SLU@BENI LIST
OP[TINE VR[AC
GODINA XXXX

VR[AC, 13. MART 2012. GODINE

BROJ 4/2012

1.

2.

На основу члана 20. став 1. тачка 11
Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС"
бр. 129/2007),члана 13. став 1. тачка 11 Статута
општине Вршац ("Службени лист oпштине
Вршац" бр. 10/2008 и 13/2008) и члана 4. став 2
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Вршац ("Службени
лист oпштине Вршац" бр. 12/2009), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 12.03.2012.
године, донела је

На основу члана 96. Закона o планирању
и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009 и
81/2009 - испр. и 24/2011), члана 27. Закона о
јавној својини ("Сл. гласник РС" бр 72/2011),
13. Одлуке о условима и поступку отуђења
или давања у закуп грађевинског земљишта у
технолошко-индустријским зонама у општини
Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр. 12/09) и
члана 14. став 1. тачка 11. Одлуке о оснивању
привредног друштва за економски развој и
развој пројекта о некретнинама општине Вршац
«ТЕХНОЛОШКИ ПАРК» ДОО ВРШАЦ,
Скупштина «ТЕХНОЛОШКИ ПАРК»ДОО
Вршац, на седници 12.03.2012. године, донела
је

ОДЛУКУ
I
Усваја се Програм коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Вршац за 2012. годину.

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.

II
Oва Одлука објавиће се у "Службеном
листу општине Вршац".

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 011-02/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Отуђује се грађевинско земљиште у јавној
својини у обухвату дела блока 82 (Технолошки
парк), у потесу Београдски пут, парцеле друге
категорије и то:
1.
парцела бр. 8802/5, површине 3797м2,
њива 1. класе су уписане у лист непокретности
бр. 13263 у К.О. Вршац на Општину Вршац са
правом јавне својине.
2.
парцела бр. 8804/4, површине 2564м2 ,
ливада 1. класе су уписане у лист непокретности
бр. 13263 у К.О. Вршац на општину Вршац са
правом јавне својине.
3.
парцела бр. 8802/9 у укупне површине
2228м2 од чега је њива 1 класе површине 2054м2,
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а земљиште уз зграду објекат 174м2 у уписане
у лист непокретности бр. 13263 у К.О. Вршац на
општину Вршац са правом јавне својине.
4.
парцела бр. 8804/2 укупне површине
4717м2, од чега ја земљиште под зградомзграда грађевинарства од 354 м2, јавна својина
Општина Вршац, земљиште под зградом- зграда
грађевинарства од 84 м2 држалац Општина
Вршац, земљиште уз зграду објекат 3129м2 и
ливада 1 класе 1150м2.
Члан 2.
Отуђење парцела бр. 8804/2 извршиће
се након рушење објеката наведених у члану 1.
став 1 тачка 4.ове Одлуке.
Члан 3.
Поступак јавне лицитације у складу
са Одлуком о условима и поступку отуђења
или давања у закуп грађевинског земљишта у
технолошко-индустријским зонама у општини
Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр. 12/09)
спровешће Комисија за спровођење поступка
располагања грађавинским земљиштем
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у "Службеном листу
општине Вршац".

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 011-03/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

13.03.2012.

3.

На основу члана 27. а у вези члана
34. Закона о јавној својини («Сл.гласник РС
бр.72/2011) и члана 18. и 27. став 1 тачка 25.
Статута општине Вршац («Сл. лист општине
Вршац бр.10/08 и 13/08), Скупштина општине
Вршац, на седници одржаној 12.03.2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ –
МАЛИ ДВОРАЦ
У КО ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ
Члан 1.
Даје се у закуп на период од 25 година
путем јавног надметања непокретност уписана у
Поседовни лист број 1286 КО Велико Средиште
парц. број 62 село земљиште уз зграду-објекат
од 13а 27 m², парц. број 63 село земљиште уз
зграду-објекат од 04а 63 m² и парц. број 64 село
њива 4. класе од 01ха 43а 78 m², корисника Месна
заједница Велико Средиште.
Члан 2.
Уговором о закупу парцела из члана 1.ове
Одлуке обавезно предвидети :
• обавезу закупца да на предметним
некретнинама изврши темељну санацију,
адаптацију и рестаурацију објекта у циљу
привођења
туристичко-угоститељској
намени, у свему према условима Завода
за заштиту споменика културе Одељење
у Панчеву број 62/3 од 16. марта 2010.
године и Главном пројекту реконструкције
и ревитализације дворца за туристичкоугоститељске потребе који ће израдити
Покрајински завод за заштиту споменика
културе из Петроварадина, према понуди
број 03-140/1-2011 од 04.04.2011. године

