Решење биће објављено у «Службеном 

листу Града Вршца».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-44/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.
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11.

На основу члана 13. Одлуке о увођењу са-
модоприноса за локалне путеве и тротоаре, здрав-
ство и образовање на територији општине Вршац 
(„Службени лист Општине Вршац“, бр. 6/06) и чла-
на 27. Статута Града Вршца („Сл. лист Oпштине Вр-
шац“, бр. 10/2008, 13/20008, 3/2015 и 4/2016 и „Служ-
бени лист Града Вршца“, бр. 10/2017), Скупштина 
Града Вршца, на седници одржаној 28.05.2018. годи-
не, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА
 ЗА НАДЗОР НАД ПРИКУПЉАЊЕМ 

И КОРИШЋЕЊЕМ СРЕДСТАВА 
ОПШТИНСКОГ САМОДОПРИНОСА ЗА 

ЗДРАВСТВО

I
Овим Решењем мења се Решење о имено-

вању Координационог одбора за надзор над при-
купљањем и коришћењем средстава општинског 
самодоприноса за здравство бр. 02-087/2016-II-01 
и 02-029/2017-II-01 („Сл. лист Града Вршца“, бр. 
10/2016 и 8/2017).

II
Оморан Јону престаје функција председ-

ника Координационог одбора за надзор над при-
купљањем и коришћењем средстава општинског 
самодоприноса за здравство, због поднете оставке

Миланче Симоновић, досадашњи члан, 
именује се за председника Координационог одбора 
за надзор над прикупљањем и коришћењем сред-
става општинског самодоприноса за здравство.

III
Дарко Милојевић, именује се за члана Коор-

динационог одбора за надзор над прикупљањем и 
коришћењем средстава општинског самодоприно-
са за здравство.

IV
У осталом делу Решење о именовању Коор-

динационог одбора за надзор над прикупљањем и 
коришћењем средстава општинског самодоприно-

са за здравство 02-087/2016-II-01 и 02-029/2017-II-
01 („Сл. лист Града Вршца“, бр. 10/2016 и 8/2017), 
остаје непромењено.

V
Ово Решење објављује се у „Службеном 

листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-45/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.

12.

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 38. став 4. и 
5. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 
51/2009 и 99/2011-др. закон), члана 27. став 1. тачка 
6. Статута Града Вршца („Службени лист Општи-
не Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и 
„Службени лист Града Вршца“, број 10/2017), a скла-
ду са Уредбом о средствима за подстицање програ-
ма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удру-
жења („Сл.гласник РС“ бр. 16/2018), Скупштина 
Града Вршца, на седници одржаној 28.05.2018. годи-
не, донела је

ПРАВИЛНИК
О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 

ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ 
ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА 
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређују кри-
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теријуми, услови, обим, начин и поступак доделе 
средстава из буџета Града Вршца, као и начин и 
поступак правдања средства за подстицање погра-
ма или пројеката од јавног интереса на територији 
града Вршца (у даљем тексту: програм), а које реа-
лизују удружења и организације у области социјал-
не и здравствене заштите, а који су од јавног инте-
реса.

Овим Правилником се уређује и минимална 
садржина програма, документација која се уз про-
грам прилаже, начин и поступак контроле реализа-
ције програма, начин јавног објављивања података 
о програмима, додељеним средствима и реализа-
цији програма, изглед и садржина образаца пријаве 
програма, извештаја о реализацији програма, као и 
других потребних образаца.

Члан 2.
Под удружењем, у смислу овог Правилника, 

подразумева се добровољна невладина, недобитна 
организација заснована на слободи удруживања 
више физичких или правних лица, основана ради 
остваривања и унапређења одређеног заједничког 
или општег циља и интереса, који нису забрањени 
Уставом или законом, уписана у регистар надлеж-
ног органа у складу са законом и које делује на те-
риторији Града Вршца најмање 6 месеци у претход-
ној календарској години.  

Под организацијом, у смислу овог Правил-
ника, подразумева се удружење означено у свом на-
зиву као органиазција или савез, регистровано код 
надлежног државног органа која делује у складу са 
законом и делује на територији Града Вршца нај-
мање 6 месеци у претходној календарској години.

У даљем тексту овог Правилника удружење 
и организација из овог члана означаваће се речју: 
„удружење“. 

Члан 3. 
Под програмом из члана 1. овог Правилни-

ка подразумева се низ јединствених активности у 
одређеном временском периоду, уз могућност по-
нављања, које се реализују коришћењем људских, 
финансијских и других ресурса, ради постизања 
програмом дефинисаног циља, како би се унапре-
дила област социјалне и здравствене заштите на те-
риторији Града Вршца.

Програм чија реализација траје најдуже го-
дину дана у формалном смислу може бити означен 
и називом пројекат.

Члан 4.

Програм из области социјалне заштите од 
јавног интереса за Град Вршац је програм који има 
за циљ:

- очување и унапређење положаја социјално 
осетљивих категорија грађана,

- развој инклузије и социјалне укључености,
- интеграцију у локалну заједницу,
- увођење и унапређење иновативних актив-

ности и програма,
- унапређење положаја рањивих и маргина-

лизованих појединаца и група,
- подршку особама са инвалидитетом за са-

мостални живот, укључивање у заједницу и 
интеграција у окружењу,

- унапређење положаја и подршку особама са 
инвалидитетом са сензорним, телесним или 
менталним оштећењима (слепа лица, глува 
и наглува лица, парапрелегична или квад-
риплегична лица, ратни војни инвалиди...), 
чија удружења делују на територији Града Вр-
шца и/или су удружена у савезе на покрајин-
ском и/или републичком нивоу најмање 6 
месеци у претходној календарској години,

- унапређење положаја Рома, 
- унапређење живота старих лица,
- унапређење положаја деце са сметњама у 

развоју, деце без родитељског старања и заш-
титу деце од злостављања и занемаривања,

- унапређење положаја младих кроз усврша-
вање у вештинама,

- организовање манифестација особа с инва-
лидитетом,

- програм мора бити у складу са Стратегијом 
социјалне заштите Града Вршца
Програм из области здравстевене заштите 

од јавног интереса за Град Вршац је програм који 
има за циљ:

- промоцију здравља и превенцију болести у 
области јавног здравља,

- заштита и унапређење здравља посебно 
осетљивих група становништва,

- здравствено васпитање становништва,
- унапређење положаја и подршка зависни-

цима, леченим од психоза или оболелима од 
ХИВ-а,

- организовање манифестација из здравстве-
не области,

- организовање здравствено-промотивних 
кампања,
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- организовање едукативних садржаја оболе-
лих особа.

Члан 5. 
Износ укупних средстава за програме из об-

ласти социјалне и здравствене заштите на годишњем 
нивоу, утврђују се Годишњим планом јавних кон-
курса и календаром јавних конкурса, који се доноси 
на основу Одлуком о буџету Града Вршца и доставља 
Канцаларији за сарадњу са цивилним друштвима, а 
објављује на интернет страници Града.

Програми из члана 3. и 4. овог Правилника 
финансирају се једнократно или у ратама, у завис-
ности од временског периода за реализацију про-
грама или износа додељених средстава. 

Удружење којем су додељена средства за ре-
ализацију програма обавезно је да за набавку доба-
ра, услуга и радова у оквиру одобрених средстава, 
примењује законске прописе који се односе на јавне 
набавке. 

Додељена средства удружење може корис-
тити искључиво за спровођење програма, за који су 
средства додељена.

Финансирање програма вршиће се у складу 
са расположивим буџетским средствима.

Члан 6.
Удружење одобрена средства не може да ко-

ристи за промоцију политичких странака или по-
литичких ставова, за стицање профита, покривање 
дугова, куповину непокретности, изградњу и ре-
конструкцију објеката, куповину опреме која није у 
складу са спровођењем програмских активности за 
која су средства додељена, индивидуално спонзор-
ство, за учествовање у радионицама, семинарима, 
конференцијама или конгресима, за стипендије за 
студирање и обуку запослених у удружењу и за ку-
повину возила.

 
Члан 7.

Средствима обезбеђеним у буџету Града Вр-
шца за реализацију програма на које се односи овај 
Правилник неће се финансирати набавка основних 
средстава за рад удружења, осим рачунарске опре-
ме, која се користи за реализацију програма.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 

ПРОГРАМА
Члан 8.

Избор програма који ће се финансирати 
средствима буџета Града Вршца врши се применом 

следећих критеријума:
1) референце пријаве: пријава на конкурс 

на прописаном обрасцу, коришћење дру-
гих прописаних образаца, благовременост 
пријаве, потпуност документације прило-
жене уз пријаву, ажурност података; 

2) референце удружења: удружење регис-
тровано у регистру надлежног органа, уд-
ружење које своју делатност обавља у об-
ласти социјалне или здравствене заштите 
на територији града Вршца или делује као 
међуопштинско (у којем је укључен Град 
Вршац), које има седиште на територији 
града Вршца, дужина организационог 
постојања удружења, удруженост у орга-
низације или савезе на покрајинском и/
или републичком нивоу, особа са посеб-
ним потребама, број чланова удружења, 
удружење које директно припрема и реа-
лизује програм, није у поступку ликвида-
ције нити под привременом забраном оба-
вљања делатности, да је уредно извршило 
своје уговорне обавезе уколико је раније 
користило буџетска средства и делује на 
територији града најмање 6 месеци у пре-
тходној календарској години;

3) референце програма: да је у складу са 
законом, да је у складу са јавним конкур-
сом, да се реализује на територији града 
Вршца, да се односи на једну од области 
из члана 3. овог Правилника, одрживост 
програма и могућност његовог развијања 
и унапређења, јасно дефенисан циљ, по-
везаност активности и постављеног циља, 
дужина трајања програма у години за коју 
се додељују средства, капацитет и искуство 
одговорних лица за реализацију програма, 
непостојање реалне сумње у могућност ре-
ализације;

4) циљеви који се постижу: обим задовоља-
вања јавног интереса, степен унапређења 
стања у области у којој се спроводи про-
грам, допринос квалитету живота циљне 
групе и унапређењу њихових права;

5) суфинансирање програма из других изво-
ра: сопствена средства у износу од најмање 
10% укупне вредности програма, додеље-
на средства из буџета АП Војводине или 
Републике средства из фондова Европске 
уније, поклони, донације и слично;

6) економичност буџета програма: усклађе-
ност буџета са планираним активностима 
и предвиђеним трошковима, законитост и 
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ефикасност коришћења средстава за реа-
лизацију ранијих програма.

Партнерски програм
Члан 9.

Удружења у области социјалне и здравстве-
не заштите могу да поднесу програме индивидуал-
но или удружено са другим удружењима (партнер-
ски програм), при чему се партнерска удружења и 
трошкови које они направе прихватају ако испуња-
вају исте услове који се примењују и за удружење 
које ће бити одговорно за финансијско управљање. 

  Ако за доделу средстава конкурише 
партнерски програм, само једно удружење ће бити 
одговорно за управљање финансијским средствима 
свих партнерских удруржења на програму, и оно у 
програму мора бити означено као одговорно.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОГРАМА
Члан 10.

Финансијски план програма (у даљем текс-
ту: буџет програма) треба да буде:

1) прецизиран реалним износима по свакој 
ставци,

2) да обухвата све трошкове програма и 
прикаже изворе финансирања, 

3) да у потпуности прати захтеве прописа-
ног обрасца,

Члан 11.
Трошкови програма по правилу се признају за:

- спровођење програмских активности (са 
хонорарима за лица ангажована на програ-
му или друго) - максимално 70% укупног 
буџета, 

- материјални трошкови ( опрема, енергенти, 
закуп и слично) - максимално 25% укупног 
буџета,

- административни и остали трошкови (трош-
кови платног промета, поштански трошкови, 
провизија банке и слично) – максимално 5%. 
Удружење је у обавези да обезбеди најмање 

10% од укупно планираних трошкова програма из 
сопствених средстава или из неког другог извора.

Члан 12.
У буџету програма морају сви трошкови би-

ти детаљно описани. 

Члан 13.
Подносилац пријаве и програма не може 

добити средства из буџета Града Вршца наредних 
годину дана рачунајући од дана када је утврђено 
постојање следећих околности:

- нетачно или непотпуно обавештавање да-
ваоца средстава о битним околностима ве-
заним за доделу средстава,

- неизвршавање програма у целини или извр-
шавање у небитном делу искључиво својим 
пропустом,

- ненаменско коришћење додељених средста-
ва у целини или делимично или неизврша-
вање уговорних обавеза у вези реализације 
програма,

- недостављање у предвиђеним роковима 
потребних извештаја и доказа везаних за 
реализацију програма иако га је давалац 
средстава претходно упозорио на неправил-
ности и последице,

- престанак испуњавања услова који су по-
требни за доделу средстава.
Неоправдани трошкови су: дугови, губи-

ци, задужења, камате на задужења, ставке које се 
финансирају из неког другог програма, трошкови 
отплате рата по раније закљученим уговорима (ли-
зинг, кредит), куповина алкохолних пића и дувана, 
казне, куповина поклона, „разно“, „евентуално“, 
„остало“.

КОНКУРС
Члан. 14.

Додела средстава за подстицање програма 
или пројеката од јавног интереса на територији Гра-
да Вршца у области социјалне и здравствене зашти-
те врши се на основу конкурса који расписује град 
Вршац на основу Годишњег плана јавних конкурса 
и календара јавних конкурса и оглашава се на зва-
ничном порталу е-управе.

Текст јавног конкурса припрема Одељење за 
друштвене делатности Градске управе.

  Конкурс обавезно садржи следеће 
податке: да се расписује за област социјалне и здрав-
ствене заштите; ко може бити учесник конкурса; 
рок за подношење пријава; обим средстава која се 
додељују; преглед конкурсне документације коју је 
потребно доставити, уз попуњен образац предлога 
програма; трајање програма; ближа мерила и до-
пунске критеријуме чијом применом се врши вред-
новање пријављених програма, са јасним системом 
за вредновање сваког појединачног критеријума, 
односно упућивање на Службени лист Града Вршца 
у коме је објављен овај Правилник.
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Члан 15.
Обрасци који се односе на пријаву учешћа 

на конкурсу, означавају се називом и бројем на сле-
дећи начин:

Образац број 1 - Пријава; Образац број 2 – 
Изјава о прихватању обавеза корисника средста-
ва буџета Града Вршац; Образац број 3 - Изјава о 
партнерству; Образац број 4 – Пропратно писмо; 
Образац број 5 - Периодични извештај; Образац 
број 6 – Извештај о правдању средстава добијених 
по претходном конкурсу, Образац бр. 7. Изјава о 
броју чланова удружења.

Изглед и садржина образаца објављују се 
као саставни део јавног Конкурса.

