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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА II    ВРШАЦ, 8. ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ   БРОЈ 12/2017

1.

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 
24/2011, 121/12, 42/2013, 50/2013, 98/2013132/2014 
i 145/2014), члана 20. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 
83/2014 и 101/2016), чл. 31. Правилника о садржи-
ни, начину и поступку израде докумената простор-
ног и урбанистичког планирања (Службени гла-
сник РС“, бр 64/2015), чл. 13 ст. 1 тачка 2. и члана 27. 
ст. 1. тачка 5. Статута Општине Вршац („Службени 
лист Oпштине Вршац“, бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 
и 4/2016) Скупштина Града Вршца, по претходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове бр. 
350-58/2017-IV-03 од 30.06.2017.године, на седници 
одржаној дана 07.07.2017. године, донела је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА ИНТЕГРАЛНО 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, БЕЛА ЦРКВА, ПЛАНДИШТЕ И 

АЛИБУНАР У ВРШЦУ 

Члан 1.
Овом одлуком приступа се измени Плана 

детаљне регулације центра за интегрално упра-
вљање отпадом за општине Вршац, Бела Црква, 
Пландиште и Алибунар у Вршцу („Службени лист 
општине Вршац" бр. 10/2009 ) урађен од стране Доо 
„АРПЛАН“ Аранђеловац (у даљем тексту: измене 
Плана ).

Члан 2.
Циљ доношење измена Плана је регулисање 

комуналног отпада и постизање вишег нивоа заш-
тите животне средине.

Члан 3.
Обухват плана су парцеле део 14082/1, 

14082/6 и 14082/7 КО Вршац, површине 288917 м2. 

Тачан обухват биће прецизиран у току израде на-
црта плана.

Саставни део ове одлуке јесте графички 
приказ границе обухвата планског документа.

Члан 4.
Генералним планом Вршца (Службени гла-

сник РС“, бр 4/2007 и 6/2007) предвиђено је да се 
за простор депоније израђује План детаљне регу-
лације.

Изменама Плана неће бити строго дефини-
сана диспозиција нити величина будућих објеката, 
првенствено из потребе да се План учини флекси-
билнијим за даље спровођење услед брзине раз-
воја саме технологије која се примењује у области 
третмана отпада, а која изискује могуће промене 
просторног размештаја различитих наменских це-
лина унутра комплекса. 

Члан 5.
На простору обухвата Плана земљиште ће 

се користити за прикупљање отпада, његово сор-
тирање, рециклирање и примену нових техноло-
гија и технолошких процеса у функцији третирања 
отпада што поред осталог подразумева и смањење 
количине и токсичности отпада и његову поновну 
употребу. Обухватом Плана обезбедиће се инфра-
структура за управљање комуналним отпадом. 

Члан 6.
Рок за израду изменe Плана је 6 месеци од 

дана доношења ове одлуке.

Члан 7.
Средства за израду измена Плана обез-

беђују се из буџета Града Вршца.

Члан 8.
Саставни део ове одлуке је и Решење 

Одељења за урбанистичко-грађевиске и имовин-
ско-правне послове да се не приступи изради 
стратешке процене утицаја Плана детаљне регу-
лације на животну средину уз претходно приба-
вљено мишљење Одељења за комунално-стамбене 
послове Града Вршца.
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Члан 9.
После доношења одлуке о изради измене 

Плана носилац израде измена Плана организује ра-
ни јавни увид. 

Члан 10.
Пре подношења предлога измене Плана 

Скупштини Града Вршца на доношење, исти под-
леже стручној контроли и излаже се на јавни увид. 

Члан 11.
Стручну контролу измена Плана врши Ко-

мисија за планове Града Вршца, која саставља из-
вештај са подацима о извршеној контроли, са свим 
примедбама и ставовима по свакој примедби. Из-
вештај се доставља обрађивачу измена Плана, који 
је дужан да у року од 30 дана од дана достављања 
извештаја поступи по датим примедбама. 

Члан 12.
После извршене стручне контроле и посту-

пања по датим примедбама обавља се јавни увид у 
трајању од 30 дана од дана оглашавања.

Место одржавања јавног увида је у холу 
Скупштине Града Вршца.

Јавни увид се оглашава у дневном и локал-
ном листу, као и средствима јавног информисања.