13.03.2012.
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о свом трошку, као и обавезу одржавање
парка у свему према условима Завода за
заштиту природе из Новог Сада;
• обавезу да закупац Месној заједници
Велико Средиште омогући стални слободан
прилаз објектима водоснабдевања који се
налазе на кат. парцели број 62.
Висина закупнине утврдиће се према
вредности која се улаже у реконструкцију
и ревитализацију дворца који се налази на
непокретности и у коју се убрајају и трошкови
израде пројектне документације, таксе и накнаде
за потребне сагласности закључно са техничким
пријемом и употребном дозволом као и новчана
месечна закупнина за цео уговорени период
закупа у минималном износу који ће се утврдити
полазећи од тржишне висине закупа за предметну
непокретност
Рок за прибављање одговарајућег решења
за санацију, адаптацију и рестаурацију објекта,
износи најдуже годину дана од дана закључења
уговора о закупу, а рок за завршетак радова и
отпочињање делатности износи најдуже две
године од дана издавања одговарајућег решења.
Уколико ови услови не буду благовремено
испуњени или закуподавца и закупца писаним
путем сагласно утврде да одредбе уговора се не
примењују, закупац нема право на било каква
потраживања.
Закупац је у обавези да Покрајински
завод за заштиту споменика културе прихвати
за надзорни орган над извођењем грађевинских
радова и да сноси трошкове надзора.
Члан 3.
Поступак јавног надметања ради давања
у закуп непокретности из члана 1. ове одлуке
спроводи Комисија за спровођење поступка
располагања
грађевинским
земљиштем
именована од стране Скупштине општине
Вршац.
Комисија је надлежна да сачини текст
огласа и спроведе поступак јавног надметања,
сачини предлог уговора о закупу који ће потписати Председник општине као и да предузме
друге радње у складу са законом.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац».
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 011-04/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

4.

На основу члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник
РС", бр. 62/2006 и 47/2011), члана 20. тачка
4. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/2007), члана 27. тачка
6. Статута општине Вршац ("Службени лист
општине Вршац", бр. 10/2008 и 13/2008),
Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној дана 12.03.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним
таксама ("Сл. лист Општине Вршац", бр.
16/2011), у Таксеној тарифи, у Тарифном броју
5. у тачки 1, подтачка д) мења се и гласи:
“За аутобусе и теретна возила паркирана 24
часа у свакој зони.......................................150,00
динара.“
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Члан 2.
У истом Тарифном броју, став 4. мења се
и гласи:
„Трећа зона из овог тарифног броја
обухвата све улице и тргове у граду, који нису
обухваћени зонама I и II, као и остала посебна
паркиралишта на територији општине Вршац“.

13.03.2012.

("Сл. лист Општине Вршац", бр. 14/2008 и
2/2009), у члану 10. став 3. наведене одлуке,
речи "доплатним картама", замењују се речима
"посебним паркинг картама".
Члан 2.
Члан 13. наведене Одлуке мења се и
гласи:

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу Општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj :011-05/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

5.

На основу члана 20. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007), члана 25. став 3. Закона о комуналним
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011),
члана 13. тачка 5. и члана 27. тачка 6. Статута
општине Вршац ("Службени лист општине
Вршац", бр. 10/2008 и 13/2008), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 12.03.2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима

"Корисник паркинг места који поступа
супротно одредбама члана 11. ове одлуке дужан
је да плати посебну паркинг карту.
Посебна паркинг карта наплаћује се
кориснику посебних паркиралишта као посебна
цена када се у поступку контроле утврди да је
коришћење комуналне услуге у супротности са
одредбама ове одлуке.
Контролор
комуналног
предузећа
овлашћен је да, у поступку контроле коришћења
посебних паркиралишта, изда налог за плаћање
посебне паркинг карте и да га уручи кориснику
паркирања.
У случају да контролор није у могућности
да уручи налог, причвршћује га на возилу.
Достављање налога за плаћање посебне
паркинг карте на начин из става 3. овог члана
сматра се уредним и доцније оштећење или
уништење налога нема утицај на ваљаност
достављања и не одлаже плаћање посебне
паркинг карте.
Корисник паркирања дужан је да поступи
по примљеном налогу и плати посебну паркинг
карту у року од осам дана од дана достављања
налога.
Против корисника паркинг места који
у остављеном року не плати посебну паркинг
карту комунално предузеће покренуће поступак
принудне наплате у складу са Законом о
извршењу и обезбеђењу.
Цену посебне паркинг карте утврђује
Општинско веће."
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу Општине
Вршац”.