Члан 16.
Уз Образац број 1. – Пријава, обавезно се 

подноси сва одговарајућа документација којом се 
доказује испуњеност прописаних критеријума који 
се односе на удружење и програм:

- програм за који се тражи додела средстава, 
сачињен у складу са Упутством које се одно-
си на пријаву програма/пројекта

- важећи статут удружења (потписан и са пе-
чатом), 

- овлашћење за заступање удружења изда-
то од статутом овлашћеног лица (уколико 
пријаву подноси и документацију потписује 
заступник/пуномоћник удружења),

- копија извештаја о реализованим актив-
ностима у претходној години - уколико су 
добили средства из буџета Града, (уколико 
је удружење имало таквих активности) или 
изјава да активности није било,

- доказ о чланству у савезу удружења или 
организацији на покрајинском и/или репу-
бличком нивоу (уколико није утврђено ста-
тутом).
Уз пријаву се подносе и остали прописани 

обрасци објављени у конкурсу. 

Члан 17.
Рок за подношење пријаве не може бити 

краћи од 15 дана од дана објављивања јавног кон-
курса.

Утврђени текст јавног конкурса објављује се 
на сајту и огласној табли Града Вршца. 

Члан 18.
Пријава и сва документација морају бити 

достављена у једној запечаћеној коверти (или па-

кету), заштићеној од оштећења која могу настати 
у транспорту, а предаје се на пријемном шалтеру 
Градске управе Града Вршца или препорученом по-
шиљком на адресу: Град Вршац, Трг победе 1, са на-
знаком: „за Комисију за доделу средстава удружењи-
ма из области социјалне и здравствене заштите“.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
Члан 19.

Градско веће образује Комисију за спро-
вођење јавног конкурса за доделу средстава удру-
жењима из области социјалне и здравствене заш-
тите (у даљем тексту: Комисија) која спроводи кон-
курсни поступак, врши процену програма из обла-
сти социјалне и здравствене заштите, утврђује Бо-
довну листу вредновања и рангирања пријављених 
програма на конкурс за доделу средстава из буџета 
Града Вршца удружењима из области социјалне и 
здравствене заштите.

Комисија има председника и четири члана.
Чланови комисије дужни су да потпишу 

изјаву да немају приватни интерес у вези са радом 
и одлучивањем комисије, односно спровођењем 
конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса).

Именовано лице не може предузимати 
радње у својству члана Комисије пре него што 
потпише Изјаву из става 2. овог члана.

Члан 20.
Комисија доноси одлуке већином гласова од 

присутних чланова.
Комисија врши оцену програма на основу 

овог Правилника и услова и критеријума наведених 
у јавном конкурсу за учешће на конкурсу.

О свом раду Комисија води записник. 

Члан 21.
Комисија може да за програме код којих 

постоји потреба за додатним информацијама или 
интервенцијама тражи додатно објашњење од уд-
ружења- учесника на конкурсу. Уколико удружење 
у остављеном року не достави додатно објашњење 
Комисија ће пријаву за такав програм одбити. 

Комисија може о одређеном питању да при-
бави и стручно мишљење од стране стручњака или 
одговарајућих организација из области социјалне и 
здравствене заштите.

Члан 22.
Административне и техничке послове за 

Комисију обавља Одељење за друштвене делатнос-
ти Градске управе Града Вршца.



29.05.2018.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 07/2018  137

Члан 23.
Комисија ће узети у разматрање само оне 

пријаве и програме који су благовремено подне-
ти, за које су пријава, програм, пратећи обрасци и 
тражена документација потписани од овлашћеног 
лица за заступање удружења и уз потпис отиснут 
печат удружења и који су комплетни. 

Обрасци који се односе на пријаву учешћа 
на конкурсу, означавају се називом и бројем на сле-
дећи начин:

Образац број 1- Пријава; Образац број 2 – 
Изјава о прихватању обавеза корисника средста-
ва буџета Града Вршац; Образац број 3 - Изјава о 
партнерству; Образац број 4 – Пропратно писмо; 
Образац број 5 - Периодични извештај; Образац 
број 6 – Извештај о правдању средстава добијених 
по претходном конкурсу; Образац број 7- Изјава о 
броју чланова удружења.

Комисија може, поред образаца наведених 
у ставу 2. овог члана, да пропише и друге обрасце.

Изглед и садржина образаца објављују се 
као саставни део јавног конкурса. 

Члан 24.
Уз Образац број 1. – Пријава, обавезно се 

подноси сва одговарајућа документација којом се 
доказује испуњеност прописаних критеријума који 
се односе на удружење и програм:

- програм за који се тражи додела средстава, 
сачињен у складу са Упутством које се одно-
си на пријаву програма/пројекта

- важећи статут удружења (потписан и са пе-
чатом), 

- овлашћење за заступање удружења изда-
то од статутом овлашћеног лица (уколико 
пријаву подноси и документацију потписује 
заступник/пуномоћник удружења),

- копија извештаја о реализованим актив-
ностима у претходној години-уколико су 
добили средства из буџета Града, (уколико 
је удружење имало таквих активности) или 
изјава да активности није било

- доказ о чланству у савезу удружења или 
организацији на покрајинском и/или репу-
бличком нивоу (уколико није утврђено ста-
тутом).
Уз пријаву се подносе и остали прописани 

обрасци објављени у конкурсу. 

Члан 25.
Одељење за друштвене делатности Градске 

управе по службеној дужности утврђују да ли је уд-
ружење уписано у регистар надлежног органа и да ли 
се, према статутарним одредбама, циљеви удружења 
остварују у области у којој се програм реализује.

НАЧИН ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 26.

Пријављени програм бодује се према Табели 
бодовања која садржи критеријуме из члана 8. овог 
Правилника, а на основу којих се бодује:

- јасно формулисан/ни циљ/циљеви и циљ-
на група/циљне групе (јасно и прикладно 
одређени, достижни у предвиђеном року, 
представљају решење уоченог проблема)- до 
5 бодова;

- усклађеност циљних група и циљева са локал-
ним стратешким документом из области со-
цијалне и здравствене заштите - до 5 бодова;

- повезаност циљева и активности (реалност 
и остваривост програма у локалној заједни-
ци у предвиђеном року) - до 5 бодова;

- капацитети и искуства учесника за реализа-
цију предложених активности (адекватност 
квалификације, искуство и други располо-
живи капацитети)- до 5 бодова:

- економичност буџета програма (реалност 
трошкова, однос између процењених трош-
кова и очекиваних резултата, да ли су обез-
беђени други извори финансирањаа, однос 
између административних и програмских 
трошкова) - до 5 бодова;

- допринос предложених активности 
унапређењу стања у области у којој се ак-
тивности реализују и обухват циљне групе 
- до 5 бодова;

- оправданост коришћења средства Града Вр-
шца у претходној години - до 5 бодова;

- број чланова удружења - до 5 бодова;
- године постојања и деловања удружења - до 

5 бодова;
- чланство удружења у савезу или другом ор-

ганизационом облику на нивоу АП Војво-
дине и/или Републике Србије - до 5 бодова;
Максималан број бодова које може добити 

програм је 50 бодова.
Минималан број бодова као услов за доделу 

средстава је 10 бодова.
Једно удружење може пријавити само један 

програм и конкурисати за средства из Буџета са-
мо у једној области.
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Члан 27.
 По извршеном бодовању, Комисије утврђује 

новчану вредност бода тако што износ средтава 
која се додељују по конкусу, подели са збиром бодо-
ва које су програми освојили бодовањем у складу са 
чланом 26. овог Правилника. 

Члан 28.
Комисија утврђује Бодовну листу вредно-

вања и рангирања пријављених програма на начин 
прописан чланом 25. овог Правилника у року који 
не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријаве.

Листа из става 1. овог члана објављује се на 
званичном сајту Града Вршца.

Учесници конкурса имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију у ро-
ку од три радна дана од дана објављивања листе из 
става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана учесници 
конкурса имају право приговора у року од осам да-
на од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образ-
ложена, доноси Градско већа у року од 15 дана од 
дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма доноси Градо-
начелник на основу записника и Бодовне листе, у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
приговора. 

Oдлука из става 6. овог члана објављује се на 
званичном сајту Града Вршца.

Члан 29.
Неблаговреме пријаве, некомплетне или 

формално неусаглашене са условима конкурса и 
пријаве поднете без обавезних формулара биће 
закључком Комисије одбачене.

 Комисија ће одбити пријаву ако пријавље-
ни програм неиспуњава програмске критеријуме 
или очигледно не представља реалне потребе и ин-
тересе грађана у области социјалне и здравствене 
заштите или није у складу са Стратегијом социјалне 
заштите Града Вршца или ако једно или више удру-
жења која подносе партнерски програм не испуња-
вају прописане критеријуме.

Члан 30.
Уколико се удружење којем су додељена 

средства не одазове позиву за закључење уговора у 
року од осам дана од дана пријема позива, сматраће 
се да је одустало од додељених средстава.

Члан 31.
На основу Одлуке из члана 28.став 6. овог 

Правилника Градоначелник закључује уговор о до-
дели средстава са корисницима средстава

Члан 32. 
Уговором из члана 30. се уређују међусобна 

права, обавезе и одговорности уговорних страна, а 
нарочито: програм за који се додељена средства, рок 
у коме се програм реализује, конкретне обавезе уго-
ворних страна, износ средстава и начин обезбеђења 
и преноса средстава, инструменте обезбеђења за 
случај ненаменског трошења средстава, односно за 
случај неизвршења уговорних обавеза-предмета 
програма и повраћај неутрошених средстава.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА И 
КОНТРОЛА ИЗВРШАВАЊА ПРОГРАМСКИХ 

АКТИВНОСТИ
Члан 33.

Удружења којима су додељена средства за 
релизацију програма дужна су да организационој 
јединици Градске управе Града Вршца, надлежној за 
вођење финансија, на њен захтев, као и у року пред-
виђеном уговором о реализацији програма, доста-
ве извештај о остваривању програма са потребном 
документацијом о коришћењу средстава буџета 
Града Вршца.

Градска управа може обуставити финанси-
рање програма, односно Градоначелнику предло-
жити једнострани раскид уговора о реализацији 
програма ако удружење не достави извештај у року 
предвиђеном овим Правилником и уговором.

Удружење подноси Периодични извештај, 
Активности планиране у наредном периоду, Спе-
цификацију расхода за реализацију програма/
пројекта, Завршни извештај о реализацији програ-
ма/пројекта, као и евентуално друге извештаје на 
прописаним обрасцима.

Периодични извештај се подноси у року од 
15 дана по истеку квартала у којем се реализује про-
грам, на Обрасцу број 5, осим у случају када про-
грам не траје дуже од 6 месеци.

Наредна авансна уплата буџетских средста-
ва се неће уплаћивати оним удружењима која не 
доставе Завршни извештај о реализацији програма.

Члан 34.
Корисник средстава има обавезу да у року 

од 30 дана од завршетка реализације програма дос-
тави надлежној организационој јединици Градске 
управе Града Вршца извештај о реализацији про-
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грама, са фотокопијама комплетне финансијске до-
кументације о утрошку средстава, оверне сопстве-
ним печатом.

Корисник средстава дужан је да води све 
потребне евиденције које омогућавају надлежном 
органу контролу реализације програма и утрошка 
средстава.

Члан 35.
Корисник средстава, у изузетним ситуација-

ма, може да тражи сагласност од надлежног органа 
ради прерасподеле средстава за реализацију плани-
раних активности у оквиру одобреног програма.

Захтевом за прерасподелу средстава не мо-
же се тражити повећање расхода који се односе на 
људске ресурсе.

Прерасподела средстава се може извршити 
тек након добијања писмене сагласности или пот-
писивањем анекса уговора са даваоцем средстава.

Члан 36.
Корисници средстава који не утроше при-

мљена буџетска средства по некој од авансних уп-
лата, дужни су да у Завршном извештају образложе 
због чега средства нису утрошена и да траже одо-
брење да се средства пренесу у наредни период.

Уколико се ради о неутрошеним средствима 
на годишњем нивоу, корисник средстава је обаве-
зан да по подношењу Завршног извештаја изврши 
повраћај тих средстава у буџет Града Вршца.

Члан 37.
Корисници средстава су у обавези да нај-

мање једном годишње чине доступним јавности из-
вештаје о свом раду који се односи на финансирани 
програм, о обиму, начину стицања и коришћења 
средстава за програм који је предмет уговора и да 
тај извештај доставе члану Градског већа задуже-
ном за област социјалне заштите.

На свим документима и медијским промо-
цијама везаним за реализацију финансираног про-
грама мора бити истакнуто да се програм финанси-
ра средствима буџета Града Вршца.

Члан 38.
Одобрено, односно започето финансирање 

реализације програма прекида се једностраним 
раскидом уговора о додели средстава за подсти-
цање програма/пројекта, у следећим случајевима:

1. корисник средстава нетачно или непотпу-
но обавештава надлежну организациону 
јединицу Градске управе о битним окол-

ностима везаним за одобрење и пренос 
средстава за програм,

2. корисник средстава својом кривицом не 
изврши програм у целости, у утврђеним 
роковима или га изврши у небитном делу,

3. корисник средстава употреби средства 
ненаменски, у потпуности или делимично, 
не поштује временску динамику или се не 
придржава уговорених рокова и мера,

4. престане да испуњава услове који су по-
требни за добијање средстава а прописани 
су овим правилником,

5. не достави у предвиђеним роковима 
потребне извештаје и доказе о оствари-
вању програма или делова програма и ко-
ришћењу средстава из буџета Града Вршца, 
иако га је надлежни орган Града Вршца 
упозорио на неправилности и последице.

Члан 39.
Члан Градског већа задужен за област со-

цијалне заштите са члановима Комисије и/или ор-
ганизациона јединица Градске управе надлежна за 
вођење финансија врши надзор над реализацијом 
програма и наменским коришћењем средстава и 
може реализовати мониторинг посете.

Под мониторинг посетом, у смислу ове 
уредбе, сматра се: посета удружењу, одржавање 
састанака овлашћених представника надлежног 
органа са овлашћеним представницима удружења, 
присуство одређеним догађајима и манифестација-
ма или другим програмским активностима које уд-
ружење спроводи у склопу реализације програма.

Мониторинг посета може бити најављена 
или ненајављена.

Члан Градског већа задужен за област со-
цијалне заштите о мониторинг посети саставља се 
извештај у року од десет дана од дана спроведене 
посете и може израдити и препоруке за отклањање 
недостатака и рокове за њихову реализацију и упу-
тити их кориснику средстава.

Члан 40.
Уколико се утврди да су испуњени услови 

из члана 32. овог Правилника Градско веће покреће 
поступак за враћање средстава добијених из буџета 
Града Вршца, заједно са законском каматом од мо-
мента пријема средстава.

Члан 41.
Члан Градског већа задужен за област со-

цијалне заштите доставља Градском већу годишњи 



140            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 07/2018   29.05.2018.

извештај о реализацији свих одобрених програма 
из области социјалне и здравствене заштите.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.

 У другој половини 2018. године биће рас-
писан јавни конкурса за доделу средстава за под-
стицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења, у складу са Одлуком о буџету 
Града Вршац за 2018. годину, док ће се одредба ста-
ва 1. члана 5. примењивати од 01.01.2019. године.

Члан 43.
 Даном ступања на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о додели средстава за 
подстицање програма или пројеката од јавног инте-
реса на територији Града Вршца у области социјал-
не и здравствене заштите број: 110-4/2017-III-01 од 
09.02.2017. године („Службени лист Града Вршца“ 
3/2017).