О обављању јавног увида стараће се Оде-
љење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-
правне послове Града Вршца.

После обављеног јавног увида Комисија са-
ставља извештај који представља саставни део об-
разложења предлога измене Плана.

Урбанистички план доноси Скупштина Гра-
да Вршца.

    
Члан 13.

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 ВРШЦА

Број: 011-36/2017-II-01
Дана: 07.07.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

2.

На основу члана 69. и члана 135. став 4. За-
кона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09, испр. 64/10 - одлука Ус, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 
одлука УС, 132/14 и 145/2014), члана 27. став 1. та-
чка 14/в Статута Града Вршца („Службени лист 
Oпштине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 
4/2016 ) и члана 8. Одлуке о утврђивању органа Гра-
да Вршца („Службени лист Општине Вршац“ бр. 
1/2016), Скупштина Града Вршца на седници одр-
жаној дана 07.07.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О УСТАНОВЉАВАЊУ 

ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА У КОРИСТ 
ТЕЛЕКОМА АД (Град)

Члан 1.
ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права 

службености пролаза на непокретностима у јав-
ној својини Града Вршца и то на кат. парц. бр. 5690, 
6210, 6790, 6802, 9695, 9794, 9795, 9825, 9883, 9887, 
9889, 9892, 9897, 9900, 9903, 9904, 9910, 9921, 9952, 
9953, 9954, 9956, 28243, 27276/6, 6733/3, 6733/4, 
6780/4, 6782/3, 6786/3, 6789/4, 6789/5, 6793/6, 6795/1, 
6797/1, 6798/2, 6800/2, 6805/2, 9692/1, 9835/1, 9841/1, 
9842/1, 9852/1, 9888/4, 9890/1, 9894/1, 9894/2, 9899/1, 
9912/1 све у Ко Вршац ради извођења радова наре-
конструкцији и изградњи телекомуникационе мре-
же у граду Вршцу у корист „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ 
АД Београд, Таковска 2, а по претходно исходо-
ваној Сагласности ЈП „Варош“ Вршац бр. 433/1 од 
28.06.2017. године.

Члан 2.
 О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовин-
ско правне послове Градске управе Града Вршца.

 У име Града Вршца као власника послужног 
добра уговоре о у установљавању права службено-
сти закључује Градоначелник Града.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-37/2017-II-01
Дана: 07.07.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

3.

На основу члана 69. и члана 135. став 4. За-
кона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09, испр. 64/10-одлука Ус, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13 од-
лука УС, 132/14 и 145/2014), члана 27. став 1. тачка 
14/в Статута Града Вршца („Службени лист Oпшти-
не Вршац“, бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 ) 
и члана 8. Одлуке о утврђивању органа Града Вр-
шца („Службени лист Општине Вршац“ бр.1/2016), 
Скупштина Града Вршца на седници одржаној дана 
07.07.2017. године,донела је

О Д Л У К У
О УСТАНОВЉАВАЊУ 

ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА У КОРИСТ ТЕЛЕКОМА 
АД ( Хемоград)

Члан 1.
ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права 

службености пролаза на непокретностима у јавној 
својини Града Вршца и то на кат. парц. бр. 9964, 9966, 
9965/1, 7786/1, 9965/3, 9967, 9972, 9693, 9992/1‚ 9988, 
9968, 9962, 9795, 9899/1, 9945, 9898, 9944, 9897, 9934, 
9896/1, 9706, 9585/25, 9926/1, 9585/27, 9928, 9606/3, 
9612/31, 9625/1, 9625/15, 9707, 24571/153, 24571/150, 
9659/18, 9642/8, 9641/11, 9640/9, 9640/3, 9630/4,9795, 
9932, 9926/1, 9923, 9921, 9919, 9917, 27342/1 све у Ко 

Вршац ради изградње делова дистрибутивне мре-
же за електронске комуникације у Вршцу у корист 
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД Београд, Таковска 2, а по 
претходно исходованој Сагласности ЈП „Варош“ 
Вршац бр. 305/2 од 27.06.2017. године.

Члан 2.
 О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовин-
ско правне послове Градске управе Града Вршца.

 У име Града Вршца као власника послужног 
добра уговоре о у установљавању права службено-
сти закључује Градоначелник Града.

      
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-38/2017-II-01
Дана: 07.07.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

4.