13.03.2012.
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Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 011-06/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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од стране ЈП «ВАРОШ» Вршац.
Члан 2.
Предмет Измена и допуна плана
представља промена планиране површине јавне
намене трафо станица и зелене површине на
катастарској парцели 8804/3 КО Вршац у намену
производне и пратеће делатности.
Члан 3.

6.

На основу члана 46. и 48. ст. 8. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09-исправка 64/10-УС и 24/11) и у
складу са чланом 42. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената
(„Службени гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11),
члана 20 тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 13.
став 1. тачка 2. и члана 27. став 1. тачка 5. Статута
општине Вршац („Службени лист општине
Вршац“, бр. 10/2010 и 13/2008), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној дана 12.03.
2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТAЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТЕХНОЛОШКИ ПАРК
(ДЕО БЛОКА 82)
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна
Плана детаљне регулације дела блока 82
(Tехнолошки парк )-Измене и допуне урађен
од стране ЈП »ВАРОШ» Вршац од новембра
2011.год. („Службени лист општине Вршац“,
бр. 16/2011) – у даљем тексту: Измена и допуна
плана.
Изради Измена и допуна плана се
приступа на иницијативу Општине Вршац.
Измена и допуна плана ће бити урађена

Планско подручје обухватиће катастарску
парцелу 8804/3 КО Вршац површине 1176 м2.
Графички приказ границе Измена и
допуна плана представља саставни део ове
Одлуке.
Члан 4.
Средства за израду Измена и допуна
плана обезбеђује Општина Вршац.
Члан 5.
Саставни део ове Одлуке је и Одлука
Одељења за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове о неприступању
изради Стратешке процене утицаја Измена и
допуна плана на животну средину на основу
претходног мишљења Одељења за комунално
стамбене послове.
На основу члана 48.ст 8. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка 64/10-УС и
24/11), обрађивач одмах приступа изради нацрта
Измена и допуна плана.
Члан 6.
Рок за израду нацрта Измена и допуна
плана је до 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 7.
Нацрт Измена и допуна плана подлеже
стручној контроли и излаже се на јавни увид.
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Члан 8.
Стручну контролу Нацрта Измена и
допуна плана спровешће Комисија за планове
општине Вршац, која саставља извештај,
са подацима о извршеној контроли, са свим
примедбама и ставовима по свакој примедби.
Извештај се доставља обрађивачу Измена и
допуна плана, који је дужан да у року од 30 дана
од дана достављања извештаја поступи по датим
примедбама.
Члан 9.
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама обавља се
јавни увид у холу Скупштине општине Вршац,
Трг Победе бр.1, у трајању од 30 дана од дана
оглашавања.
Јавни увид се оглашава у дневном
и локалном листу, као и информативним
емисијама.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове општине Вршац.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља Извештај који представља саставни део
образложења предлога Измене и допуне плана.
Измене и допуне плана доноси Скупштина општине Вршац.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 011-07/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

13.03.2012.

7.

На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС»
бр.129/07) и члана 27. став 1. тачка 6. Статута
општине Вршац («Сл. лист Општине Вршац»
бр.10/08 и 13/08), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 12.03.2012. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА
И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Члан 1.
У члану 4. став 2. Одлуке о начину и
критеијумима расподеле средстава за доделу
материјалне помоћи ученицима и студентима
са територије општине Вршац («Службени лист
Општине Вршац» бр. 4/2010) - у даљем тексту:
Одлука, иза речи: «који» уписују се речи:
«студирају на територији Републике Србије,
први пут су уписали и положили све предмете
из претходне године студија и».
Члан 2.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
«Право на материјалну помоћ имају
успешни ученици и студенти који остварују
највећи број бодова утврђен збиром бодова по
основу примања заједничког домаћинства и
просека оцена из става 2. овог члана. У случају
да више кандидата на ранг листи имају исти број
бодова, предност ће имати кандидат са већом
просечном оценом.
Рангирање подносилаца пријаве врши се
на основу бодова по следећим критеријумима:
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1. примања заједничког домаћинства:
I
а) домаћинства без прихода ............... 10 бодова
б)
просечна примања по члану заједничког
домаћинства од 01,00 динара до 10.000,00 динара
.................................................................. 7 бодова
в)
просечна примања по члану заједничког
домаћинства од 10.001,00 динара до 15.000,00
динарa ...................................................... 5 бодова
II
г) за пољопривредна газдинства:
која су регистрована да користе до 5 ха
земљишта, одређује се просечно примање по
члану заједничког домаћинства од 0,00 динара до
5.000, динара .......................................... 9 бодова
д) која су регистрована да користе од 5 до 10
ха земљишта, одређује се просечно примање
по члану заједничког домаћинства од 5.001, 00
динара до 10.000, динара ....................... 8 бодова
ђ) која су регистрована да користе од 10 до 15
ха земљишта, одређује се просечно примање
по члану заједничког домаћинства од 10.001,00
динара од 15.000, динара ...................... 6 бодова.
2. просек оцена:
а) просечна оцена у претходној години студија
већа од 9,50 ................................................. 4 бода
б) просечна оцена у претходној години студија
већа од 9,00 ................................................. 3 бода
в) просечна оцена у претходној години студија
већа од 8,00 ................................................. 2 бода
г) просечна оцена у претходној години студија
8,00 ............................................................... 1 бод.
Збиру бодова студената који студирају
ван територије општине Вршац додаје се још 1
бод.
Рангирање подносилаца пријаве, студената прве године факултета, вршиће се на
посебној листи према просечним примањима
по члану заједничког домаћинства. Предност
има кандидат који има најмањи износ просечног
примања по члану заједничког домаћинства»
Члан 3.
У члану 7. тачка 6. Одлуке бришу се
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речи «уверење о имовном стању», а уписују
речи: « потврда о регистрацији пољопривредног
газдинства са члановима газдинства и површином
земљишта које је евидентирано да користи».
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу Општине
Вршац».
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 011-08/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