Члан 44.
 На све што није регулисано овим Правил-

ником примењиваће се одредбе Уредбе о средста-
ва за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног инте-
реса која реализује удружења („Службени гласник 
РС“ бр.16/2018).

Члан 45.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 110-10/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.

13.

На основу члана 38. став 4. и 5.Закона о уд-
ружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 

и 99/2011), члана 28. члана 32. став 5. и члана 44. 
Закона о црквама и верским заједницама (''Служ-
бени гласник РС'', бр. 36/2006), члана 32. став 1. та-
чка 6, члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014-др. закон и 101/2016- др.закон), члана 27. 
тачка 6. Статута Града Вршца („Службени лист 
Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015, 
4/2016 и „Службени лист Града Вршца“ бр. 10/2017) 
и у складу са Уредбом о средствима за подстицање 
програма недостајућег дела средстава за финанси-
рање програма од јавног интереса која реализују 
удружења („Службеном гласника“ број 16/2018. Го-
дине, Скупштина Града Вршца на седници одржа-
ној дана 28.05.2018. године, донела је

П Р А В И Л Н И К
О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 

ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ 
ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА 
РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

I Основне одредбе 
Члан 1. 

Овим Правилником о средствима за под-
стицање програма недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која ре-
ализују цркве и верске заједнице (у даљем тексту: 
Правилник) уређују се услови, критеријуми,обим, 
начин, поступак доделе буџетских средстава, као 
и начин и поступак враћања средстава за подсти-
цање Програма или недостајућих дела средстава 
за финансирање Програма (у даљем тексту: Про-
грам) које реализују цркве и верске заједнице ра-
ди унапређивања верске слободе и остваривања 
општег добра и заједничког интереса.

Прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa нaрoчитo 
сaдржи: oблaст у кojoj сe Прoгрaм рeaлизуje, тeри-
тoриjу нa кojoj би сe Прoгрaм рeaлизoвao, врeмe 
и дужину трajaњa Прoгрaмa, циљ, врсту и oбим 
aктивнoсти кoje би сe вршилe у тoку рeaлизaциje 
Прoгрaмa и укупaн брoj лицa кojи je пoтрeбaн зa 
извoђeњe Прoгрaмa. 

Прoгрaм чиja рeaлизaциja трaje нajдужe гo-
дину дaнa у фoрмaлнoм смислу мoжe бити oзнaчeн 
и нaзивoм прojeкaт. 

Члан 2.
Буџетска средства из члана 1. овог Правил-

ника, планирају и обезбеђују се на годишњем нивоу 
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у буџету Града Вршца - Дотације невладиним орга-
низацијама - верским заједницама. 

Право на доделу средстава путем редовног 
конкурса у смислу овог Правилника имају цркве и 
верске заједнице које су уписане у Регистар цркава 
и верских заједница при Министарству Владе Репу-
блике Србије надлежном за послове вера, на основу 
Закона о црквама и верским заједницама. 

II Поступак за доделу средстава
Годишњи план јавног конкурса

Члан 3.
Гoдишњи плaн рaсписивaњa jaвног кoнкур-

сa за финансирање Програма које реализују цркве и 
верске заједнице, Градско веће oбjaвљуje нajкaсниje 
дo 31. jaнуaрa нa звaничнoj интeрнeт стрaници Гра-
да и дoстaвљa Кaнцeлaриjи зa сaрaдњу сa цивилним 
друштвoм (у дaљeм тeксту: Кaнцeлaриja). 

Гoдишњи плaн расписивања jaвних кoнкурсa 
сaдржи пoдaткe o дaвaoцу срeдстaвa, oблaсти, нaзи-
ву и плaнирaнoм пeриoду рaсписивaњa jaвнoг кoн-
курсa (у дaљeм тeксту: кoнкурс) и другe рeлeвaнтнe 
пoдaткe у зaвиснoсти oд врстe кoнкурсa. 

Критеријуми за избор програма
Члан 4.

Избoр Прoгрaмa кojи ћe сe финaнсирaти 
срeдствимa буџeтa Града Вршца (у дaљeм тeксту: 
буџeт) врши сe примeнoм слeдeћих критeриjумa: 

1) рeфeрeнцe прoгрaмa: oблaст у кojoj 
сe рeaлизуje прoгрaм, дужинa трajaњa 
прoгрaмa, брoj кoрисникa прoгрaмa, мo-
гућнoст рaзвиjaњa прoгрaмa и њeгoвa oдр-
живoст; 

2) циљeви кojи сe пoстижу: oбим 
зaдoвoљaвaњa jaвнoг интeрeсa, стeпeн 
унaпрeђeњa стaњa у oблaсти у кojoj сe 
прoгрaм спрoвoди; 

3) суфинaнсирaњe прoгрaмa из других из-
вoрa: сoпствeних прихoдa, буџeтa Рeпубли-
кe Србиje, aутoнoмнe пoкрajинe или Града 
Вршца, фoндoвa Eврoпскe униje, пoклoнa, 
дoнaциja, лeгaтa, крeдитa и другo, у случajу 
нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнси-
рaњe прoгрaмa; 

4) зaкoнитoст и eфикaснoст кoришћeњa 
срeдстaвa и oдрживoст рaниjих прoгрaмa: 
aкo су рaниje кoришћeнa срeдствa буџeтa, 
дa ли су испуњeнe угoвoрнe oбaвeзe. 

Ближа мерила за избор Програма применом 
критеријума из става 1. овог члана, као и евентуал-
не допунске критеријуме утврђује Градско веће.

 Члан 5.
 Градско веће у Одлуци о буџету Града Вр-

шца опредељује средства за изградњу, одржавање и 
обнову верских објеката, као и за реализацију кул-
турних и научних Програма, у складу са потребама 
и могућностима.

Средства која се распоређују за изградњу, одр-
жавање и обнову верских објеката нарочито су за:

-  инвестиционе радове на црквеним објекти-
ма,

-  обнову постојећих црквених објеката који 
су без обнове дужи временски период, а по-
себно црквених објеката који су споменици 
културе, 

- обнову парохијских домова и домова у који-
ма станују свештена лица,

- обнову верских објеката-споменика, 
- уређење и ревитализација простора вер-

ских гробаља, 
- изградњу и обнову капела,
-  обнову икона, верских и сакралних предмета, 
- стављање нових фасада и кречење црквених 

објеката, 
- обнову кровова који прокишњавају на 

црквеним објектима,
-  санирање влаге на црквеним зидовима,
-  изградњу нових и обнову пропалих ограда 

око црквених објеката, 
- Средства која се распоређују за реализацију 

културних и научних Програма су за :
- организовање традиционалних годишњица 

које су посвећене имену које црква носи, 
- организовање црквених манифестација,
- организовање стручних скупова и научних 

истраживања везаних за цркву.

Члан 6.
Приликом одређивања висине учешћа у до-

дели финансијских средстава за изградњу, одржа-
вање и обнову верских објеката код сваке поједи-
начне пријаве, полази се од следећих критеријума:

 1) рeфeрeнцe прoгрaмa: 
 - oблaст у кojoj сe рeaлизуje Прoгрaм: ка-

рактер и значај Програма (оцена од 0-10 
бодова);

 - дужинa трajaњa Прoгрaмa: Програм који 
трају до годину дана (оцена од

 0-10 бодова), а Програми који трају дуже од 
годину дана (0-5);
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 - брoj кoрисникa прoгрaмa, обухват- ко-
лике су могућности Програма да обухвати 
шири круг корисника и подстакне њихово 
активно учешће у реализацији предвиђене 
Програмом (од 0-10 поена);

 - мoгућнoст рaзвиjaњa Прoгрaмa и њeгoвa 
oдрживoст: обим унапређења верске сло-
боде и остваривања општег и заједничког 
интереса и капацитети за одрживост ре-
зултата Програма (0-10 поена);

 2) циљeви кojи сe пoстижу: 
 - oбим зaдoвoљaвaњa jaвнoг интeрeсa (0-10 

поена);
 - стeпeн унaпрeђeњa стaњa у oблaсти у кojoj 

сe Прoгрaм спрoвoди (0-10 поена); 
 3) суфинaнсирaњe прoгрaмa из других из-

вoрa: 
 - сoпствeних прихoдa, буџeтa Рeпубликe 

Србиje, aутoнoмнe пoкрajинe или Града 
Вршца, фoндoвa Eврoпскe униje, пoклoнa, 
дoнaциja, лeгaтa, крeдитa и другo, у случajу 
нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнси-
рaњe Прoгрaмa (0-10 поена); 

 4) зaкoнитoст и eфикaснoст кoришћeњa 
срeдстaвa и oдрживoст рaниjих Прoгрaмa: 

- aкo су рaниje кoришћeнa срeдствa буџeтa, 
дa ли су испуњeнe угoвoрнe oбaвeзe: 

 - за цркве које први пут конкуришу за (0 
поена); 

 - за цркве које су реализовале Програме и 
испуниле уговорне обавезе (0-10 поена);

 - за цркве које нису испуниле уговорне 
обавезе немају право на доделу средстава;

 5) Обавезни критеријум:
 - реалан финансијски план, износ суфи-

нансирања као и различити облици фи-
нансирања (0-10 поена) и

 - да је подносилац Програма извршио своје 
обавезе према Граду Вршцу у досадашњим 
Програмима рада (0-10 поена). 

 
Члан 7.

Приликом одређивања висине учешћа у до-
дели финансијских средстава за културне и научне 
делатности, код сваке појединачне пријаве, полази 
се поред критеријума из члана 6 овог Правилника и 
од следећих критеријума: 

- организовање традиционалних годишњица 
које су посвећене имену које црква носи (0-
10 поена)

-  карактера и значаја црквене манифестације 
(0-10 поена), 

- карактера стручних и научних скупова, до-
бротворно-хуманитарних делатности и зна-
чаја стручних и научних скупова, односно 
значаја Програма везаног за ту делатност 
(0-10 поена). 

Члан 8.
На основу критеријума из члана 6. и 7. овог 

Правилника, за доделу финансијских средстава за 
изградњу, одржавање и обнову верских објеката, 
може се доделити најмање 0 поена, а највише 100 
поена, а за доделу финансијских средстава за кул-
турне и научне делатности, може се доделити нај-
мање 0 поена, а највише 130 поена.

Сваком предлогу Програма, Комисија ће до-
делити одређен број поена, на основу кога ће бити 
сачињена бодовна ранг листа.

По извршеном бодовању, Комисија утврђује 
новчану вредност поена, тако што износ средстава 
која се додељује конкурсом, подели збиром поена 
које су Програми освојили бодовањем.

У случају да већи број Програма освоји јед-
нак број поена, предност ће бити дата Програм који 
по оцени Градског већа имају већи јавни интерес за 
становнике Града Вршца.

Комисија за спровођење конкурса 
Члан 9.

 Додела средстава за подстицање Програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање 
Програма врши се путем редовних конкурса, који 
расписује Комисија за спровођење јавног конкурса 
за расподелу буџетских средстава црквама и вер-
ским заједницама (у даљем тексту: Комисија), а коју 
образује Градско веће и има председника и 4 члана 
када и одређује члана Градског већа који ће коор-
динирати расподелу средстава и рад Комисије. У 
Комисију се могу именовати и лица представници 
стручне јавности ради припреме анализе о успеш-
ности, квалитету и остваривању циљева Програма 
који се реализују.

Градско веће решава сукоб интереса, члана 
Комисије или члана његове породице, запослени 
или члан органа цркве или верске заједнице која 
учествује на конкурсу има било који материјални 
или нематеријални интерес супротан јавном инте-
ресу, у складу са позитивним прописима. 

Градско веће својим актом одређује ближу 
садржину Изјаве о непостојању сукоба интереса 
и ближи поступак у коме се води рачуна о непо-
стојању сукоба интереса.  



29.05.2018.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 07/2018  143

Расписивање конкурса
Члан 10.

Конкурс за доделу средстава, Комисија обја-
вљује на званичној интернет презентацији (интер-
нет-сајту) Града Вршца, а обавештење о расписаном 
конкурсу објављује се на порталу е-Управа. 

Пријаве се подносе у року који не може бити 
краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс садржи податке о томе ко може да 
учествује на конкурсу, податке о висини средстава 
која се додељују у целини и по наменама, као и дру-
ге податке важне за спровођење конкурсног пос-
тупка. 

Право подношења пријаве за за доделу сред-
става, имају подносиоци који испуњавају следеће 
услове:

 1. да подносилац има статус цркве или 
верске заједнице у складу са Законом о 
црквама и верским заједницама (да је упи-
сан у Регистар цркава и верских заједница 
Министарства правде) и

 2. да подносилац има седиште на терито-
рији Града Вршца или да се активности из 
Програма реализују на територији Града 
Вршца.

Комисија ће пo службeнoj дужнoсти 
утврђуjу дa ли je црква односно верска заједница, 
уписaна у рeгистaр нaдлeжнoг oргaнa и дa ли сe, 
прeмa стaтутaрним oдрeдбaмa, циљeви цркве од-
носно верске заједнице oствaруjу у oблaсти у кojoj 
сe Прoгрaм рeaлизуje.

Поступак одлучивања
Члан 11.

  Кoмисиja утврђуje листу врeд-
нoвaњa и рaнгирaњa приjaвљeних Прoгрaмa у рoку 
кojи нe мoжe бити дужи oд 60 дaнa oд дaнa истeкa 
рoкa зa пoднoшeњe приjaвe. 

Листa из стaвa 1. oвoг члaнa oбjaвљуje сe нa 
звaничнoj интeрнeт стрaници нaдлeжнoг oргaнa и 
нa пoртaлу e-Упрaвa. 

Учeсници кoнкурсa имajу прaвo увидa у 
пoднeтe приjaвe и прилoжeну дoкумeнтaциjу у рo-
ку oд три рaднa дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa листe из 
стaвa 1. oвoг члaнa. 

Нa листу из стaвa 1. oвoг члaнa учeсници 
кoнкурсa имajу прaвo пригoвoрa у рoку oд oсaм 
дaнa oд дaнa њeнoг oбjaвљивaњa. 

Oдлуку o пригoвoру, кoja мoрa бити oбрaз-
лoжeнa, Градско веће дoнoси у рoку oд 15 дaнa oд 
дaнa њeгoвoг приjeмa. 

Oдлуку o избoру прoгрaмa Градоначелник, 

дoнoси у рoку oд 30 дaнa oд дaнa истeкa рoкa зa пoд-
нoшeњe пригoвoрa. 

Oдлукa из стaвa 6. oвoг члaнa oбjaвљуje сe 
нa звaничнoj интeрнeт стрaници Града Вршца и нa 
пoртaлу e-Упрaвa.

Члан 12.
Одељење за друштвене делатности Градске 

управе Града Вршца сачињава текст јавног конкур-
са, обрасце који се подносе уз пријаву, образац из-
вештаја и обавља друге административне и технич-
ке послове.

