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

VR[AC, 08. NOVEMBAR 2011. GODINE

1.

На основу члана 70. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС бр.129/07),
члана 74. и члан 89 Статута општине Вршац
(''Сл. лист општине Вршац'', бр. 10/2008 и
13/08), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 26.10.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ИЗБИШТЕ

Комисије;
3. Драган Петровић, члан Комисије;
4. Игњат Будимиров, заменик члана
Комисије
5. Мирко Бабић, члан Комисије;
6. Стевица Овчаров, заменик члана
Комисије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Вршац''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
Ради изјашњавања грађана месне
заједнице Избиште о предлогу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју месне заједнице
Избиште Скупштина општине Вршац расписује
референдум .
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Стевица Назарчић, с.р.

II
Изјашњавање грађана месне заједнице
Избиште о предлогу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју месне заједнице
Избиште, путем референдума, одржаће се 19. и
20. новембра 2011 године у периоду од 8,00 до
20,00 часова.
III
За спровођење референдума образује се
Комисија у саставу:
1.
Жарко
Николин,
председник
Комисије;				
2. Јовица Бранков, заменик председника

2.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац (``Сл. 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 (``Сл. лист
Општине Вршац`` број 1/2009) Председник
општине доноси

20.
21.
22.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 46. ɋɬɚɬɭɬɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ (``ɋɥ. ɥɢɫɬ Ɉɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ`` ɛɪɨʁ 10/2008 ɢ 13/2008) ɢ ɱɥɚɧɚ 10. ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɢ
РЕ
Ш ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ
Е Њ Е ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɫɚɜɟɡɚ ɢ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɪɚɞ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢɡ Ȼɭʇɟɬɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ (``ɋɥ. ɥɢɫɬ Ɉɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ``
1/2009) ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɞɨɧɨɫɢ
1. ɛɪɨʁ Друштвеним
организацијама,
савезима

и удружењима грађана из области социјалне
Ɋȿɒȿȵȿ
заштите и права националних
мањина који су
регистровани
на
територији
општине
Вршац,
1. Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ, ɫɚɜɟɡɢɦɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ
имајуɡɚɲɬɢɬɟ
седиште
илиɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
огранак ɦɚʃɢɧɚ
и делују
ɢɡ односно
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɢ ɩɪɚɜɚ
ɤɨʁɢ на
ɫɭ
том
подручју
као
општинске,
међуопштинске
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɦɚʁɭ ɫɟɞɢɲɬɟили
ɢɥɢ
ɨɝɪɚɧɚɤ
ɢ ɞɟɥɭʁɭ ɧɚ организације,
ɬɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɤɚɨ ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ,
ɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɟ
ɢɥɢ
републичке
додељују
се следећа
ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ,
ɞɨɞɟʂɭʁɭ
ɫɟ
ɫɥɟɞɟʄɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ:
средства:
Ɋɟɞ.
ɛɪ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ɇɚɡɢɜ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
Ʉɥɭɛ ɥɟɱɟɧɢɯ ɚɥɤɨɯɨɥɢɱɚɪɚ
``ȼɪɲɚɱɤɚ ɤɭɥɚ`` ȼɪɲɚɰ
ɋɚɜɟɡ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɪɚɞɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɪɚɬɧɢɯ ɜɨʁɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɪɚɬɧɢɯ ɢ ɦɢɪɧɨɞɨɩɫɤɢɯ
ɜɨʁɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɚ
ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ``ɐɪɜɟɧɢ ɰɜɟɬ`` ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɩɪɨɝɧɚɧɢɯ
``Ȼɨɠɭɪ`` ȼɪɲɚɰ
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ
Ɇɭɥɬɢɩɥɟ ɫɤɥɟɪɨɡɟ ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ ɨɛɨɥɟɥɢɯ ɨɞ ɬɭɦɨɪɚ
ɞɨʁɤɟ ``ɀɢɜɟɬɢ ɤɚɨ ɧɟɤɚɞ`` ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ``ɂɡɚɡɨɜ`` ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ``ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɞɢʁɚɥɨɝ, ɩɪɚɜɞɭ,
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɢɡɚɦ`` ȼɪɲɚɰ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɠɟɧɚ ɭ ȼɪɲɰɭ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɲɟʄɟɪɧɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɛɭɛɪɟɠɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ ``Ⱥɧɚɫɬɚɫɢʁɚ`` ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɚɪɧɢɯ
ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ``ɄɈɊ`` ȼɪɲɚɰ2
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ ``ɍʂɦɚ`` ɍʂɦɚ
``ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɦɚɥɨ
ɧɚɞɟ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝɚ`` ȼɪɲɚɰ
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ
ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ, ɉɥɚɧɞɢɲɬɟ, Ⱥɥɢɛɭɧɚɪ
ɢ Ȼɟɥɚ ɐɪɤɜɚ ɭ ȼɪɲɰɭ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ ``Ⱦɨɛɪɚ ɜɨʂɚ``
ɂɡɛɢɲɬɟ
Ⱥɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ``ɂɦɩɭɥɫ`` ȼɪɲɚɰ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ
ɍ Ʉ ɍ ɉ ɇ Ɉ:

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

ɇɚɡɢɜ ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ɉɞɨɛɪɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
140.000,00 ɞɢɧ.
170.000,00 ɞɢɧ.
120.000,00 ɞɢɧ.
60.000,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
80.000,00 ɞɢɧ.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ ``Ⱦɨɛɪɚ ɜɨʂɚ``
ɂɡɛɢɲɬɟ
Ⱥɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ``ɂɦɩɭɥɫ`` ȼɪɲɚɰ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ
ɍ Ʉ ɍ ɉ ɇ Ɉ:

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ɇɚɡɢɜ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ``Ȼɚɧɚɬɢɤ-Ⱥɪɬ``
ȼɪɲɚɰ
ɉɨɤɪɟɬ Ɋɨɦɚ ȼɪɲɚɰ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ
ɄɉȾ Ɋɨɦɚ ``Sunce Kham‚‚ ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ``ɇɟɡɚɜɢɫɧɢ Ɋɭɦɭɧɢ
ɋɪɛɢʁɟ`` ȼɪɲɚɰ
Ʉɉɍ ``Adi Endre`` ɒɭɲɚɪɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɟ-ɦɟɞɢʁɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ȼɪɲɚɰ
MɄɍȾ ``Petefi Šandor`` ȼɪɲɚɰ
ɄɍȾ ``Ion Balan‚‚ ȳɚɛɥɚɧɤɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ
``ȼɚɪɞɚɪ`` ɉɚɧɱɟɜɨ – ɉɨɞɪɭɠɧɢɰɚ ȼɪɲɚɰ
Ⱥɤɚɞɟɦɫɤɚ ɩɨɡɨɪɢɲɧɚ ɫɰɟɧɚ
``ȭɭɦɛ`` ȼɪɲɚɰ
Ɋɭɦɭɧɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ``Viɫtorija``
ȼɪɲɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ȼɪɲɚɱɤɢ ʃɢɠɟɜɧɢ ɤɥɭɛ
ȼɪɲɚɰ
ɄȾ ``Doina‚‚ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
ɄɍȾ ``Luceafarul‚‚ ȼɪɲɚɰ
ɍ Ʉ ɍ ɉ ɇ Ɉ:

160.000,00 ɞɢɧ.
70.000,00 ɞɢɧ.
150.000,00 ɞɢɧ.
2,800.000,00 ɞɢɧ.
Ɉɞɨɛɪɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
98.000,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
91.359,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
60.000,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
100.000,00 ɞɢɧ.
1,349.359,00 ɞɢɧ.

140.000,00 ɞɢɧ.
250.000,00 ɞɢɧ.
250.000,00 ɞɢɧ.
150.000,00 ɞɢɧ.
90.000,00 ɞɢɧ.
180.000,00 ɞɢɧ.
170.000,00 ɞɢɧ.
90.000,00 ɞɢɧ.
90.000,00 ɞɢɧ.
170.000,00 ɞɢɧ.
50.000,00 ɞɢɧ.
60.000,00 ɞɢɧ.
60.000,00 ɞɢɧ.
160.000,00 ɞɢɧ.
70.000,00 ɞɢɧ.
150.000,00 ɞɢɧ.
2,800.000,00 ɞɢɧ.
Ɉɞɨɛɪɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

2. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɜɭ ɧɚɦɟɧɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ɫɭ ɭ ɛɭʇɟɬɭ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ
2. ɝɨɞɢɧɭ,
Средства
ову намену
обезбеђена
су
ɡɚ 2011.
ɧɚ ɩɨɡɢɰɢʁɢза22 ɟɤɨɧɨɦɫɤa
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁa
481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ
ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɢ ɛɢʄɟВршац
ɭɩɥɚʄɟɧɚ ɧɚза
ɬɟɤɭʄɟ
ɪɚɱɭɧɟгодину,
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ
у буџету
Општине
2011.
ɢɡ ɬɚɱɤɟ
1.
ɨɜɨɝ
ɪɟɲɟʃɚ.
на позицији 22 економскa класификацијa 481

Дотације невладиним организацијама и биће
уплаћена на текуће рачуне субјеката из тачке 1.
овог решења.
3.
Обавезују се друштвене организације,
савези и удружења грађана из тачке 1. да
наменски утроше одобрена средства и да о томе
известе даваоца средстава у форми Извештаја о
утрошку додељених средстава, са одговарајућом
документацијом, најкасније 30 дана по утрошку
средстава добијених за реализацију програма
или пројекта у 2011. години.
4.
На основу овог Решења Одељење
за финансије обавестиће
кориснике о
расположивим средствима из буџета Општине
Вршац одобреним овим Решењем.

Образложење
Након спроведеног јавног конкурса
за расподелу буџетских средстава Општине
Вршац за финансирање активности и пројеката
невладиних организација које су регистроване
на територији општине Вршац, односно имају
седиште или огранак и делују на том подручју,
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) и предлога Комисије за
спровођење конкурса за расподелу буџетских
средстава
друштвеним
организацијама,
савезима и удружењима грађана, уз сагласност
Општинског већа дату закључком број: 06.2-28
/2011-III-01 од 08.11.2011.године субјектима из
тачке 1. изреке овог Решења додељују се средства
за финансирање пројеката или програма из
области социјалне заштите и права националних
мањина.
Средства за ову намену предвиђена су
Одлуком о Буџету Општине Вршац за 2011.
годину, коју је донела Скупштина општине
Вршац (``Сл. лист Општине Вршац`` број
12/2011).
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