8.

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи ( "Сл. гласник РС" бр. 129/2007) и
члана 27. став 1. тачка 4 Статута општине Вршац
("Службени лист oпштине Вршац" бр. 10/2008 и
13/2008), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 12.03.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се допуна Локалног акционог
Плана запошљавања Општине Вршац за 2012.
годину.
II
Oва Одлука објавиће се у "Службеном
листу општине Вршац".
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Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 011-09/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

9.

На основу члана 14. Закона о локалним
изборима («Службени гласник РС» бр. 129/2007,
34/2010-одлука Уставног суда и 54/2011), члана
32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гласник РС» бр.129/2007) и члана 27. став
1 тачка 25. Статута општине Вршац («Сл. лист
општине Вршац бр.10/08 и 13/08), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 12.03.2012.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
У Општинску изборну комисију именују се:
за
председника
Жива
Павков,
дипломирани правник, представник одборничке
групе «Покрет Вршачка регија Европска регија
–Јовица Заркула»,
за заменика председника Јарослава
Дега, дипломирани правник, представник
одборничке групе «За европски Вршац-Борис
Тадић»
за члана Зоран Цветковић, представник
одборничке групе «ПОКРЕТ Вршачка регија

13.03.2012.

Европска регија –ЈОВИЦА ЗАРКУЛА»,
за заменика члана Богица Вучковић
, представник одборничке групе «ПОКРЕТ
Вршачка регија Европска регија – ЈОВИЦА
ЗАРКУЛА»,
за члана Ливи Урзеску, представник
одборничке групе «ПОКРЕТ Вршачка регија
Европска регија – ЈОВИЦА ЗАРКУЛА»,,
за заменика члана Јасмина Косо,
представник одборничке групе «ПОКРЕТ
Вршачка регија Европска регија – ЈОВИЦА
ЗАРКУЛА»,
за
члана
Даринка
Михајловић,
представник одборничке групе «За европски
Вршац-Борис Тадић»,
за заменика члана Владимир Живковић,
представник одборничке групе «За европски
Вршац-Борис Тадић»
за члана Владимир Лалић, представник
одборничке групе «За европски Вршац-Борис
Тадић»
за заменика члана Гордана Пиваш,
представник одборничке групе «За европски
Вршац-Борис Тадић»
за
члана
Драган
Радовановић,
представник одборничке групе «За европски
Вршац-Борис Тадић»,
за заменика члана Мирјана Блануша,
представник одборничке групе «ПОКРЕТ
Вршачка регија Европска регија – ЈОВИЦА
ЗАРКУЛА»,
за
члана
Милорад
Боројевић,
представник одборничке групе «СРПСКА
РАДИКАЛНА
СТРАНКАТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ»,
за заменика члана Драган Шкрбић,
представник одборничке групе «СРПСКА
РАДИКАЛНА
СТРАНКАТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ»,
за члана Петар Мича, представник
одборничке групе «СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА- ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ»,
за заменика члана Милан Чизмаш,
представник одборничке групе «СРПСКА
РАДИКАЛНА
СТРАНКАТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ»,
за члана Миодраг Петровић, представ-
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ник одборничке групе «Социјалистичка партија
Србије- Партија уједињених пензионера Србије
–Љубисав Шљивић»,
за заменика члана Мануела Радојевић,
представник одборничке групе «Социјалистичка
партија Србије-Партија уједињених пензионера
Србије–Љубисав Шљивић».
II
За секретара Општинске изборне комисије
именује се Снежана Костић, дипломирани
правник из Вршца
За заменика секретара Општинске
изборне комисије именује се Синиша Хераковић,
дипломирани правник из Вршца.
III
Права и обавезе Општинске изборне
комисије прписана су законом.