На основу члана 69. и члана 135. став 4. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гла-
сник РС“, бр. 72/09, 81/09, испр. 64/10 - одлука Ус, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 
98/13 одлука УС, 132/14 и 145/2014), члана 27. став 
1. тачка 14/в Статута Града Вршца („Службени 
лист Oпштине Вршац“, бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 
и 4/2016 ) и члана 8. Одлуке о утврђивању органа 
Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“ 
бр.1/2016), Скупштина Града Вршца на седници 
одржаној 07.07.2017. године,донела је

О Д Л У К У
О УСТАНОВЉАВАЊУ 

ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА У КОРИСТ 
ТЕЛЕКОМА АД (насељено место Павлиш)
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Члан 1.
ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права 

службености пролаза на непокретности у јавној 
својини Града Вршца, кат.парц. бр. 4413/1 Ко Пав-
лиш, потес Путеви, на којој се налази објекат –ули-
ца, ради изградње делова дистрибутивне мреже 
за електронске комуникације у Павлишу у корист 
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД Београд, Таковска 2, а по 
претходно исходованој Сагласности ЈП „Варош“ 
Вршац бр. 406/2 од 26.06.2017. године.

Члан 2.
 О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовин-
ско правне послове Градске управе Града Вршца.

 У име Града Вршца као власника послужног 
добра уговоре о у установљавању права службено-
сти закључује Градоначелник Града.

      
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-39/2017-II-01
Дана: 07.07.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

5.

На основу члана 69. и члана 135. став 4. За-
кона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09, испр.64/10-одлука Ус, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13 од-
лука УС, 132/14 и 145/2014), члана 27. став 1. тачка 
14/в Статута Града Вршца („Службени лист Oпшти-
не Вршац“, бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 ) 
и члана 8. Одлуке о утврђивању органа Града Вр-
шца („Службени лист Општине Вршац“ бр.1/2016), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 
07.07.2017. године,донела је

О Д Л У К У
О УСТАНОВЉАВАЊУ 

ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА У КОРИСТ ТЕЛЕКОМА 
АД (Насеље Брег)

Члан 1.
ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање пра-

ва службености пролаза на јавном грађевинском 
земљишту, непокретностима у јавној својини Града 
Вршца и то: 

• На кат. парц. бр. 9864 КО Вршац, земљиште 
под зградом-објектом, на коме се налази 
објекат – Улица, површине 251м2, у Вршцу, 
ул. Личка

• На кат. парц. бр. 9863 КО Вршац, земљиште 
под зградом-објектом, на коме се налази 
објекат – Улица, површине 3574м2, у Вршцу, 
ул. Мате Матејића

• На кат. парц. бр. 9873/1 КО Вршац, 
земљиште под зградом-објектом, на коме се 
налази објекат –Улица, површине 5600м2, у 
Вршцу, ул. Борачка

• На кат. парц. бр. 9879/1 КО Вршац, 
земљиште под зградом-објектом, на коме се 
налази објекат –Улица, површине 3966м2, у 
Вршцу, ул. Јанка Халабуре

• На кат. парц. бр. 9884/1 КО Вршац, 
земљиште под зградом-објектом, на коме се 
налази објекат – Улица, површине 6366м2, у 
Вршцу, ул. Војводе Мишића

• На кат. парц. бр. 9872 КО Вршац, земљиште 
под зградом-објектом, на коме се налази 
објекат – Улица, површине 4126м2, у Вршцу, 
ул. Народног хероја Милана Тепића

• На кат. парц. бр. 5576/1 КО Вршац, 
земљиште под зградом-објектом, на коме се 
налази објекат – Улица, површине 12600м2, 
у Вршцу, ул. Личка

• На кат.парц. бр. 6210 КО Вршац, земљиште 
под зградом-објектом, на коме се налази 
објекат – Улица, површине 20232м2, у Вр-
шцу, ул. Омладински трг ради изградње де-
лова дистрибутивне мреже за електронске 
комуникације у Вршцу у корист „ТЕЛЕКОМ 
СРБИЈА“ АД Београд, Таковска 2, а по прет-
ходно исходованој Сагласности ЈП „Варош“ 
Вршац бр. 359/2 од 23.06.2017. године.

Члан 2.
 О спровођењу ове Одлуке стараће се 
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Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовин-
ско правне послове Градске управе Града Вршца.