 
III КOРИШЋEЊE СРEДСTAВA И ПРAЋEЊE 

РEAЛИЗAЦИJE ПРOГРAMA
Кoришћeњe срeдстaвa

Члaн 13.
Срeдствa кoja сe, у склaду сa oвим Пра-

вилником, oдoбрe зa рeaлизaциjу Прoгрaмa jeсу 
нaмeнскa срeдствa и мoгу дa сe кoристe искључивo 
зa рeaлизaциjу кoнкрeтнoг Прoгрaмa и у склaду сa 
угoвoрoм кojи сe зaкључуje измeђу Градоначелника 
и цркве односно врске организације ( у даљем текс-
ту: корисник средстава). 

Прeнoс срeдстaвa из стaвa 1. oвoг члaнa 
врши сe у склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуje 
прeнoс срeдстaвa и oтвaрaњe рaчунa кoрисникa jaв-
них срeдстaвa. 

Угoвoрoм сe урeђуjу мeђусoбнa прaвa, 
oбaвeзe и oдгoвoрнoсти угoвoрних стрaнa, a нaрo-
читo: утврђeн прeдмeт Прoгрaмa, рoк у кoмe сe 
Прoгрaм рeaлизуje, кoнкрeтнe oбaвeзe угoвoр-
них стрaнa, изнoс срeдстaвa и нaчин oбeзбeђeњa 
и прeнoсa срeдстaвa, инструмeнти oбeзбeђeњa зa 
случaj нeнaмeнскoг трoшeњa срeдстaвa oбeзбeђe-
них зa рeaлизaциjу Прoгрaмa, oднoснo зa случaj 
нeизвршeњa угoвoрнe oбaвeзe - прeдмeтa Прoгрaмa, 
пoврaћaj нeутрoшeних срeдстaвa као и обавеза ко-
рисника средстава да спроведе поступак јавне на-
бавке уколико јр за то обавезан по закону. 

Кoрисник срeдстaвa дужaн je дa прe 
склaпaњa угoвoрa Градоначелнику дoстaви изjaву 
дa срeдствa зa рeaлизaциjу oдoбрeнoг Прoгрaмa 
нису нa други нaчин вeћ oбeзбeђeнa кao и изjaву o 
нeпoстojaњу сукoбa интeрeсa. 

Прaћeњe рeaлизaциje прoгрaмa
Члaн 14.

Градска управа прaти рeaлизaциjу Прoгрaмa 
зa кojи су oдoбрeнa срeдствa у склaду сa oвим Пра-
вилником. 

Прaћeњe рeaлизaциje Прoгрaмa oбухвaтa: 
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1) oбaвeзу цркве, односно верске органи-
зације дa oбaвeштaвa Градску управу o 
рeaлизaциjи прoгрaмa, у рoкoвимa oдрeђe-
ним угoвoрoм; 

2) прeглeдaњe извeштaja корисника средста-
ва са доказима; 

3) мoнитoринг пoсeтe прeдстaвникa Град-
ског већа; 

4) oбaвeзу корисника средстава дa oмoгући 
прeдстaвницимa Градске управе дa извршe 
увид у рeлeвaнтну дoкумeнтaциjу нaстaлу 
у тoку рeaлизaциje Прoгрaмa; 

5) прикупљaњe инфoрмaциja oд кoрисникa 
Прoгрaмa; 

6) другe aктивнoсти прeдвиђeнe угoвoрoм. 
Рeaлизaтoр Прoгрaмa je дужан дa Градском 

већу oмoгући прaћeњe рeaлизaциje Прoгрaмa. 

Извeштaвaњe
Члaн 15

Корисници средстава изрaђуje пeриoдич-
нe и зaвршнe нaрaтивнe и финaнсиjскe извeштaje 
у рoкoвимa прeдвиђeним зaкључeним угoвoрoм, a 
рaзмaтрa их нaдлeжнo oдeљење Грaдскe упрaвe и 
обавештава корисника средстава о извршеној про-
цени. На захтев Градске управе, корисник средстава 
доставља допуну и додатно објашњење навода у из-
вештају у року од 8 дана од пријема захтева.

 
Moнитoринг пoсeтa

Члaн 16.
У циљу прaћeњa рeaлизaциje Прoгрaмa, 

овлашћени члан Градско веће мoжe рeaлизoвaти мo-
нитoринг пoсeтe, израђује извештај о мониторинг 
посети и мoжe изрaдити и прeпoрукe зa oтклaњaњe 
нeдoстaтaкa и рoкoвe зa њихoву рeaлизaциjу и упу-
тити их кoриснику срeдстaвa. 

Пoд мoнитoринг пoсeтoм, у смислу oвог 
Правилника, смaтрa сe: пoсeтa кориснику средста-
ва, oдржaвaњe сaстaнaкa oвлaшћeних прeдстaв-
никa, присуствo oдрeђeним дoгaђajимa и мaни-
фeстaциjaмa или другим прoгрaмским aктивнoсти-
мa кoje спрoвoди у склoпу рeaлизaциje Прoгрaмa. 

Члaн 17
Подносиоци Програма ћe прeдузeти свe 

пoтрeбнe мeрe у циљу избeгaвaњa сукoбa интeрeсa 
приликoм кoришћeњa нaмeнских срeдстaвa и oд-
мaх пo сaзнaњу oбaвeстити Градско веће o свим си-
туaциjaмa кoje прeдстaвљajу или би мoглe дoвeсти 
дo сукoбa интeрeсa, у склaду сa зaкoнoм. У случају 
утврђеног сукоба интереса у спровођењу уговора, 

Градско веће ће затражити од корисника средстава 
да у року до 30 дана предузме одговарајуће мере.

Прeрaспoдeлa oдoбрeнoг изнoсa срeдстaвa
Члaн 18.

Кoрисник срeдстaвa, у изузeтним ситуaциjaмa, 
мoжe дa трaжи сaглaснoст oд Градоначелника, рaди 
прeрaспoдeлe срeдстaвa зa рeaлизaциjу плaнирaних 
aктивнoсти у oквиру oдoбрeнoг Прoгрaмa. Зaхтeвoм 
зa прeрaспoдeлу срeдстaвa нe мoжe сe трaжити 
пoвeћaњe рaсхoдa кojи сe oднoсe нa људскe рeсурсe. 
Прeрaспoдeлa срeдстaвa сe мoжe извршити тeк нaкoн 
дoбиjaњa писмeнe сaглaснoсти или пoтписивaњeм 
aнeксa угoвoрa сa дaвaoцeм срeдстaвa. 

Пoступaњe у случajу нeпрaвилнoсти
Члaн 19. 

Градска управа oбaвeштaвa кoрисникa срeд-
стaвa дa ћe пoкрeнути пoступaк зa рaскид угoвoрa 
и пoврaћaj срeдстaвa сa припaдajућoм кaмaтoм 
укoликo су нeпрaвилнoсти тaквe прирoдe дa 
oнeмoгућaвajу дa се утврди дa су дoдeљeнa срeдствa 
нaмeнски кoришћeнa, oднoснo aкo утврди нeнaмeн-
ски утрoшaк срeдстaвa. 

Aкo сe приликoм прaћeњa рeaлизaциje 
Прoгрaмa утврди нeнaмeнскo трoшeњe срeдстaвa 
Градоначелник је дужaн дa рaскинe угoвoр, зaхтeвa 
пoврaћaj прeнeтих срeдстaвa, oднoснo дa aктивирa 
инструмeнтe oбeзбeђeњa, a корисник средстава je 
дужан дa срeдствa врaти сa зaкoнскoм кaмaтoм. 

Извeштaj Градског већа
Члaн 20. 

Градско веће изрaђуje извeштaj o рeaли-
зoвaнoj финaнсиjскoj пoдршци прoгрaмимa уд-
ружeњa из буџeтских срeдстaвa у прeтхoднoj кaлeн-
дaрскoj гoдини. 

Извeштaj из стaвa 1. oвoг члaнa oбjaвљуje сe 
нa звaничнoj интeрнeт стрaници нaдлeжнoг oргaнa 
и нa пoртaлу e-Упрaвa. 

Градско веће мoжe спрoвeсти aнaлизу успeш-
нoсти, квaлитeтa и стeпeнa oствaрeнoсти циљeвa 
Прoгрaмa зa кoja су дoдeљeнa срeдствa нa кoнкурсу 
зa дoдeлу срeдстaвa, укoликo oцeни дa би тo дoвeлo 
дo унaпрeђeњa стaњa у oдрeђeнoj oблaсти у кojoj сe 
кoрисницимa дoдeљуjу финaнсиjскa срeдствa.

IV ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
Члaн 21.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвог Правилника 
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прeстaje дa вaжи Правилник о расподели буџет-
ских средстава црквама и верским заједницама 
("Службeни лист Града Вршца", бр. 07/2017). 

Све што није регулисано овим Правилни-
ком, примењиваће се Уредба о средствима за под-
стицање програма недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која ре-
ализују удружења објављена у „Службеном гласни-
ка“ број 16/2018. године.

Члaн 22
Oвaј Правилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa 

oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Града Вр-
шца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 110-11/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.

14.

На основу члана 138. став 2. Закона о спор-
ту („Службени гласник РС”, број 10/2016) и чла-
на 101. став 1. Статута Града Вршца („Службе-
ни лист Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 
3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, број 
10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној дана 28.05.2018. године, донела је

П Р А В И Л Н И К
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 

ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА 
КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ 

И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА ГРАДА ВРШЦА У 
ОБЛАСТИ СПОРТА   

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим правилником прописују се критерију-
ми и начин одобравања програма, односно проје-
ката којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана Града Вршца у области спорта и доделе 
средстава, изглед и садржина предлога програма, 
односно пројекта и документације која се уз пред-
лог подноси, садржина и изглед извештаја о реали-
зацији програма, начин и поступак контроле реа-
лизације одобрених програма, односно пројекта и 
начин јавног објављивања података о предложеним 
програмима, односно пројектима за финансирање.

Члан 2.
Потребе и интереси грађана остварују се 

кроз финансирање или суфинансирање програма 
и пројеката (у даљем тексту: програм) из средстава 
буџета Града Вршца, у складу са законом, и то: 

на годишњем нивоу (у даљем тексту: го-
дишњи програм), за:

1) подстицање и стварање услова за уна-
пређење спортске рекреације, односно 
бављења грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2) изградња, одржавање и опремање спорт-
ских објеката на територији града Вршца, 
а посебно јавних спортских терена у стам-
беним насељима или у њиховој близини и 
школских спортских објеката, и набавка 
спортске опреме и реквизита;

3) организација спортских такмичења од 
посебног значаја за Град Вршац;

4) учешће  спортских организација са те-
риторије града Вршца у домаћим и европ-
ским клупским такмичењима,

5) физичко васпитање деце предшколског 
узраста и школске (унапређење физич-
ког васпитања, рад школских спортских 
секција и друштава, школска спортска 
такмичења и др.);

6) делатност организација у области спорта 
са седиштем на територији града Вршца 
које су од посебног значаја за Град Вршац.

7) стипендирање за спортско усавршавање 
категорисаних спортиста, посебно перс-
пективних спортиста;

8) едукација, информисање и саветовање 
грађана, спортиста и осталих учесника у 
систему спорта о питањима битним за од-
говарајуће бављење спортским активност-
има и делатностима;

9) периодична тестирања, сакупљање, анали-
за и дистрибуција релевантних информација 
за адекватно задовољавање потреба грађана 
у области спорта на територији града Вршца, 
истраживачко – развојни пројекти и изда-
вање спортских публикација;



146            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 07/2018   29.05.2018.

10) унапређивање стручног рада учесника у 
систему спорта са територије града Вршца 
и подстицање запошљавања вискококва-
лификованих спортских стручњака и вр-
хунских спортиста и

11) награде и признања за постигнуте спорт-
ске резултате и допринос развоју спорта.

по јавном позиву (у даљем текст: посебни 
програм) за: 

1) обезбеђење услова и организовање спорт-
ских кампова за спортски развој таленто-
ваних спортиста и унапређење квалитета 
стручног рада са њима;

2) унапређење заштите здравља спортиста и 
обезбеђивање адекватног спортско-здрав-
ственог образовања спортиста, посебно 
младих, укључујући и антидопинг образо-
вање;

3) спречавање негативних појава у спорту 
(допинг, насиље и недолично понашање, 
намештање спортских резултата и др.);

4) рационално и наменско коришћење 
спортских сала и спортских објеката у 
државној својини чији је корисник Град 
Вршац и спортских објеката у својини 
Града Вршца кроз одобравање њиховог 
коришћења за спортске активности и до-
делу термина за тренирање учесницима у 
систему спорта.

     
Делатност и програми организација у обла-

сти спорта чији је оснивач Град Вршац остварују се 
у складу са Законoм о спорту.

Организације у области спорта са седиш-
тем на територији града Вршца, чија је делатност од 
посебног значаја за Град, у предлогу свог годишњег 
програма наводе и активности којима се задовоља-
вају потребе и интереси грађана у области спорта за 
које се, сагласно Правилнику подносе посебни про-
грами и не могу да конкуришу по јавном позиву.

Градско веће, на основу Програма развоја 
спорта у граду Вршцу и критеријума прописаних у 
члану 120. став 3. Закона о спорту, утврђује којом 
су организације у области спорта са седиштем на 
територији града Вршца од посебног значаја за Град 
Вршац. (Уколико их има).

За задовољавање потреба и интереса грађа-
на из става 1. овог члана Град Вршац обезбеђује у 
свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање 
приоритета утврђених Законом о спорту.

II КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА 
И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 3.
Програми којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта могу бити одо-
брени уколико испуњавају критеријуме у погледу:

1) предлагача програма;
2) носиоца програма;
3) садржине и квалитета програма;
4) финансирања програма.

1. Предлагач програма
Члан 4.

Предлоге годишњих и посебних програма, 
подносе следеће организације:

1) надлежни територијални Спортски савез 
града Вршца – предлог свог годишњег про-
грама и годишњих програма организација 
у области спорта са седиштем на терито-
рији града Вршца, ако овим правилником 
није другачије утврђено;

2) организације у области спорта са седиш-
тем на територији града Вршца – предлог 
свог посебног програма, ако овим правил-
ником није другачије утврђено.

Предлози годишњих и посебних програма 
из става 1. овог члана могу садржати активнос-
ти организација у области спорта које су чланови 
носиоца програма. Организације у области спорта 
могу своје активности реализовати и као део про-
грама Спортског савеза Вршца, спортског друштва 
или градског спортског савеза, односно спортског 
савеза за област спорта, осим програма учешћа у 
спортским такмичењима.

Спортски савез Вршац предлоге годишњих 
програма организација у области спорта са седиш-
тем на територији града Вршца подноси у име тих 
организација.

Предлог годишњег програма изградње, оп-
ремања и одржавања спортског објекта на подручју 
града Вршца  из члана 2. став 1. тачка 2) Правил-
ника, укључујући и школски спортски објекат, мо-
же се поднети само од стране власника, односно 
корисника земљишта или спортског објекта уз са-
гласност власника земљишта, односно спортског 
објекта.

Предлог годишњег програма стипендирања 
за спортско усавршавање категорисаних спортиста, 
посебно перспективних спортиста из члана 2. став 
1. тачка 7) Правилника, може се поднети само од 
стране организације у области спорта чији је спор-
тиста члан.
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Предлози годишњих и посебних програма 
састоје се из једне или више програмских целина, а 
подносе се одвојено за сваку од области из члана 2. 
став 1. Правилника.