10.

На основу члана 32. тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/07), члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 72/09
др. закон, 88/10, 99/10 и 57/2011), члана 27.
Статута општине Вршац ("Службени лист
општине Вршац" бр. 10/08 и 13/08), и члана
18 став 3. Одлуке о оснивања Дома здравља у
Вршцу ("Службени лист општине Вршац" бр.
02/07), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 12.03.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА У ВРШЦУ
I

IV
Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о именовању Општинске изборне
комисије бр. 02.-13/2008-II-01 од 18.03.2008.
године објављено у «Службеном листу општине
Вршац»бр. 2/2008.

др. Родики Петку, престаје функција
директора Дома здравља у Вршцу, са 12. мартом
2012. године.
II
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.

V
Ова Одлука биће објављивања
«Службеном листу општине Вршац».

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 02-02/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 02-03/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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11.

12.

На основу члана 32. тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/07), члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 72/09
др. закон, 88/10, 99/10 и 57/2011), члана 27.
Статута општине Вршац ("Службени лист
општине Вршац" бр. 10/08 и 13/08), и члана
18. став 3. Одлуке о оснивања Дома здравља у
Вршцу ("Службени лист општине Вршац" бр.
02/07), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 12.03.2012. године, донела је

На основу члана 32. тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/07), члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 72/09
др. закон, 88/10, 99/10 и 57/2011), члана 27.
Статута општине Вршац ("Службени лист
општине Вршац" бр. 10/08 и 13/08), и члана
18 став 3. Одлуке о оснивања Дома здравља у
Вршцу ("Службени лист општине Вршац" бр.
02/07), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној12.03.2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА У ВРШЦУ

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ У ВРШЦУ

I

I

др. Родика Петку, и м е н у ј е с е за
директора Дома здравља у Вршцу, од 13. марта
2012. године.

Стани
Тирнанић,
дипломираном
фармацеуту из Вршца престаје функција
директора Апотеке у Вршцу, са 12. мартом 2012.
године.

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

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 02-04/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 02-05/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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13.

14.

На основу члана 32. тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/07), члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 72/09
др. закон, 88/10, 99/10 и 57/2011), члана 27.
Статута општине Вршац ("Службени лист
општине Вршац" бр. 10/08 и 13/08), и члана
18 став 3. Одлуке о оснивања Дома здравља у
Вршцу ("Службени лист општине Вршац" бр.
02/07), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 12.03.2012. године, донела је

На основу члана 40. Статута Општине
Вршац (''Сл. лист Општине Вршац'', бр. 10/08
и 13/2008) и члана 4. Одлуке о формирању
општинског Општинског штаба за ванредне
ситуације (''Сл. лист Општине Вршац'', бр.
12/08), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 12.03.2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ У
ВРШЦУ
I
Стана
Тирнанић,
дипломирани
фармацеут из Вршца и м е н у ј е с е за директора
Апотеке у Вршцу, од 13. марта 2012. године.
II
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 02-06/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Општинског штаба за
ванредне ситуације број 02-017/2011-II-01
("Службени лист општине Вршац" број 6/2011).
II
Љубомир Рајин, ВДП ''Јужни банат'',
члан Општинског штаба за ванредне ситуације,
задужен за спасавање од поплава и несрећа на
води, разрешава се дужности.
Јован Баста, Секторски руководилац
за одбрану од поплаве у ВДП ''Јужни банат'',
именује се за члана Општинског штаба за
ванредне ситуације, задужен за спасавање од
поплава и несрећа на води.
III
Ивана Манојловић, Општинска управа,
члан Општинског штаба за ванредне ситуације
задужена за односе са јавношћу, разрешава се
дужности.
Марија Кулић,
Општинска управа,
именује се за члана Општинског штаба за
ванредне ситуације, задужена за односе са
јавношћу.
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IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова штаба за управљање у ванредним
ситуацијама , остаје непромењено.
V
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у''Службеном листу
општине Вршац''.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 02-07/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

13.03.2012.