 У име Града Вршца као власника послужног 
добра уговоре о у установљавању права службено-
сти закључује Градоначелник Града.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-40/2017-II-01
Дана: 07.07.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

6.

На основу члана 23. став 1. Пословника о ра-
ду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града 
Вршца“, број 8/2008), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 07.07.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНA 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВРШЦА

I
 Владимиру Бајићу, престаје функција члана 

Градског већа Града Вршца, са 07.07.2017. године, 
због смањења броја чланова Градског већа. 

II
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-54/2017-II-01
Дана: 07.07.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

7.

На основу члана 23. став 1. Пословника о ра-
ду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града 
Вршца“, број 8/2008), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 07.07.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНA 

ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ВРШЦА

I
 Ивану Јосић, престаје функција члана Град-

ског већа Града Вршца, са 07.07.2017. године, због 
смањења броја чланова Градског већа. 

II
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-55/2017-II-01
Дана: 07.07.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

8.

На основу члана 27. тачка 9. Статута Града 
Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број 
10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), члана 2. и 8. Од-
луке о утврђивању органа Града Вршца („Службе-
ни лист Града Вршца“, број 1/2016) и члана 4. став 
2. Одлуке о установљавању Међународног фести-
вала фолклора „Вршачки венац“ („Службени лист 
Oпштине Вршац“, број 1/2005), Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној 07.07.2017. године, до-
нела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА ФЕСТИВАЛСКОГ ОДБОРА 

И ДИРЕКТОРА МЕЂУНАРОДНОГ 
ФЕСТИВАЛА ФОЛКЛОРА „ВРШАЧКИ 

ВЕНАЦ“
 

I
Решење о именовању председника и чла-

нова Фестивалског одбора и директора Међуна-
родног фестивала фолкора „Вршачки венац“ број: 
02-052/2016 од 10.06.2016. године, у тачки I мења се 
тако што се:

после речи: „за председника“ речи: „Алек-
сандар Ђорђевић, заменик Градоначелника Града 
Вршца“ замењују речима: „Драгослав Алексић, по-
моћник Градоначелника,“

и
после речи: „за чланове“ речи: „1. Марија Ку-

лић, помоћник 
Градоначелника,“ замењује речима: „Наташа 

Ћирић, члан Градског већа,“ 
 

II
Ово Решење објављује се у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-56/2017-II-01
Дана: 07.07.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

9.

На основу члана 21. Закона о заштити од 
пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 
20/2015), члана 2. став 1. Правилника о посеб-
ним мерама заштите од пожара у пољопривреди 
(„Службени гласник СРС“, бр. 27/1984), члана 44. 
тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/2016 – др. закон) и члана 46. тачка 8. Статута 

Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, 
бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), на седници 
Градског већа од 30. јуна 2017. године, Градоначел-
ник Града Вршца донела je 

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ЖЕТВУ 

ЖИТАРИЦА 
РОДА 2017. ГОДИНЕ

I
Образује се Штаб за жетву житарица рода 

2017. године.

II
 У Штаб из претходне тачке и м е н у ј у  с е :
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. Слободан Јованов, члан Градског већа;

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
2. Слободан Царан, координатор пољочу-

варске службе; 

ЗА ЧЛАНОВЕ:
3. Максимовић Славиша, члан Градског 

већа,
4. Милош Васић, члан Градског већа,
5. Милош Салапура, запослен у Градској 

управи,
6. Трифуновић Жарко, запослен у Ватро-

гасној јединици Вршац и
7. Роман Лука, запослен у Полицијској ста-

ници Вршац. 

III
Задатак Штаба за жетву житарица рода 2017. 

године је да координира рад штабова привредних 
субјеката, месних заједница и других субјеката-
учесника жетве, да обавести све учеснике жетвених 
радова о обавези поштовања забране паљења же-
твених остатака на њивама и о обавези коришћења 
исправне механизације, прати реализацију програ-
ма жетве, успоставља сарадњу са свим учесницима 
жетве, упознаје се са ситуацијом на терену, преко 
средстава јавног информисања обавештава стано-
вништво о мерама заштите од пожара, организује 
стално дежурство осматрачке службе и службе везе 
и обавештавања и благовремено информише Град-
ског веће у случају одређених проблема који оме-
тају ток жетве.