Предлог годишњег програма Спортског са-
веза Вршац садржи као посебну програмску целину 
активности потребне за остваривање надлежности 
утврђених Законом о спорту и овим правилником.

Предлагач програма којим се обезбеђује за-
довољавање потреба и интереса грађана у области 
спорта не може предлогом програма да обухвати 
активности које се већ финансирају средствима 
буџета Аутономне покрајине Војводине или Репу-
блике Србије.

Под надлежним територијалним спортским 
савезом града Вршца сматра се онај спортски  савез 
са седиштем на територији града који је учлањен у 
Спортски савез Србије.

У односу на програме везане за организова-
не ваннаставне спортске активности ученика кроз 
школске спортске секције, школска спортска удру-
жења и екипе, организовано физичко васпитање 
деце предшколског узраста кроз игру и спортске 
активности, као и у односу на обављање стручног 
рада у спорту, предшколске установе и школе имају 
статус организација у области спорта, у складу са 
Законом о спорту.

2. Носилац програма
Члан 5.

Носилац програма мора:
1) да буде регистрован у складу са Законом; 
2) да буде уписан у националну евиденцију у 

складу са Законом;
3) да искључиво или претежно послује на 

недобитној основи, ако Законом није друк-
чије одређено;

4)  да има седиште на територији града Вр-
шца;

5)  да је директно одговоран за припрему и 
извођење програма;

6)  да је претходно обављао делатност нај-
мање годину дана;

7)  да испуњава, у складу са Законом о спор-
ту, прописане услове за обављање спорт-
ских активности и делатности; 

8) да располаже капацитетима за реализа-
цију програма;

9) да је успешно реализовао одобрени про-
грам, односно пројекат, уколико је био но-
силац програма ранијих година,

10) да буде члан одговарајућег надлежног 
националног гранског спортског савеза 

преко кога се остварују општи интереси 
у области спорта, односно признатог од 
стране Спортског савеза Србије.

Носилац програма не може да: 
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и 

под привременом забраном обављања де-
латности; 

2) има блокаду пословног рачуна у тренут-
ку закључења уговора о реализацији про-
грама и пребацивања (уплате) буџетских 
средстава на рачун, пореске дугове или 
дугове према организацијама социјалног 
осигурања; 

3) буде у последње две године правноснаж-
ном одлуком кажњен за прекршај или при-
вредни преступ у вези са својим финан-
сијским пословањем, коришћењем имови-
не, раду са децом и спречавањем негатив-
них појава у спорту.

Носилац програма, који се састоји у орга-
низовању великог међународног спортског такми-
чења из члана 163. Закона о спорту,  може да буде 
организација у области спорта која има сагласност 
прибављену у складу са Законом о спорту, за кан-
дидовање и организовање тог такмичења, односно 
организација у области спорта која је наменски и 
привремено основана за техничку организацију 
међународног спортског такмичења у области 
спорта која има сагласност у складу са Законом о 
спорту, за кандидовање и организовање великог 
међународног спортског такмичења.

Члан 6.
Носиоцу програма неће се одобрити про-

грам у поступку доделе средстава, ако је: 
1)  био у конфликту интереса; 
2) намерно или с крајњом непажњом лажно 

приказао податке тражене у обрасцима за 
подношење програма или ако је пропустио 
да да све потребне информације;

3) покушао да дође до поверљивих инфор-
мација или да утиче на Стручну комисију 
из члана 22. став 1. овог правилника или на 
надлежне органе Града Вршца током ева-
луационог периода или неког претходног 
поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати сред-
ства из буџета Града Вршца за реализацију својих 
програма две године од дана када је утврђено да 
је у потпуности ненаменски употребио одобрена 
средства за реализацију програма или својим про-
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пустом није постигао у битном делу планиране 
ефекте програма.

Носиоцу програма не могу бити одобрена 
средстава за реализацију новог програма пре него 
што поднесе извештај о остваривању и реализацији 
одобреног програма у складу са чланом 33. став 8. 
овог правилника.

Члан 7.
Организације у области спорта могу да под-

носе предлоге програма самостално или удружене 
са другим организацијама.

Организације које учествују у реализацији 
програма као партнери, и њихови трошкови при-
хватају се ако испуњавају исте услове који се при-
мењују за носиоца програма.

Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 7, 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део.

У случају партнерских програма, само једна 
организација биће одговорна за управљање одо-
бреним финансијским средствима свих партнер-
ских организација на програму, тако да мора имати 
унутрашњу организацију која ће омогућити такво 
финансијско пословање.

3. Садржина и квалитет програма
Члан 8.

Предлог програма мора да испуњава сле-
деће критеријуме:

1) да доприноси задовољавању потреба и 
интереса грађана у области спорта утврђе-
них Законом о спорту и овим правилни-
ком;

2) да је у складу са Законом о спорту и Про-
грамом развоја спорта у граду Вршцу;

3) да је у складу са четворогодишњим про-
грамом развоја надлежног националног 
спортског савеза;

4) да је у складу са спортским правилима на-
длежног националног спортског савеза;

5) да се реализује на територији града Вр-
шца, односно у Републици Србији, осим 
програма припрема и учешћа на међунаро-
дним спортским такмичењима;

6) да је у складу са принципима утврђеним у 
документима међународних организација 
чија је чланица Република Србија;

7) да има значајан и дуготрајан утицај на 
развој спорта на територији града Вршца;

8) да ће се реализовати у текућој години;
9) да предвиђа ангажовање одговарајућег 

броја учесника у програму и потребне 
ресурсе за реализацију програма и да не 
постоји никаква сумња у могућност реали-
зовања програма;

10) да је, по правилу, предвиђено фазно фи-
нансирање програма.

Под граном, односно облашћу спорта, у 
смислу овог правилника, сматра се грана спорта 
утврђена актом министра надлежног за спорт из 
члана 120. став 2. тачка 2) Закона о спорту.

Под надлежним националним спортским 
савезом, у смислу овог правилника, сматра се на-
ционални спортски савез утврђен актом министра 
надлежног за спорт из члана 120. став 2. тачка 1) За-
кона о спорту.

При одобравању програма изградње, опре-
мања и одржавања спортских објеката приоритет 
имају програми који се односе на спортске објек-
те са већом категоријом у складу са Националном 
категоризацијом спортских објеката, спортски 
објекти којима се обезбеђује унапређење школског 
спорта и спортски објекти којима се повећава ба-
вљење грађана спортом, посебно деце, омладине, 
жена и особа са инвалидитетом.

Опремање спортског објекта подразумева 
опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим 
чини функционалну техничко-технолошку целину.

Одржавање спортског објекта, подразумева 
капитално  одржавање у смислу  извођења радова 
на реконструкцији, доградњи, адаптацији и сана-
цији спортског објекта.

Члан 9.
Садржина и квалитет програма морају би-

ти такви да обезбеде успех програма, узимајући у 
обзир факторе које носилац програма може кон-
тролисати и факторе (ситуације, догађаји, услови, 
одлуке) који су неопходни за успех програма али су 
у приличној мери или у потпуности изван контроле 
носиоца програма.

Спортисти, спортски стручњаци и друга 
лица ангажована на реализацији програма морају 
испуњавати услове за обављање спортских актив-
ности и спортских делатности утврђене Законом 
о спорту, а њихово ангажовање се мора вршити у 
складу са законом.

4. Финансирање програма
Члан 10.

Програми се финансирају, у целини или де-
лимично и у висини и под условима који обезбеђују 
да се уз најмањи утрошак средстава из буџета једи-
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нице локалне самоуправе постигну намеравани ре-
зултати.

Програми се финансирају једнократно или у 
ратама, у зависности од временског периода за реа-
лизацију програма.

Потребе грађана из члана 2. став 1. тач. 1), 
2) и 5) Правилник имају приоритет при избору 
програма којим се задовољавају потребе грађана са 
територије граду Вршцу у области спорта, односно 
други програми могу бити одобрени тек након што 
се задовоље потребе грађана из члана 2. став 1. тач. 
1), 2) и 5) Правилника. 

Члан 11.
Финансијски план (буџет) програма пред-

виђен предлогом програма треба да буде:
1) остварив и објективан – да су планирани 

реални износи по свим изворима средста-
ва и врстама трошкова;

2) обухватан – да садржи све трошкове про-
грама из свих извора финансирања;

3) структуриран – да је тако формулисан да 
у потпуности прати захтеве прописаног 
обрасца за израду програма;

4) уравнотежен – у односу на планиране 
трошкове;

5) тачан  и реалан – по свим врстама трош-
кова.

Члан 12.
Финансијски план за реализацију програма 

састоји се из непосредних трошкова реализације 
програма у вези са зарадама и хонорарима лица 
ангажованих на непосредној реализацији програ-
ма, материјалних трошкова и административних 
трошкова реализације програма (оправдани ди-
ректни трошкови) и додатних оправданих трош-
кова носиоца програма (оправдани индиректни 
трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправ-
даних директних трошкова.

Оправдани директни трошкови морају бити 
неопходни за реализацију програма, стварни, де-
таљни и лако проверљиви.

Оправдани индиректни трошкови су при-
хватљиви ако не обухватају трошкове који су фи-
нансијским планом  програма намењени непосред-
ној реализацији неког дела програма.

Индиректни трошкови нису прихватљи-
ви ако је носилац програма добио из буџета Града 
Вршца за свој рад одговарајућа средства по другом 
основу.

Трошкови из става 1. овог члана признају се 
по основу:

1) за зараду запослених лица на реализацији 
програма – до висине две просечне бруто 
зараде у Републици Србији за претходну 
годину, према подацима органа надлежног 
за послове статистике, обрачунато на ме-
сечном нивоу;

2) за хонораре лица која учествују у реализа-
цији одређене програмске целине програ-
ма – до висине две просечне бруто зараде 
у Републици Србији за претходну годину, 
према подацима органа надлежног за по-
слове статистике, обрачунато на месечном 
нивоу за једну програмску целину;

3) за трошкове путовања у земљи (смештаја, 
исхране, превоза и остали трошкови у ве-
зи с путовањем) и иностранству (смештаја, 
исхране, превоза, дневнице, прибављања 
путних исправа, вакцинације и лекарских 
прегледа и остали трошкови у вези с пу-
товањем) ради обављања програмских ак-
тивности лица која учествују у реализацији 
програма – до висине трошкова признатих 
у складу са прописима који важе за држав-
не службенике и намештенике и под усло-
вом да су уговорени у складу са законом, с 
тим да се, изузетно, могу признати и трош-
кови услуге обезбеђења исхране спортиста 
ван уговорених услуга под условом да се 
исхрана на припремама или такмичењима 
услед објективних околности не може реа-
лизовати у целости или делимично у окви-
ру уговорених услуга;

4) за трошкове куповине опреме и плаћања 
других услуга – под условом да су неоп-
ходни за реализацију програма и да су у 
складу са тржишним ценама, односно да 
су уговорени у складу са законом којим се 
уређују јавне набавке.

5) за трошкове такмичења (котизације, чла-
нарине, лекарске прегледе и слично) 

Лица која су запослена код носиоца програ-
ма и ангажована као учесници у програму не могу 
поред зараде добијати и хонорар за учешће у про-
граму.

Код годишњих програма из члана 2. став 
1. тачка 4) Правилника трошкови из става 1. овог 
члана за зараде и хонораре лица ангажованих на 
непосредној реализацији програма признају се за 
следећа лица: 

1) у спортским гранама у којима се спорти-
сти такмиче индивидуално – по један глав-
ни тренер, лични тренер спортисте, кон-
дициони тренер, лекар и физиотерапеут и 
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једно лице које се бави административно-
техничким пословима за потребе спорти-
ста; 

2) у спортским гранама у којима се спорти-
сти такмиче колективно – по један главни 
тренер, помоћни тренер, кондициони тре-
нер, лекар и физиотерапеут и два лица која 
се баве административно-техничким по-
словима за потребе тима.

Једној организацији у области спорта не мо-
же се одобрити више од 20% средстава од укупне 
суме средстава буџета Града Вршца предвиђених 
за финансирање програма из области спорта, с тим 
да се трошкови програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана са територије града Вр-
шца морају односити, по правилу, најмање 15% на 
активности повезане са спортом деце, осим када је 
то супротно природи предложеног програма, с тим 
да се активности повезане са спортом деце у про-
граму обавезно дефинишу као посебна програмска 
целина.

Члан 13.
Неоправдани трошкови су нарочито: дуго-

ви и покривање губитака или задужења; каматна 
задужења; ставке које се већ финансирају из неког 
другог програма; трошкови куповине земљишта 
и зграда и капитална улагања, осим када је то не-
опходно за реализацију програма; трошкови губи-
така због промена курса валута на финансијском 
тржишту; трошкови отплате рата по основу раније 
закључених уговора (лизинг, кредит); куповина ал-
кохолних пића, безалкохолних газираних пића, бр-
зе хране и дувана; паркинг у земљи; животно осигу-
рање; казне; куповина поклона, осим код организа-
ције међународних спортских приредаба и у складу 
са правилима надлежног међународног спортског 
савеза; „разно”, „евентуално”, „остало” (сви трош-
кови морају бити детаљно описани у буџету про-
грама).

Средства која организација или њени парт-
нери улажу у активности на реализацији програма 
морају бити посебно наведена.

Оправдани трошкови морају бити базирани 
на реалним трошковима према врсти и подврсти 
трошкова (наведене јединице мере, број јединица 
и цена по јединици), а не на укупној суми, осим за 
трошкове путовања, дневница и индиректне трош-
кове.

Члан 14.
Носилац годишњег и посебног програма ду-

жан је да промет буџетских средстава врши искљу-

чиво преко посебног текућег рачуна отвореног ко 
Управе за трезор – Филијала Вршац за реализацију 
годишњег и посебног програма наведеног у пред-
логу програма, који ће се користити искључиво за 
буџетска средства која добија од Града Вршца, у 
складу са прописима којима се уређује пренос сред-
става из буџета.

III  ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ 

ПОДНОСИ
Члан 15.

Предлози годишњих и посебних програма 
подносе се посебно за сваког носиоца програма и 
за сваку од области потреба и интереса грађана из 
члана 2. став 1. Правилника.

Предлог програма садржи детаљне податке о:
1) носиоцу програма;
2) области потреба и интереса грађана у 

којој се остварује програм из члана 2. став 
1. Правилника; 

3) учесницима у реализацији програма и 
својству у коме се ангажују; 

4) циљевима и очекиваним резултатима, 
укључујући које ће проблеме програм ре-
шити и којим групама популације и на који 
начин ће програм користити; 

5) врсти и садржини активности и време-
ну и месту реализације програма, односно 
обављања активности; 

6) томе како ће се вршити оцењивање ус-
пешности програма (вредновање резулта-
та програма); 

7) финансијском плану (буџету) програма, 
односно потребним новчаним средстви-
ма, исказаним према врстама трошкова и 
утврђеним обрачуном или у паушалном 
износу; 

8) динамичком плану употребе средстава 
(временски период у коме су средства по-
требна и рокови у којима су потребна); 

9) начину унутрашњег праћења и контроле 
реализације програма и евалуације резул-
тата; 

10) претходном и будућем финансирању но-
сиоца програма и програма.