481 Дотације невладиним организацијама
за заштиту животне средине, уплатиће на
текући-рачун број 340-2295-29.
3.
Обавезује се Покрет Горана Србије,
Општински одбор- Вршац да наменски
утроши одобрена средства и о томе извести
даваоца средстава у форми Извештај о
утрошку додељених средстава за реализацију
програма односно пројекта, са одговарајућом
документацијом, најкасније 30 дана по утрошку
средстава добијених за реализацију програма
или пројекта у 2012. години.
4.
На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.
Образложење

15.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац («Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Покрету Горана Србије, Општински
одбор- Вршац, додељују се средства у износу од
50.000,00 динара.
2.
Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације

Након спроведеног јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава Општине Вршац
за финансирање активности или пројеката
невладиним недобитним организацијама које
су регистроване односно имају седиште или
огранак или делују на територији општине
Вршац, на основу
члана 10. Правилника
о начину и поступку расподеле средстава
за рад друштвених организација, савеза и
удружења грађана из буџета Општине Вршац
(«Сл. лист Општине Вршац» број 1/2009),
предлога Комисије за спровођење конкурса
за расподелу буџетских средстава друштвеним
организацијама, савезима и удружењима грађана,
уз сагласност Општинског већа дату закључком
број:
06.2-7/2012-III-01 од 28. фебруара 2012. године,
Покрету Горана Србије, Општински одборВршац додељују се средства у износу од 50.000,00
динара за суфинансирање пројекта «Одржавање
банкина на пута вина Вршац- Гудурица- Мало
Средиште».
Средства за ову намену предвиђена су
Одлуком о Буџету општине Вршац за
2012. годину, коју је донела Скупштина општине
Вршац («Сл. лист Општине Вршац» број
16/2011).
У складу са
чланом 10. став 4.

13.03.2012.
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Правилника,
наведеног у ставу 1. овог
образложења, Председник општине и корисник
средстава закључиће одговарајући уговор.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-6/2012-I-01
Дана: 29.02.2012.
Vr{ac, Trg pobede 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Чедомир Живковић, с.р.

16.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац («Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Клубу за борилачке вештине и негу тела
«Јинг- јанг», додељују се средства у износу од
30.000,00 динара.
2.
Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама
за заштиту животне средине, уплатиће на
текући-рачун број
340-21701-11 код Ерсте
банке.
3.
Обавезује се Клуб за борилачке
вештине и негу тела «Јинг-јанг» да наменски
утроши одобрена средства и о томе извести
даваоца средстава у форми Извештај о
утрошку додељених средстава за реализацију
програма односно пројекта, са одговарајућом
документацијом, најкасније 30 дана по утрошку

средстава добијених за реализацију програма
или пројекта у 2012. години.
4.
На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.
Образложење
Након спроведеног јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава Општине Вршац
за финансирање активности или пројеката
невладиним недобитним организацијама које
су регистроване односно имају седиште или
огранак или делују на територији општине
Вршац, на основу
члана 10. Правилника
о начину и поступку расподеле средстава
за рад друштвених организација, савеза и
удружења грађана из буџета Општине Вршац
(«Сл. лист Општине Вршац» број 1/2009),
предлога Комисије за спровођење конкурса
за расподелу буџетских средстава друштвеним
организацијама, савезима и удружењима грађана,
уз сагласност Општинског већа дату закључком
број: 06.2-7/2012-III-01 од 28. фебруара 2012.
године, Клубу за борилачке вештине и негу
тела «Јинг-јанг», додељују се средства у износу
од 30.000,00 динара за суфинансирање пројекта
«Уређења уточишта за вукове на ПИО Вршачке
планине».
Средства за ову намену предвиђена су
Одлуком о Буџету општине Вршац за
2012. годину, коју је донела Скупштина општине
Вршац («Сл. лист Општине Вршац» број
16/2011).
У складу са
чланом 10. став 4.
Правилника,
наведеног у ставу 1. овог
образложења, Председник општине и корисник
средстава закључиће одговарајући уговор.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-6/2012-I-01
Дана: 29.02.2012.
Vr{ac, Trg pobede 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Чедомир Живковић, с.р.
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17.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац («Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Еколошком
удружењу
«Авалон»
додељују се средства у износу од 60.000,00
динара.
2.
Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама
за заштиту животне средине, уплатиће на
текући-рачун број
340-27292-19 код Ерсте
банке.
3.
Обавезује се Еколошко удружење
«Авалон» да наменски утроши одобрена средства
и о томе извести даваоца средстава у форми
Извештај о утрошку додељених средстава
за реализацију програма односно пројекта,
са одговарајућом документацијом, најкасније
30 дана по утрошку средстава добијених за
реализацију програма или пројекта у 2012.
години.
4.
На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.
Образложење
Након спроведеног јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава Општине Вршац
за финансирање активности или пројеката
невладиним недобитним организацијама које