Штаб ће послове из ове тачке извршавати до 
окончања жетве.
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IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 320-12/2017-I-01
Дана: 30. јуна 2017
Вршац, Трг победе 1

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

10.

На основу члана 138. став 2. Закона о спор-
ту („Службени гласник РС“, број 10/2016), члана 
101. став 1. Статута Града Вршца („Службени лист 
Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 
4/2016), члана 8. Одлуке о утврђивању органа Града 
Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2016) 
и члана 31. став 5. Пословника Општинског већа 
(„Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008), 
Градско веће Града Вршца, на седници одржаној да-
на 30. jуна 2017. године, донело 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 
унапређење 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 тери-
торије 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, ана-
лиза и дистрибуција релевантних инфор-
мација за адекватно задовољавање потре-
ба грађана у области спорта на територији 
града Вршца, истраживачко –развојни 
пројекти и издавање спортских публика-
ција;

10) унапређивање стручног рада учесника у 
систему спорта са територије града Вршца 
и подстицање запошљавања вискококва-
лификованих спортских стручњака и вр-
хунских спортиста и
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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 седиштем 
на територији града Вршца, чија је делатност од по-
себног 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 
програми и не могу да конкуришу по јавном пози-
ву.

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, 
опремања и одржавања спортског објекта на под-
ручју града Вршца из члана 2. став 1. тачка 2) Пра-
вилника, укључујући и школски спортски објекат, 
може 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.

Предлози годишњих и посебних програма 
састоје се из једне или више програмских целина, а 
подносе се одвојено за сваку од области из члана 2. 



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  221

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-
пустом није постигао у битном делу планиране 
ефекте програма.
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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 санацији 
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 



224            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

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 интере-
си 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 мо-
же изузетно одобрити одређени програм којим се 
реализују потребе и интереси грађана у области 
спорта из члана 2 став 1. Правилника и на осно-
ву поднетог предлога програма у току године, без 
јавног позива, у случају када је у питању програм 
од посебног значаја за задовољавање потреба и ин-
тереса грађана у области спорта, а подносе га овла-
шћени предлагачи програма из члана 138. став 5. За-
кона о спорту и када је у питању програм који није 
из објективних разлога могао бити поднет у складу 
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са Програмским календаром, а предмет и садржај 
програма је такав да може бити успешно реализо-
ван 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. септембар – предлагач, односно носио-

ци програма достављају своје предлоге го-
дишњих програма Стручној комисији, 

– 1. септембар – Градоначелник образује 
Стручну комисију за избор програма и 
пројеката која анализира и оцењује подне-
те предлоге годишњих програма, 

– 30. септембар – Градско веће доноси при-
времену одлуку, на предлог Стручне коми-
сије о додели средстава за наредну буџет-
ску годину за реализацију годишњих про-
грама којима се остварује потребе и инте-
реси грађана Града Вршца у спорту,

– 15. децембар – Градско веће, у сарадњи са 
стручном комисијом, ревидира предлог 
годишњег програма и усклађује их са сред-
ствима утврђеним у буџету Града Вршца за 
наредну годину. 

– 30. децембар – Градско веће доноси одлуку 
и обавештава носиоце програма о виси-
ни 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 
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Градоначелник образује Стручну комисију (у даљем 
тексту: Комисија).

Комисија има председника и четири члана, 
од којих је један члан представник Спортског саве-
за Вршца.

Комисија 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.
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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 
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, фор-
ме предлога програма и адекватности предложеног 
програма, утврђених Законом, овим правилником и 
јавним позивом када су у питању посебни програми. 

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. 
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Непотпуни предлози програма не враћају се 
подносиоцу предлога.

Члан 27.
Вредновање квалитета програма спроводи 

се тако што сваки члан Комисије врши оцењивање 
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-
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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-
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 истеку 
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; 
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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-
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;
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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 пропи-
саних, односно уговорених контролних мера. 

Градоначелник ће захтевати повраћај дела 
датих средстава у случајевима из става 2 тачка 1. и 
6. овог члана или у случају када је програм извршен 
са закашњењем, ако су реализованим активности-
ма постигнути битни ефекти програма.