У предлог годишњег и посебног програма 
уносе се одговарајући подаци о личности учесни-
ка  у реализацији програма, које поменути учесник 
прибавља од надлежног националног спортског 
савеса и доставља Спортском савезу Вршац или 
Стручној комисији на њихов захтев и без одлагања.
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Члан 16.
Предлози програма разматрају се ако су ис-

пуњени следећи формални критеријуми:
1) да је уз предлог програма достављено про-

пратно писмо у коме су наведене основне 
информације о носиоцу програма и пред-
ложеном програму (назив носиоца програ-
ма и назив програма, временско трајање, 
финансијски износ тражених средстава, 
област општих потреба и интереса грађа-
на из члана 2. став 1. Правилника) и које 
је потписало лице овлашћено за заступање 
предлагача, односно носиоца програма;

2) да је предлог програма поднет на утврђе-
ном обрасцу, читко попуњеном (откуца-
ном или одштампаном), језиком и писмом 
у службеној употреби. 

3) да је потпун, јасан, прецизан и да садржи 
веродостојне податке;

4) да је поднет у прописаном року.
Обрасци предлога програма, односно апли-

кационог формулара, и то: Образац 1 – Предлог го-
дишњих програма организација у области спорта 
којим се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта; Образац 2 – Предлог годишњег 
програма којим се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта кроз  изградње, опре-
мања и одржавања спортских објеката; Образац 3 
– Предлог годишњег програма организације у обла-
сти спорта којим се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта кроз давање стипендија 
и новчаних награда; Образац 4 – Предлог посебног 
програма којим се задовољавају потребе и интере-
си грађана у области спорта; Образац 5 –  Завршни 
извештај о реализацји програма; Образац 6 – За-
вршни извешај о реализацији програма изградње, 
опремања, одржавања спортских објеката; Образац 
7 – Изјава о партнерству; Образац 8 – Табела вред-
новања квалитета годишњих и посебних програма 
организација у области спорта којим се задовоља-
вају потребе и интереси грађана у области спорта; 
Образац  9 – Вредновање (оцена) предложеног про-
грама; Образац 10 – Периодични  извештај о реали-
зацији програма, одштампани су уз овај правилник 
и чине његов саставни део.

Члан 17.
Уз предлог програма, поднетог на прописа-

ном обрасцу, подноси се документација утврђена 
овим правилником и друга документација којом се 
доказује испуњеност Закона о спорту и овим пра-
вилником прописаних ближих критеријума за за-
довољавање потреба и интереса грађана у области 

спорта и писана изјава лица овлашћеног за засту-
пање предлагача, односно носиоца програма да не 
постоје препреке из члана 5. овог правилника.

Образац предлога програма и документа-
ција која се доставља уз предлог програма морају 
бити у потпуности попуњени и достављени у један 
примерак оверен печатом и потписом и један при-
мерак у електронској форми.

Сва обавезна и пратећа документација, 
морају бити достављени Стручној комисији у јед-
ној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од 
оштећења која могу настати у транспорту, препо-
рученом поштом, куриром, или лично, на адресу : 
Град Вршац Трг победе 1 26300 Вршац.

Предлог програма за који је послат у више 
коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Уколико примљени предлог програма није 
поднет на начин прописан у ставу 2. овог члана, 
Стручна комисија указаће без одлагања на тај про-
пуст подносиоцу програма и позвати га да недос-
татке отклони у року од седам дана.

Образац за пријављивање предлога про-
грама доступан је на интернет сајту Града Вршца и 
Спортског савеза Вршац.

Члан 18.
Када предлог програма подноси надлежни 

територијални Спортски савез за Град Вршац, обје-
дињено за свој програм и програме организација 
у области спорта, предлог програма треба да буде 
поднет засебно за сваког носиоца програма (посе-
бан образац за сваког носиоца програма и за сваку 
од области потреба и интереса грађана из члана 2. 
став 1. Правилника), уз подношење збирног прегле-
да свих предлога према носиоцима програма.

Члан 19.
Предлози годишњих програма достављају 

се према динамици утврђеној Програмским кален-
даром из члана 21. став 1. Правилника 

Предлози посебних програма достављају се 
у року утврђеном јавним позивом.

Сагласно Закону о спорту, Градско веће може 
изузетно одобрити одређени програм којим се реа-
лизују потребе и интереси грађана у области спорта 
из члана 2 став 1. Правилника и на основу поднетог 
предлога програма у току године, без јавног позива, 
у случају када је у питању програм од посебног зна-
чаја за задовољавање потреба и интереса грађана у 
области спорта, а подносе га овлашћени предлага-
чи  програма из члана 138. став 5. Закона о спорту 
и када је у питању програм који није из објективних 
разлога могао бити поднет у складу са Програмским 
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календаром, а предмет и садржај програма је такав 
да може бити успешно реализован само од стране 
одређеног носиоца програма.

Члан 20.
Предлог програма може се изузетно односи-

ти и на активности које се реализују у дужем вре-
менском периоду, до четири године, под условом да 
је то нужно с обзиром на природу и циљеве актив-
ности, да су предлогом програма за сваку годину 
предвиђена потребна средства и да су мерљиви го-
дишњи резултати реализације програма.

Наставак реализације програма из става 1. 
овог члана одобрава се сваке године.

Реализација, односно наставак програма из 
ст. 1. и 2. овог члана може се одобрити само ако је 
поднет годишњи извештај за претходну буџетску 
годину у складу с уговором о реализовању програ-
ма и ако су остварени очекивани резултати.

IV НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И 
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 21.
Годишњи програм се извршава према сле-

дећој динамици: 
1. јун – предлагач, односно носиоци програ-

ма достављају своје предлоге годишњих програма 
Стручној комисији, 

1. јул – Градоначелник образује Стручну ко-
мисију за избор програма и пројеката која анализи-
ра и оцењује поднете предлоге годишњих програма, 

15. јул – Градско веће доноси привремену 
одлуку, на предлог Стручне комисије о додели сред-
става за наредну буџетску годину за реализацију 
годишњих програма којима се остварује потребе и 
интереси грађана Града Вршца у спорту,

15. децембар – Градско веће, у сарадњи са 
стручном комисијом, ревидира предлог годишњег 
програма и усклађује их са средствима утврђеним у 
буџету Града Вршца за наредну годину. 

30. децембар – Градско веће доноси одлуку и 
обавештава носиоце програма о висини одобрених 
средстава по програмима и пројектима.  

Уколико нека од организација у области 
спорта не достави свој предлог програма до 01. сеп-
тембра, сматраће се да је та организација одустала 
од предлагања својих програма у текућој години. 

Рокови из става 1. овог члана представљају 
крајњи рок за предузимање утврђених радњи.

Јавни позиви и јавна обавештења, у смислу 
овог правилника, објављују се на интернет сајту 
Града Вршца и Спортског савеза Вршца.

У јавном позиву за достављање посебних 
програма наводе се битни услови и критеријуми 
које треба да испуне предложени програми, а по-
себно: предмет јавног позива, висина средстава која 
су на располагању за предмет јавног позива, крајњи 
рок до кога морају бити употребљена добијена 
средства, рок до кога морају бити поднети предлози 
програма, датум обавештавања носиоца програма 
о одобреним програмима, место, време и лице код 
кога се може добити документација у вези с јавним 
позивом.

Број посебних програма који могу бити под-
нети по јавном позиву и који могу бити одобрени 
може бити у јавном позиву одређен на следећи на-
чин: 1) дозвољава се подношење само једног пред-
лога програма од стране једног носиоца програма; 
2) дозвољава се достава више предлога програма 
истог носиоца програма, али се одобрава само је-
дан; 3) дозвољава се достављање више предлога 
програма истог носиоца програма и више може 
бити одобрено, али се ово условљава тиме да иста 
лица не могу бити ангажована на овим програмима 
(различити програмски тимови); 4) дозвољава се да 
организација може бити партнер у већем броју про-
грама, под условом да има капацитет да учествује у 
тим програмима.

Градско веће може да утврди у јавном по-
зиву за достављање предлога посебних програма 
пројектне, односно програмске задатке за подно-
шење програма.

Одлуком Градског већа могу бити одређени 
и максимално дозвољени износи по програму за 
поједине области општег интереса у области спор-
та. Уколико је таква одлука донета, максимално до-
звољени износ се наводи у јавном позиву и јавном 
обавештењу.

Одлука Градског већа из става 8. овог члана 
објављује се на сајту града Вршца пре почетка пред-
лагања програма.

Спортски савез Вршца може да од пред-
лагача програма, за предлоге програма код којих 
постоји потреба за додатним информацијама или 
појашњењима или кориговањима, пре достављања 
предлога Граду Вршцу тражи додатно објашњење 
или кориговање програма од подносиоца програма.

Члан 22.
За оцену годишњих и посебних програма 

Градоначелник образује Стручну комисију (у даљем 
тексту: Комисија).

Комисија има председника и четири члана, 
од којих је један члан представник Спортског саве-
за Вршца.
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Комисију из става 1. овог члана чине два ли-
ца која имају искуство у управљању организација-
ма у области спорта и програмима у области спор-
та и једног члан који је по занимању дипломирани 
правник и један члан који је по занимању дипломи-
рани економиста.

Комисија врши стручни преглед и даје оце-
ну поднетих предлога, на основу Закона о спорту и 
овог правилника и доставља Градском већу предлог 
за одобравање програма.

Комисија може да, за предлоге програма код 
којих постоји потреба за додатним информацијама 
или појашњењима или кориговањима, пре доста-
вљања предлога Градском већу, тражи додатно обја-
шњење или кориговање од подносиоца, односно 
носиоца програма.

Комисија може о одређеном питању да 
затражи и прибави писано стручно мишљење од 
стране истакнутих стручњака или одговарајућих 
организација.

Комисија на првој седници доноси Посло-
вник о раду .

Именованим члановима Комисије може се 
одлуком Градског већа одредити накнада за рад.

Члан 23.
Предлог програма Комисија оцењује према 

следећим критеријумима:
1) испуњеност формалних (административ-

них) услова које треба да испуни предлог 
програма;

2) испуњење услова који се тичу подносио-
ца, односно носиоца програма утврђених 
Законом о спорту и овим правилником;

3) усклађеност циљева програма са потреба-
ма и интересима грађана у области спорта 
из члана 2. став 1. Правилника и циљевима 
Програма развоја спорта у граду Вршцу;

4) вредновање квалитета предлога програ-
ма.

Приоритет при давању предлога Комисији 
за одобравање средстава имају програми који су 
боље оцењени према критеријумима из става 1. тач. 
3) и 4) овог члана, ако Законом о спорту или овим 
правилником није другачије одређено, и који обез-
беђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџе-
та града Вршца постигну намеравани резултати.

При давању предлога за одобравање програ-
ма којим се задовољавају потребе и интереси грађа-
на у области спорта, Комисија мора водити рачуна 
да приоритет имају програми који су структурне 
и развојне природе, а између програма организо-
вања, односно учешћа на спортским такмичењима, 

приоритет имају програми који се односе на спорт-
ска такмичења вишег ранга, у складу са Законом о 
спорту.

Члан 24.
Процена квалитета годишњих и посебних 

програма, укључујући и финансијски план  про-
грама, биће спроведена у складу са критеријумима 
утврђеним овим правилником.

Процена квалитета програма обухвата два 
типа критеријума за евалуацију: критеријуме за се-
лекцију и критеријуме за доделу средстава.

Критеријуми за селекцију програма обух-
ватају елементе којима се врши евалуација финан-
сијских и оперативних способности носиоца про-
грама како би се обезбедило да има потребна сред-
ства за сопствени рад током целокупног периода 
реализације програма и да поседује професионалне 
способности, стручност и искуство потребне за 
успешну реализацију комплетног програма, укљу-
чујући и партнере у реализацији програма.

Критеријуми за селекцију годишњих про-
грама обухватају и вредновање капацитета органи-
зације у области спорта, носиоца програма, за ду-
горочно задовољавање потреба и интереса грађана 
у области спорта и реализовање предложеног про-
грама.

Критеријуми за одобравање средстава обух-
ватају оне елементе, утврђене овим правилником, 
који омогућавају да се квалитет поднетих програ-
ма процени на основу постављених програмских 
циљева и приоритета, а сама средства одобре по 
основу активности које максимирају опште ефекте 
реализације програма. 

Члан 25.
Процена квалитета годишњих и посебних 

програма организација у области спорта, осим го-
дишњих програма категорисаних спортских орга-
низација, врши се према критеријумима из Табеле 
вредновања квалитета годишњих и посебних про-
грама, дате на Обрасцу 8 који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део, према крите-
ријумима који су подељени на секције и подсекције, 
с тим да свака подсекција има оцену (бодове) од 1 
до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 
4 – добро; 5 – веома добро.

Критеријуми вредновања (евалуације, оце-
не) квалитета годишњег и посебног програма из 
става 1. овог члана обухватају:

1) секција 1 – Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма (подсекције: 
да ли носилац програма и партнери имају 
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довољно искуства у вођењу сличних про-
грама; да ли носилац програма и партнери 
имају довољно стручности и техничког 
знања за вођење предложеног програ-
ма – имајући у виду тип активности које 
су предвиђене програмом; да ли носилац 
програма и партнери имају довољне уп-
рављачке капацитете – укључујући ан-
гажована лица, опрему и способност за 
управљање предложеним финансијским 
планом програма; да ли носиоци програма 
имају довољно стабилне и довољне изворе 
финансирање) – максимално 20 бодова;

2) секција 2 – Значај програма (подсекције: 
конзистентност програма – у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у 
обзир ограничења која постоје у области 
спорта у граду Вршцу, колико су јасно де-
финисани и стратешки одабрани они који 
су везани за програм, да ли су потребе 
циљне групе и крајњих корисника јасно де-
финисане и добро одмерене, да ли програм 
поседује додатне квалитете) – максимално 
25 бодова;

3) секција 3 – Методологија (подсекције: да 
ли су планиране активности одговарајуће, 
практичне и доследне циљевима и очеки-
ваним резултатима, колико је компактан 
целокупан план програма, да ли су учешће 
партнера и његово ангажовање у реали-
зацији програма добро одмерени, да ли је 
учешће циљне групе и крајњих корисника 
и њихово ангажовање у реализацији про-
грама добро одмерено, да ли је план реа-
лизације програма добро разрађен и из-
водљив, да ли предлог програма садржи 
индикаторе успешности програма који се 
могу објективно верификовати) – макси-
мално 30 бодова;

4) секција 4 – Одрживост програма (под-
секције: да ли ће активности предвиђене 
програмом имати конкретан утицај на 
циљне групе, да ли ће програм имати ви-
шеструки утицај, да ли су очекивани ре-
зултати програма одрживи) –  максимално 
15 бодова;

5) секција 5 – Финансијски план и рацио-
налност трошкова (подсекције: да ли је 
однос између процењених трошкова и оче-
киваних резултата задовољавајући, да ли 
је предложени трошак неопходан за им-
плементацију програма) – максимално 10 
бодова.

Ако је укупан збир у секцији 1 нижи од оце-
не „одговарајуће” (12 поена), предлог програма се 
искључује из евалуационог процеса.