су регистроване односно имају седиште или
огранак или делују на територији општине
Вршац, на основу
члана 10. Правилника
о начину и поступку расподеле средстава
за рад друштвених организација, савеза и
удружења грађана из буџета Општине Вршац
(«Сл. лист Општине Вршац» број 1/2009),
предлога Комисије за спровођење конкурса
за расподелу буџетских средстава друштвеним
организацијама, савезима и удружењима грађана,
уз сагласност Општинског већа дату закључком
број: 06.2-7/2012-III-01 од 28. фебруара 2012.
године,
Еколошком удружењу «Авалон»,
додељују се средства у износу од 60.000,00
динара за суфинансирање пројекта «Еко дан».
Средства за ову намену предвиђена су
Одлуком о Буџету општине Вршац за 2012.
годину, коју је донела Скупштина општине Вршац
(«Сл. лист Општине Вршац» број 16/2011).
У складу са
чланом 10. став 4.
Правилника,
наведеног у ставу 1. овог
образложења, Председник општине и корисник
средстава закључиће одговарајући уговор.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-6/2012-I-01
Дана: 29.02.2012.
Vr{ac, Trg pobede 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Чедомир Живковић, с.р.

18.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац («Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
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општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Центру за енергетску ефикасност«ЦЕФИКС» додељују се средства у износу од
50.000,00 динара.
2.
Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама
за заштиту животне средине, уплатиће на
текући-рачун број
285-2271040000004-20 код
Фолкс банке.
3.
Обавезује се Центар за енергетску
ефикасност «Цефикс» да наменски утроши
одобрена средства и о томе извести даваоца
средстава у форми
Извештај о утрошку
додељених
средстава
за
реализацију
програма односно пројекта, са одговарајућом
документацијом, најкасније 30 дана по утрошку
средстава добијених за реализацију програма
или пројекта у 2012. години.
4.
На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.

«Цефикс», додељују се средства у износу од
50.000,00 динара за суфинансирање пројекта
«Вршњачком едукацијом до одрживог развоја».
Средства за ову намену предвиђена су
Одлуком о Буџету општине Вршац за 2012.
годину, коју је донела Скупштина општине Вршац
(«Сл. лист Општине Вршац» број 16/2011).
У складу са
чланом 10. став 4.
Правилника,
наведеног у ставу 1. овог
образложења, Председник општине и корисник
средстава закључиће одговарајући уговор.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-6/2012-I-01
Дана: 29.02.2012.
Vr{ac, Trg pobede 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Чедомир Живковић, с.р.

19.

Образложење
Након спроведеног јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава Општине Вршац
за финансирање активности или пројеката
невладиним недобитним организацијама које
су регистроване односно имају седиште или
огранак или делују на територији општине
Вршац, на основу
члана 10. Правилника
о начину и поступку расподеле средстава
за рад друштвених организација, савеза и
удружења грађана из буџета Општине Вршац
(«Сл. лист Општине Вршац» број 1/2009),
предлога Комисије за спровођење конкурса
за расподелу буџетских средстава друштвеним
организацијама, савезима и удружењима грађана,
уз сагласност Општинског већа дату закључком
број: 06.2-7/2012-III-01 од 28. фебруара 2012.
године,
Центру за енергетску ефикасност

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац («Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Природњачком друштву «Геа», додељују
се средства у износу од 80.000,00 динара.
2.
Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама
за заштиту животне средине, уплатиће
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на текући-рачун број
Војвођанске банке.

355-1009012-74 код

3.
Обавезује се Природњачко друштво «Геа»
да наменски утроши одобрена средства и о томе
извести даваоца средстава у форми Извештај о
утрошку додељених средстава за реализацију
програма односно пројекта, са одговарајућом
документацијом, најкасније 30 дана по утрошку
средстава добијених за реализацију програма
или пројекта у 2012. години.
4.
На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.

средстава закључиће одговарајући уговор.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-6/2012-I-01
Дана: 29.02.2012.
Vr{ac, Trg pobede 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Чедомир Живковић, с.р.
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Образложење
Након спроведеног јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава Општине Вршац
за финансирање активности или пројеката
невладиним недобитним организацијама које
су регистроване односно имају седиште или
огранак или делују на територији општине
Вршац, на основу
члана 10. Правилника
о начину и поступку расподеле средстава
за рад друштвених организација, савеза и
удружења грађана из буџета Општине Вршац
(«Сл. лист Општине Вршац» број 1/2009),
предлога Комисије за спровођење конкурса
за расподелу буџетских средстава друштвеним
организацијама, савезима и удружењима грађана,
уз сагласност Општинског већа дату закључком
број: 06.2-7/2012-III-01 од 28. фебруара 2012.
године,
Природњачком удружењу «Геа»,
додељују се средства у износу од 80.000,00
динара за суфинансирање пројекта «Заштита
природе Вршачких планина и јужног Баната».
Средства за ову намену предвиђена су
Одлуком о Буџету општине Вршац за
2012. годину, коју је донела Скупштина општине
Вршац («Сл. лист Општине Вршац» број
16/2011).
У
складу
са
чланом 10. став
4. Правилника, наведеног у ставу 1. овог
образложења, Председник општине и корисник