Градоначелник ће захтевати повраћај дела 
датих средстава у случају из става 2 така 3. овог чла-
на уколико су средства само делимично наменски 
утрошена, а то није битно утицало на постизање 
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 по-
требна документација, у складу са законом 
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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);

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.
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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;

2) да је спортиста држављанин Републике 
Србије;

3) да је спортиста у текућој години ранги-
ран 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 организацији, 
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 спор-
тиста, односно спортски стручњак у истој години ос-
твари више спортских резултата који представљају 
основ за добијање признања и награде из става 1. 
овог члана, може се одобрити само једно признање и 
новчана награда за најбољи (највреднији) спортски 
резултат остварен у претходној години.

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 
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X ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И 
ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ОДОБРАВАЊА 

КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У 
СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА 

Члан 47.
У циљу рационалног и наменског ко-

ришћења спортских сала и спортских објеката у 
државној својини чији је корисник Град Вршац, од-
носно који су у јавној својини Града Вршца, спорт-
ским организацијама се може одобрити њихово 
бесплатно коришћење за спортске активности, од-
носно доделити бесплатни термини за тренирање и 
обављање других спортских активности ако су по-
ред 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 спор-
тисте, учеснике у реализацији програма;

2) да је претежни део спортских активности 
тренирања везан за рад са децом и младима.

Градско веће утврђује укупан број слобод-
них бесплатних термина (у сатима) по појединим 
спортским објектима.

О финансирању тих термина Градоначел-
ник закључује уговор са организацијом у области 
спорта која управља спортским објектима из става 
1. овог члана.

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 крите-
ријума утврђених овим правилником испуњава и 
услов да је одлуком Градског већа утврђена као ор-
ганизација 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 члана 
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 савеза 
Вршца.

Градско веће доноси одлуку да одређеној ор-
ганизацији престаје статус организације у области 
спорта која је од посебног значаја за Град Вршац када 
организација престане да испуњава критеријуме из 
става 4. овог члана на основу којих је стекла тај статус.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 110-8/2017-III-01
Дана: 30. јуна 2017.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.



236            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

1. 

-

)

___

: ..........................................................



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  237

-



238            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

1)
– 1);

2)
– 3);

3)
– 5);

4)

– 5);
5)

– 1. 
8);



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  239

1.

2.

3.

%

4. –

5. –
–

6.

6)

– 12);
7)

- – 137. 
13);

8)

– 137 14).

–
–



240            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

8.
8.1.
8.2. –

9.
,

9.1.
9.2.
9.3. –

–

10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.

–



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  241

3. 

5.
6

7
8

9

10

11
12

13

14
15

16
17

18

19
20

21

22

23
24

25



242            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

30

31.
32

33

34

35

36

37

38

1. 

–
–

26
27

28

29



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  243

14.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

                                                            

                                                                                                    

11.

12.

13.



244            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

3.

4. -

5. 

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. -

16

1
2
3.

                                                                           ___________________________

1.
2. 



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  245

,

5,   

–
.

.
–

:

1.

2.

3.

                                                                          

                    



246            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

1. 

-

)

1.

2

: ......................................................................



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  247

-

)



248            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

1.

2. –

3.

4.
4.1.
4.2. –
4.3.

4.4.
4.5.
4.6. -
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11. –
4.12.

5.

5.1.
5.2.

6.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4. –

6.5.

7. :



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  249

8.

8.1.

–

1.
2.
3.

8.2.

9.
,

9.1.
9.2.
9.3. –

–

10.

10.1. –
10.2.
10.3.

?
10.4.

11. –

–

11.4
11.5



250            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

–

1.
2.
3.

11.6
11.7 ?

12.

13.

–

14.

15.

16.

17.



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  251

1.
2. 

3.

4. -

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14. –

15.

16.

1

–



252            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

                                                                     
                       

                                   

.

.

.

.

–

:

1.

2.

3.



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  253

: .............................................................................

1. 

-

)



254            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

2.

-

)

–

–

1.

2.

3.

3.1.
:



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  255

3.1.1. 
3.1.2. 

3.1.6. 

3.2.1. 
3.2.2. 

:

4.

5. –

6.

7.

1.
2. 

3.

4. -

5.

6.

7.



256            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

.
.

–

:

1.

2.

3.

                                                            
                  

                              

8.

9.

10. -

11.
.

12.

13.

14. 

1.



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  257

4

: ......................................................................

-

)



258            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  259

1)
–

2) -
– 137. 

9) 
3)

–
4)

– 15) 

1.