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оце-
не „добар” (15 поена), програм се искључује из ева-
луационог процеса.

Само предлози програма који буду имали 
више од 50 бодова биће узети у разматрање прили-
ком доделе средстава.

Сматра се да Спортски савез Вршац и ор-
ганизације у области спорта са седиштем на тери-
торији града Вршца које су од посебног значаја за 
град Вршац у складу са чланом 137. став 5. Закона о 
спорту испуњавају у потпуности критеријуме у ве-
зи са финансијским и оперативним капацитетом из 
става 2. тачка 1) овог члана.

Члан 26.
Поступак одобравања програма који су 

примљени у предвиђеном року врши се у три фазе.
У првој фази врши се административна 

(формална) провера и оцена испуњености услова 
и критеријума у погледу носиоца програма, форме 
предлога програма и адекватности предложеног 
програма, утврђених Законом, овим правилником 
и јавним позивом када су у питању посебни про-
грами. 

Прву фазу спроводи Комисија.
У другој фази врши се вредновање квали-

тета програма према критеријумима утврђеним у 
Табели вредновања из члана 25. овог правилника, 
и утврђује предлог Градском већу за одобрење про-
грама. 

Градско веће доноси у другој фази одлуку о 
одбијању предлога програма, на предлог Комисије, 
уколико је предлог програма искључен из евалу-
ационог процеса у складу са чланом 25. став 3. и 4. 
овог правилника.

Другу фазу спроводи Комисија. 
О раду Комисије води се записник, који пот-

писују председник и чланови Комисије. 
Ако је предложени програм прошао пре-

тходне две фазе, у трећој фази доноси се коначна 
одлука о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Градско веће одлучује, на ос-
нову предлога Комисије. 

Непотпуни предлози програма не враћају се 
подносиоцу предлога.

Члан 27.
Вредновање квалитета програма спроводи 

се тако што сваки члан Комисије врши оцењивање 
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достављених програма према табелама вредно-
вања, а укупан број бодова се утврђује на основу 
просечних оцена у оквиру појединих секција, ако 
овим правилником није другачије одређено.

Комисија може једногласном одлуком одлу-
чити да се оцењивање према табелама вредновања 
квалитета програма врши гласањем чланова Коми-
сије на седници Комисије.

Вредновање програма врши се на Обрасцу 9 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део.

Члан 28.
На основу извршених вредновања квали-

тета програма, Комисија утврђује прелиминарни 
предлог за одобрење програма.

Комисија сваки предлог програма обележа-
ва и следећим коментарима: ,,Не захтева додатне 
преговоре” или ,,Захтева додатне преговоре”. Уко-
лико се прелиминарним предлогом за одобрење 
програма предвиђају мања средства него што су 
финансијским планом предлога програма пред-
виђена, програм се обавезно означава коментаром 
„Захтева додатне преговоре”.

У случају коментара да предлог програма 
захтева додатне преговоре, Комисија установљава 
оквир за преговоре и води преговоре, с тим да се 
током преговора обавезно дефинише и које ће се 
програмске активности реализовати, уколико про-
граму треба да се одобре мања средства од оних 
утврђених буџетом предлога програма.

Предност у преговорима даје се програмима 
који су према оцени Комисије бољег квалитета.

Резултат преговора може бити позитиван и 
негативан. Позитиван исход преговора не мора да 
значи аутоматско одобравање средстава.

Након завршених преговора, Комисија 
утврђује коначни предлог и доставља га Градском 
већу.

                                                                  Члан 29.
Предлог да се програм не прихвати и не одо-

бре средства Комисија даје у следећим случајевима, 
водећи рачуна о укупно расположивим буџетским 
средствима за финансирање програма којима се за-
довољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта:

1) програм није довољно релевантан са ста-
новишта остваривања циљева утврђених 
Програмом развоја спорта у граду Вршцу;

2) други програми су приоритетнији, у скла-
ду са чланом 138. став 7. Закона о спорту;

3) финансијске и оперативне могућности 
подносиоца програма нису довољне;

4) програм је лошијег квалитета, односно 
добио је мањи број бодова током процене 
квалитета предлога програма у односу на 
одабране предлоге програма;

5) резултати преговора нису имали позити-
ван исход.

Непотпуни предлози програма се не враћају 
подносиоцу предлога.

Члан 30.
Уколико је предложени програм прошао 

претходне две фазе, у трећој фази доноси се конач-
на одлука о одобравању или неодобравању про-
грама и одређењу висине средстава за реализацију 
програма. 

Одлуке у трећој фази доноси Градско веће, 
на основу предлога Комисије. 

Одобравање предложених програма и сред-
става од стране Градског већа заснива се на значају 
реализације програма за задовољавање потреба и 
интереса грађана у области спорта, конзистентно-
сти програма са циљевима Програма развоја спор-
та у граду Вршцу квалитету програма, очекиваним 
резултатима реализације програма, одрживости 
програма и рационалности,  рангу спортских гра-
на, рангу (категорији) спортских организација и 
укупне суме предвиђене за финансирање програма 
у одређеној области потреба и интереса грађана у 
области спорта у граду Вршцу.

О одобрењу годишњих и посебних програ-
ма Градско веће одлучује појединачним решењем.

Решења Градског већа о одобрењу годишњег 
и посебног програма су коначна и против њих се 
може водити управни спор. Предмет управног спо-
ра не може бити, у складу са Законом, износ до-
бијених средстава по основу годишњих и посебних 
програма.

Члан 31.
Са подносиоцем одобреног програма, у 

складу са Законом, Градоначелник закључује уго-
вор о реализовању програма.

Градоначелник закључује са носиоцем го-
дишњег програма уговор за сваку од области  пот-
реба и интереса грађана из члана 2. став 1. Правил-
ника за коју је поднет предлог програма.

Ако се носилац одобреног програма не ода-
зове позиву за закључење уговора у року од осам 
дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сма-
траће се да је одустао од предлога програма.

Ако су носиоцу програма за реализацију 
одобреног програма додељена мања средства од 
средстава наведених у финансијском плану програ-
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ма, носилац програма је обавезан да пре закључења 
уговора о реализовању програма усклади финан-
сијски план програма и план реализације програм-
ских активности са висином додељених средстава 
и одобреним активностима на реализацији про-
грама, и да достави Градском већу допуну, односно 
измену предложеног програма усаглашену са виси-
ном одобрених средстава.

Уговор о реализовању програма којим се 
остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у граду Вршцу закључен супротно одредба-
ма Закона и овог правилника ништав је, у складу са 
чланом 138. став 9. Закона о спорту.

Уколико након прве половине трајања 
пројекта спортска организација изгуби статус ран-
га такмичења или настану значајне промене у ве-
зи пројекта, обавезно се потписује анекс уговора у 
складу са потребама спортске организације у ни-
жем рангу такмичења.

Члан 32.
Одобрени износ средстава за реализацију 

програма преноси се организацији која реализује 
програм у складу са уговором и одобреним сред-
ствима буџета Града Вршца.

V ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Члан 33.

Носиоци одобрених програма обавезни су 
да Комисији и Одељењу за буџет и финансије, на 
њихов захтев, као и у року који је предвиђен овим 
правилником и уговором о реализовању програма, 
а најмање једанпут годишње, доставе извештај са 
потребном документацијом о остваривању про-
грама или делова програма и коришћењу средстава 
буџета Града Вршца

Периодични извештај се подноси Комисији 
и Одељењу за финансије  у року од 15 дана по ис-
теку сваког квартала у току реализације програма.

Комисија и Одељење за финансије може 
затражити да се уз периодични извештај доста-
ви и целокупна документација везана за извршена 
плаћања (изводи, рачуни и др.), а обавезно након пр-
ве половине програма, након 30. Јуна текуће године.

Наредна авансна уплата буџетских средста-
ва неће се уплаћивати оним носиоцима програма 
који не доставе периодични извештај.

Извештај о реализацији годишњег програма 
садржи извештај по свакој програмској целини и по 
свакој области потреба и интереса грађана у обла-
сти спорта из члана 2. Став 1. Правилника у којој се 
програм реализује.

Носиоци одобреног програма у завршном 
извештају о реализацији програма врше и процену 
постигнутих резултата са становишта постављених 
циљева (самоевалуација).

Градоначелник може обуставити даље фи-
нансирање програма, односно једнострано раски-
нути уговор о реализовању програма ако носилац 
одобреног програма не достави извештај у року 
предвиђеном уговором.

Носилац програма је у обавези да у року од 
15 дана од завршетка реализације програма достави 
Комисији и Одељењу за буџет и финансије заврш-
ни (коначни) извештај о реализацији програма, са 
фотокопијама комплетне документације о утрошку 
средстава, означене на начин који је доводи у везу 
са одређеном врстом трошкова из финансијског 
плана програма, оверене сопственим печатом.

Извештај из става 8. Овог члана подноси се 
на Обрасцу 5, који је одштампан уз овај правилник 
и чини његов саставни део.

Извештај о реализацији програма изградње, 
опремања, одржавања спортских објеката подноси 
се на Обрасцу 6, који је одштампан уз овај правил-
ник и чини његов саставни део.

Комисија разматра само оне извештаје о ре-
ализацији програма који су поднети на прописаном 
обрасцу.

Документација која се подноси уз периодич-
ни или завршни извештај мора да упућује на ставку 
(део) извештаја на који се односи, односно доку-
ментација која се односи на утрошак средстава мо-
ра да упућује на конкретни трошак из финансијског 
плана програма.

Члан 34.
Градоначелник на основу Извештаја Коми-

сије врши по завршетку програма анализу реали-
зације програма и постизања планираних ефеката, 
с циљем да се утврди: да ли је програм спроведен 
ефикасно и ефективно у односу на постављене ин-
дикаторе; да ли су постављени циљеви били реле-
вантни; да ли су постигнути очекивани резултати; 
да ли је остварен очекивани утицај; да ли су оства-
рени утицаји у складу са утрошком средстава; да ли 
је обезбеђена одрживост.

Градоначелник може ангажовати и одгова-
рајуће стручњаке за спољну евалуацију реализације 
одобрених програма.

У случају да оцени да планирани ефекти ни-
су постигнути у битном делу пропустом носиоца 
програма, Градоначелник ће затражити од носиоца 
програма да одржи скупштину, односно одгова-
рајући орган, у року од 60 дана ради утврђења одго-
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ворности лица која су реализовала програм и лица 
која су учествовала у доношењу одлука које су дове-
ле до непостизања планираних ефеката програма. 

Носилац програма је дужан да обавести 
Градоначелника о одлукама које су донете у погле-
ду утврђивања одговорности, у складу са ставом 3. 
Овог члана.

Спортски савез Вршац, као овлашћени 
предлагач годишњих програма, дужан је да, у скла-
ду са Законом о спорту и својим статутом, прати 
реализацију одобрених програма и да на крају ре-
ализације програма подноси извештај Комисији о 
остваривању циљева и ефеката програма, а ако се 
уоче озбиљни проблеми и недостаци у реализацији 
програма, и пре тога.

Организације у области спорта, носиоци 
годишњих програма, обавезни су да Спортском 
савезу Вршац, као предлагачу програма, пруже све 
потребне информације и омогуће увид у сва доку-
мента и све активности везане за реализацију про-
грама.

Члан 35.
Носиоци програма који не утроше одобре-

на буџетска средства по некој од авансних уплата, 
дужни су да у периодичном извештају образложе 
разлоге због којих та средства нису утрошена, и да 
траже одобрење да се та средства пренесу у наредни 
период, уз подношење доказа да се средства налазе 
на наменском рачуну.

Носилац програма је обавезан да по под-
ношењу завршног извештаја изврши повраћај не-
утрошених средстава на крају године у буџет Града 
Вршца. 

Изузетно, Градско веће може на основу 
предлога Комисије, уколико објективне потребе и 
околности то захтевају, да одобри да се неутрошена 
средства на годишњем нивоу користе као авансне 
уплате за реализацију активности из одобреног го-
дишњег програма за наредну годину, за исте наме-
не, с тим да се, по истом основу, не захтевају додат-
на средства за програм у текућој години и водећи 
рачуна да су авансне уплате нужне за несметану 
реализацију програма, као и да не угрожавају ос-
новни циљ програма и не нарушавају наменско ко-
ришћење средстава.

VI  КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ 
ПРОГРАМА

Члан 36.
Носилац програма води све потребне еви-

денције које омогућавају овлашћеним лицима Града 

Вршца спровођење контроле реализовања програ-
ма и утрошка средстава.

Носилац одобреног програма дужан је да 
чува евиденцију, односно документацију која се од-
носи на реализовање тог програма десет година од 
дана када је тај програм завршен, ако законом није 
друкчије одређено.

Носилац програма је у обавези да овлашће-
ним лицима Града Вршца омогући увид у целокуп-
ну документацију и сва места везана за реализацију 
уговореног програма, и у поступку контроле пру-
жи им сва потребна обавештења.

Носилац програма је у обавези да омогући 
овлашћеним лицима Града Вршца увид у податке 
које воде трећа лица, а у вези су са коришћењем 
одобрених средстава и реализацијом програма.

Члан 37.
Носилац одобреног програма коме су пре-

нета средства дужан је да наменски користи сред-
ства добијена из буџета Града Вршца.

Средства добијена из буџета града Вршца 
за реализовање програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта мо-
рају се вратити, у целости или делимично, даваоцу 
средстава, заједно са затезном каматом од момен-
та пријема, уколико подносилац, односно носилац 
програма:

1. нетачно или непотпуно обавести даваоца 
средстава о битним околностима везаним 
за одобрење и реализовање програма, од-
носно пројекта;

2. својим пропустом не изврши програм, 
односно пројекат у целини га изврши у не-
битном делу или га изврши са битним за-
кашњењем;

3. употреби средства ненаменски, у потпу-
ности или делимично;

4. не придржава се прописаних или уговоре-
них мера које су утврђене ради осигурања 
реализације програма, односно пројекта;

5. не достави у предвиђеним роковима по-
требне извештаје и доказе, иако га је дава-
лац средстава претходно упозорио на не-
правилности и последице.

6. престане да испуњава услове који су на 
основу овог закона потребни за добијање 
средстава  

7. спречи или онемогући спровођење про-
писаних, односно уговорених контролних 
мера. 

Градоначелник ће захтевати повраћај дела 
датих средстава у случајевима из става 2 тачка 1. И 
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6. Овог члана или у случају када је програм извр-
шен са закашњењем, ако су реализованим актив-
ностима постигнути битни ефекти програма.

Градоначелник  ће захтевати повраћај дела 
датих средстава у случају из става 2 така 3. Овог 
члана уколико су средства само делимично намен-
ски утрошена, а то није битно утицало на пости-
зање битних ефеката програма.    

Реализовани трошкови су прихватљиви, ако 
већ нису финансирани из других јавних прихода, 
да су директно повезани са одобреним програмом, 
да су настали након потписивања уговора о реали-
зацији програма, да су регистровани кроз одгова-
рајућу књиговодствену документацију, да се могу 
поткрепити оргиналном документацијом са јасно 
наведеним датумом и износом и да се слажу са мак-
сималним вредностима одобрених трошкова у фи-
нансијском плану програма.