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац («Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Друштву љубитеља Градског парка
у Вршцу додељују се средства у износу од
50.000,00 динара.
2.
Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама
за заштиту животне средине, уплатиће на
текући-рачун број
220-120627-21 код Про
кредит банке.
3.
Обавезује се Друштво љубитеља Градског
парка у Вршцу да наменски утроши одобрена
средства и о томе извести даваоца средстава
у форми Извештај о утрошку додељених
средстава за реализацију програма односно
пројекта, са одговарајућом документацијом,
најкасније 30 дана по утрошку средстава
добијених за реализацију програма или пројекта
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у 2012. години.
4.
На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.
Образложење
Након спроведеног јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава Општине Вршац
за финансирање активности или пројеката
невладиним недобитним организацијама које
су регистроване односно имају седиште или
огранак или делују на територији општине
Вршац, на основу
члана 10. Правилника
о начину и поступку расподеле средстава
за рад друштвених организација, савеза и
удружења грађана из буџета Општине Вршац
(«Сл. лист Општине Вршац» број 1/2009),
предлога Комисије за спровођење конкурса
за расподелу буџетских средстава друштвеним
организацијама, савезима и удружењима грађана,
уз сагласност Општинског већа дату закључком
број:
06.2-7/2012-III-01 од 28. фебруара 2012. године,
Друштву љубитеља Градског парка у Вршцу
додељују се средства у износу од 50.000,00
динара за суфинансирање пројекта «Пејзажна
архитектура у служби енергетске ефикасности».
Средства за ову намену предвиђена су
Одлуком о Буџету општине Вршац за 2012.
годину, коју је донела Скупштина општине Вршац
(«Сл. лист Општине Вршац» број 16/2011).
У складу са
чланом 10. став 4.
Правилника,
наведеног у ставу 1. овог
образложења, Председник општине и корисник
средстава закључиће одговарајући уговор.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-6/2012-I-01
Дана: 29.02.2012.
Vr{ac, Trg pobede 1
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Чедомир Живковић, с.р.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац («Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Еколошком центру «Станиште»,
додељују се средства у износу од 80.000,00
динара.
2.
Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама
за заштиту животне средине, уплатиће на
текући-рачун број 330-22000387-56 код Кредит
Агрикол банке.
3.
Обавезује
се
Еколошки
центар
«Станиште» да наменски утроши одобрена
средства и о томе извести даваоца средстава
у форми Извештај о утрошку додељених
средстава за реализацију програма односно
пројекта, са одговарајућом документацијом,
најкасније 30 дана по утрошку средстава
добијених за реализацију програма или пројекта
у 2012. години.
4.
На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.
Образложење
Након спроведеног јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава Општине Вршац
за финансирање активности или пројеката
невладиним недобитним организацијама које су
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регистроване односно имају седиште или огранак
или делују на територији општине Вршац,
на основу члана 10. Правилника о начину и
поступку расподеле средстава за рад друштвених
организација, савеза и удружења грађана из
буџета Општине Вршац («Сл. лист Општине
Вршац» број 1/2009), предлога Комисије за
спровођење конкурса за расподелу буџетских
средстава друштвеним организацијама, савезима
и удружењима грађана, уз сагласност Општинског
већа дату закључком број: 06.2-7/2012-III-01 од
28. фебруара 2012. године, Еколошком центру
«Станиште», додељују се средства у износу од
80.000,00 динара за суфинансирање пројекта «7.
Омладински волонтерски камп».
Средства за ову намену предвиђена су
Одлуком о Буџету општине Вршац за 2012.
годину, коју је донела Скупштина општине Вршац
(«Сл. лист Општине Вршац» број 16/2011).
У
складу
са
чланом 10. став
4. Правилника, наведеног у ставу 1. овог
образложења, Председник општине и корисник
средстава закључиће одговарајући уговор.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-6/2012-I-01
Дана: 29.02.2012.
Vr{ac, Trg pobede 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Чедомир Живковић, с.р.
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