2.

3.

4. –

5. ):

5.1.
5.2.

6.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7. –
;

8.



260            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9.

–

10.

10.1.
10.2.

11. –

12.

12.1.
12.2. –

13.

14.
,

14.1.
14.2.
14.3. –

–

15.

15.1. –
15.2.
15.3.

15.4.
15.5.
15.6.
15.7.



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  261

16.

:



262            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

16.4 .

17.

18.

19.
:

20.

1.
2. 

3.

4. -

5. 

6.

7.
8.



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  263

9.

10.

11.

12.

13.

14. -

1.

2.

118. 

___________.

.

.

–
.

.

–



264            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

:

3. 

_____________________________

                                                            
              

                       

8

: ________________________________________________________

20
1.1. 5

1.2. 5

1.3. 5

1.4. 5

25
2.1. 5

2.2. 5

2.3.
–

5

2.4. 5

2.5. 5

30
3.1. 5



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  265

3.2. 5
3.3. 5

3.4. 5

3.5. 5
3.6. 5

15
4.1. 5

4.2. 5

4.3. 5

10
5.1. 5

5.2. 5
100

                                                                         

-

________________________________



266            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

7.2. (
–

). 

1. :

2.
:

3.

4.
:

5.

6. :

6.1.
:

6.3. 

7.



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  267

1

1.1.

1.2.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

                  

8. :

9.

________________________                                  __________________________________



268            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

, ,

-

1. :

2.
:

3.

4.
:

5.

6.
–

7.



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  269

________________________                                  __________________________________

                  

-

1. :

8. :



270            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

2.

_______________

1.

1.1 1.1.1

1.2 1.2.1

... …

2.

2.1 2.1.1

2.2 2.2.1

... …

1.

1.1 1.1.1

1.2 1.2.1

... …

2.

2.1. 2.1.1.

2.2 2.2.1

...

3.

3.1.
3.2.
3.3.

4. :



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  271

1

1.1.

1.2.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

. .

5.

(
.) 

9

1.

–



272            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

1.

2.

3.

4.

4

4

5.

                  

1.
2.
3.

                                                                                                                            

6.

                     

– __________

2.



08.07.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017  273

                                                         

                                                                                    ____________________________

7

–



274            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2017   08.07.2017.

11.

ИЗМЕНА ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА 
У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА 

ПОДАЦИМА О ПОЈЕДИНАЧНОМ БРОЈУ 
ДОБИЈЕНИХ ГЛАСОВА КАНДИДАТА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦ А

I
 У извештају бр. 011-013/2017-II-01 од 

28.06.2017. године, под редним бројем 10. МЗ Војво-
динци, због поднетих оставки Изборној комисији 
дана 05.07.2017. године од стране Црнила Аурикеa 
и дана 06.07.2017. године од стране Дражиле Ауре-
ла и Пуренда Корнелије, листа чланова Савета МЗ 
Војводинци се мења, те Комисија за спровођење из-
бора за органе месне самоуправе утврђује да су за 
чланове Савета МЗ Војводинци изабрани: 

10. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЦИ

  1. ПОПА МАРЋЕЛ 99
  2. ЈЕНЧА АДЕЛИН – СИЛВИЈУ 94
  3. ВАСИЛИЈЕ НЕНАД 93
  4. ПАУЦА ТОДОР 67
  5. ГУЦУ ЈОНЕЛ 57

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ОРГАНЕ МЕСНЕ САМОУПРАВЕ

Број: 011-013/2017-II-01.
Дана: 06.07.2017. године.
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ

Александра Панић,
дипл. Правник,, с.р.

12.

По сравњењу са изворним текстом Збир-
ног извештаја о спроведеним изборима у месним 
заједницама, бр. 011-013/2017-II-01 објављеног 

у „Службеном листу Града Вршца“, бр.11/2017, 
утврђена је грешка, па се даје:

ИСПРАВКА

 У Збирном извештају о спроведеним избо-
рима у месним заједницама, бр. 011-013/2017-II-01 
од 25.06.2017. године погрешно су уписано презиме 
и име члана Савета месне заједнице Куштиљ, тако 
да уместо „Бутан Јонике“, треба да стоји „Ђорђел 
Иван“.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ 
ОРГАНА ГРАДА

Александра Попић, с.р.
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