Члан 38.
Измене, у погледу одобрених средстава за 

реализацију програма, могу се извршити ако се: 
1) не угрожава основни циљ програма; 
2) средства компензују у оквиру одређене 

врсте трошка, као и између различитих 
врста трошкова, обраћајући пажњу на то 
да варијација не сме да прелази 10% од 
првобитно одобрене суме новца у оквиру 
сваке врсте трошка. 

У случајевима из става 1. Овог члана, носи-
лац програма може да током реализације програма 
изврши измену финансијског плана програма и да о 
томе обавести Градоначелника и Градско веће. 

У свим другим случајевима мора да се 
унапред поднесе писани захтев Градском већу за 
одобрење одступања, уз додатно објашњење, с тим 
да се такав захтев може поднети до 1. Децембра, 
када су у питању годишњи програми, а за посеб-
не програме у току реализације програма или пре 
утврђеног крајњег рока за реализацију програма.

Члан 39.
Финансирање реализације програма може 

се обуставити ако носилац програма:
1) на захтев овлашћеног лица града Вршца, 

као и у роковима утврђеним уговором о 
реализовању програма, није доставио из-
вештај са потребном комплетном доку-
ментацијом о остваривању програма или 
делова програма и коришћењу средстава 
буџета града; 

2) употребљава средства ненаменски, у 
потпуности или делимично;

3) не поштује динамику реализовања про-
грама или се не придржава прописаних 
или уговорених мера које су утврђене у 
циљу обезбеђења реализације програма;

4) престане да испуњава услове који су на 
основу Закона и овог правилника потреб-
ни за одобрење програма;

5) спречи или онемогући спровођење пропи-
саних, односно уговорених контролних мера;

6) не достави Спортском савезу Вршца, као 
овлашћеном предлагачу годишњих про-
грама, потребне информације, односно не 
омогући увид у документа и активности 
везане за реализацију годишњег програма;

7) у другим случајевима очигледно не може 
да реализује програм у битном делу како је 
планирано.

Носилац неће одговарати за кашњења или 
неизвршавање обавеза предвиђених уговором о 
реализацији програма, када до неизвршења дође 
услед елементарних непогода, налога државних ор-
гана и других околности које су изван  реалне кон-
троле и нису последица грешке или немара носиоца 
програма.

VII  КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И 
КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, 

ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 40.
У поступку одобравања програма, односно 

пројеката изградње, опремања и одржавања спорт-
ских објеката, поред критеријума утврђених у чла-
ну 8. Овог правилника, цени се испуњеност сле-
дећих критеријума:

1) да за планиране активности постоји потреб-
на документација, у складу са законом којим 
се уређује планирање и изградња објеката;

2) да је обезбеђена локација за изградњу 
спортског објекта;

3) да спортски објекат испуњава услове про-
писане актом којим су уређени услови за 
обављање спортских делатности, у складу 
са Законом о спорту; 

4) да је спортски објекат категорисан у скла-
ду са националном категоризацијом спорт-
ских објеката;

5) да је спортски објекат уписан у матичну 
евиденцију спортских објеката, у складу са 
Законом о спорту;

6) да је у питању капитално одржавање 
спортског објекта (реконструкција, до-
градња, адаптација и санација);
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7) да су радови на изградњи и капиталном 
одржавању спортских објеката предвиђени 
одговарајућом планском документацијом;

8) да је премер и предрачун радова на из-
градњи, односно одржавању спортског 
објекта урађен и оверен од стране струч-
ног лица; 

9) да је земљиште на којем се планира из-
градња новог спортског објекта у јавној 
својини;

10) да је спортски објекат у јавној својини (у 
целини или делимично);

11) да носилац програма из сопствених 
средстава сноси трошкове припремних 
радова, израде техничке документације, 
ангажовања стручног надзора, техничког 
пријема, укњижбе;

12) да се изградња и одржавање и опремање 
спортског објекта у оквирима јавно-при-
ватног партнерства врши под условима и 
на начин утврђен законом којим је уређено 
јавно-приватно партнерство;

13) да се уговором  регулишу сва својинска 
и имовинска питања у вези са изградњом 
и одржавањем спортског објекта, у складу 
са законом којим је уређена јавна својина и 
другим законима.

Члан 41.
Власник, односно корисник земљишта или 

спортског објекта подноси предлог пројекта из-
градње, опремања и одржавања спортског објекта 
уз сагласност власника земљишта, односно спорт-
ског објекта. 

Предлог пројекта изградње и капиталног 
одржавања спортског објекта могу заједнички да 
поднесе више овлашћених подносилаца, у случају 
сусвојине на земљишту или објекту.

Опремање спортског објекта подразумева 
опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим 
чини функционалну техничко-технолошку целину.

Одржавање спортског објекта подразумева 
капитално одржавање у смислу извођења радова на 
реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији 
спортских објеката.

Предлог годишњег пројекта (програма) из-
градње, опремања и одржавања спортског објекта 
чине појединачни пројекти, који се, у складу са 
садржајем, групишу у посебне програме: 

1) изградња спортских и рекреативних обје-
ката;

2) капитално одржавање спортских и рекре-
ативних објеката;

3) изградња спортских објеката за потребе 
образовања;

4) капитално одржавање спортских објеката 
за потребе образовања;

5) изградња и прилагођавање спортских 
објеката за лица са посебним потребама и 
инвалидитетом.

Члан 42.
Уз пројекат изградње и одржавања спорт-

ског објекта мора бити приложена документација 
којом се доказује испуњеност прописаних услова 
и критеријума према закону којим се уређује об-
ласт планирања и изградње, као и документација 
о спровођењу програма (предрачун радова; влас-
нички лист за земљиште и објекат; уговор о зајед-
ничком улагању; локацијска дозвола, грађевинска 
дозвола или решење којим се одобрава извођење 
радова на адаптацији или санацији спортског обје-
кта; главни пројекат према закону којим се уређује 
област планирања и изградње; окончана или по-
следња привремена ситуацију за извршене радове 
и извештај надзорног органа – код фазне изградње; 
други докази).

Члан 43.
Годишњи пројекат изградње и инвестицио-

ног одржавања спортских објеката извршава се 
према динамици утврђеној програмским календа-
ром у складу са законом.

Члан 44.
Носилац пројекта образује, након оба-

вештења о одобрењу програма, тим за спровођење 
програма и одређује руководиоца и његове чланове.

Носилац пројекта, по извршеном технич-
ком прегледу и извршеној записничкој примопре-
даји и коначном обрачуну изведених радова, дужан 
је да обезбеди употребну дозволу.

VIII  ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 
ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА    

ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА
ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ  
КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА

Члан 45.
Финансирање програма стипендирања за 

спортско усавршавање категорисаних спортиста, 
посебно перспективних спортиста, врши се у скла-
ду са следећим критеријумима:

1) да је у питању спортиста аматер, у складу 
са Законом и спортским правилима;
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2) да је спортиста држављанин Републике 
Србије;

3) да је спортиста у текућој години рангиран 
у складу са чланом 140. Став 2. Закона о 
спорту;

4) да га његова спортска организација пред-
ложи за добијање стипендије;

5) да се у текућој години бави спортским ак-
тивностима у спортским организацијама у 
граду Вршцу;

6) да испуњава обавезе према националној 
спортској репрезентацији у коју је позван; 

7) да у текућој години има статус ученика и 
да је у претходној школској години оства-
рио минимално врлодобар успех – за спор-
тисте узраста од 15 до 19 година;

8) да му је утврђена здравствена способност 
за обављање спортских активности у скла-
ду са Законом;

9) да поштује антидопинг правила прописа-
на Законом о спречавању допинга у спорту;

10) да је његово понашање на спортским те-
ренима и изван њих у складу са спортским 
духом и фер плејом.

Право на стипендију престаје спортисти 
престанком испуњавања услова из става 1. Овог 
члана, на основу одлуке Градског већа.

Градско веће посебном одлуком утврђује 
максимални број стипендија које могу добити спор-
тисти за спортско усавршавање исте спортске орга-
низације, у зависности од ранга спорта утврђеног 
Националном категоризацијом спортова, и висину 
месечног износа стипендија у зависности од кате-
горије спортисте (заслужни спортиста, спортиста 
међународног разреда, спортиста националног раз-
реда, перспективни спортиста, други категорисани 
спортиста).

Са спортистом коме је одлуком Градског 
већа додељена стипендија за спортско усавршавање 
Градоначелник закључује уговор о одобравању сти-
пендије, на основу кога се спортисти месечно ис-
плаћује стипендија и који обавезно садржи податке 
о новчаном износу месечне стипендије, роковима 
исплате, року важења уговора и правима и обаве-
зама спортисте.

IX ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА 
И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА 

И НАГРАДЕ ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ   
РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА

Члан 46.
Годишње спортско признање града Вршца 

додељује се у виду повеље и новчане награде за:

1) освојену медаљу на великим међународ-
ним спортским такмичењима;

2) освојено национално, регионално или ев-
ропско клупско првенство;

Годишње спортско признање из става 1. 
Овог члана може се доделити спортској организа-
цији, спортисти или спортском стручњаку.

Градско веће утврђује висину новчане на-
граде из става 1. Овог члана.

Градско веће утврђује изглед повеље из ста-
ва 1. Овог члана.

У случају да спортска организација или 
спортиста, односно спортски стручњак у истој го-
дини оствари више спортских резултата који пред-
стављају основ за добијање признања и награде из 
става 1. Овог члана, може се одобрити само једно 
признање и новчана награда за најбољи (највред-
нији) спортски резултат остварен у претходној го-
дини.

Са спортском организацијом, спортским 
стручњаком или спортистом из става 2. Овог члана 
Градоначелник закључује, на основу одлуке Град-
ског већа о додели спортског признања, уговор о 
додели новчане награде 

X  ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И 
ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ОДОБРАВАЊА 

КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ  ОБЈЕКАТА У 
СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА 

Члан 47.
У циљу рационалног и наменског коришћења 

спортских сала и спортских објеката у државној 
својини чији је корисник Град Вршац, односно који 
су у јавној својини Града Вршца, спортским орга-
низацијама се може одобрити њихово бесплатно 
коришћење за спортске активности, односно доде-
лити бесплатни термини за тренирање и обављање 
других спортских активности ако су поред општих 
услова и критеријума утврђених овим правилником 
испуњени и следећи услови:

1) да су све спортске активности које се у 
спортском објекту обављају бесплатне 
за све спортисте, учеснике у реализацији 
програма;

2) да је претежни део спортских активности 
тренирања везан за рад са децом и младима.

Градско веће утврђује укупан број слободних 
бесплатних термина (у сатима) по појединим спорт-
ским објектима.

О  финансирању тих термина Градоначелник 
закључује уговор са организацијом у области спорта 
која управља спортским објектима из става 1. Овог 
члана.
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Спортска организација из става 1. Овог чла-
на обавезна је да сале и спортске објекте у којима 
обавља спортске активности користи у складу са за-
коном, пратећим подзаконским актима, спортским 
правилима и уговором о реализацији програма.

XI   ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА 
И ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈЕ 

СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ВРШАЦ
Члан 48.

Годишњи програм из члана 2. Став 1. Тачка 
6 Правилника може се одобрити само организацији 
у области спорта која поред општих услова и кри-
теријума утврђених овим правилником испуњава 
и услов да је одлуком Градског већа утврђена као 
организација у области спорта од посебног значаја 
за град Вршац у складу са ставомовима 2–7. Овог 
члана.

Градско веће својом одлуком, на предлог 
Градоначелника, утврђује организације у области 
спорта на територији града Вршца од посебног зна-
чаја за Град Вршац.

Спортски савез Вршац је као надлежни те-
риторијални спортски савез од посебног значаја за 
град.

Градско веће одлуку из става 2. Овог члана 
доноси, у складу са Закона о спорту, у зависности 
од тога каква је унутрашња организованост орга-
низације, који је ранг спортске гране према катего-
ризацији спортова, колики је број учлањених орга-
низација и спортиста, каква је спортска традиција 
и спортски резултати организације, у којој мери се 
унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења ор-
ганизација учествује, број екипа организације које 
се такмиче у оквиру надлежног националног гран-
ског спортског савеза (и мушкарци и жене, у свим 
категоријама), чланства у надлежном националном 
спортском савезу, испуњености услова за обављање 
спортских активности и делатности у складу са За-
коном, у којој мери се повећава обухват бављења 
грађана спортом, поседовање спортских објеката, 
као и према томе у којој мери се делатност органи-
зације уклапа у приоритете утврђене Програмом 
развоја спорта у граду Вршцу.

Предлог да се одређена организација у обла-
сти спорта утврди за организацију од посебног зна-
чаја за Град Вршац може дати свака организација у 
области спорта са територије града Вршца, уз под-
ношење документације којом се доказује испуње-
ност критеријума из става 4. Овог члана.

При доношењу одлуке из става 2. Овог чла-
на Градско веће води рачуна и о томе у којој мери су 

активности организације у области спорта од зна-
чаја за реализацију Националне стратегије развоја 
спорта и Програма развоја спорта у граду Вршцу. 

Градско веће пре доношења одлуке из става 
2. Овог члана прибавља мишљење Спортског саве-
за Вршца.

Градско веће доноси одлуку да одређеној ор-
ганизацији престаје статус организације у области 
спорта која је од посебног значаја за Град Вршац ка-
да организација престане да испуњава критеријуме 
из става 4. Овог члана на основу којих је стекла тај 
статус.

             XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.

Ступањем на снагу овог Правилника прес-
таје да важи Правилник о одобравању и финанси-
рању програма односно пројеката којима се задо-
вољавају потребе и интереси грађана Града Вршца 
у области спорта („Службени лист Града Вршца“, 
број 12/2017).

Члан 50.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 110-12/2018-II-01 
Датум: 28.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Ненад Барош, с.р.

15.

На основу члана 24. став 1.Одлуке о так-
си превозу („Сл. лист Града Вршца“ бр. 18/2016 и 
1/2018), члана 101. став 1. Статута Града Вршца („Сл. 
лист Општине Вршац“ бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 
4/2016 и „Сл. лист Града Вршца“ бр. 10/2017) и члана 
31. Пословника Градског већа („Сл. лист Општине 
Вршац“ бр. 10/2008 и „Сл. лист Града Вршца“ бр. 
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14/2017 ), Градско веће Града Вршца, на седници 
одржаној 21. маја 2018. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ТАКСИ 

ПРЕВОЗА

I
Овим Решењем утврђују се цене услуга так-

си превоза путника на територији града Вршац, и 
то:

СТАРТ ......................................... 70,00 динара

I ТАРИФА – градска вожња – један пређени 
км ................................................ 75,00 динара

II ТАРИФА – ванградска вожња – један 
пређени км .............................. 79,00 динара

III ТАРИФА – вожња од 22-06 часова, не-
дељом и празником ............... 81,00 динара

ЧЕКАЊЕ – 1 сат чекања .......... 500,00 динара

Додатак – комад пртљага .......... 20,00 динара.

II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

III
Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење број 38-5/2012-III-01 од 14. августа 
2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 38- 3/2018-III-01 
Датум: 21.05.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.
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