30.01.2014.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ГОДИНА XXXXII

ВРШАЦ, 30. ЈАНУАР 2014. ГОДИНЕ

1.

Општинско веће Општине Вршац, на
седници одржаној 30. јануара 2014. године, на
основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(«Сл. гласник РС» бр. 119/2012 и 116/2013 – аутентично тумачење), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник
РС» бр. 88/2011), члана 49. тачка 12. Статута
Општине Вршац («Сл. лист Општине Вршац«,
бр. 10/2008 и 13/2008) и члана 31. став 3. Пословника Општинског већа (»Сл. лист Општине Вршац« бр. 10/2008), након разматрања
захтева ДП »Други октобар« број 133/2014 од
20.01.2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ЦЕНОВНИКЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

I
1. Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга број 6/1-14 од 17.01.2014.године, у примени од 01.02.2014. и то:
ОПИС

ЦЕНА
47,73 дин.

- јавне установе

71,39 дин.

- предузећа

124,06 дин.

23,27 дин.

- јавне установе

40,76 дин.

- предузећа

59,13 дин.

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА по м3
8,37 дин.

- јавне установе

4.

14,39 дин.

- предузећа
29,29 дин.
ТОПЛАНЕ – трошкови одржавања топлана,
топловода и подстаница
- за пословни простор по м2
27,15 дин.
- домаћинства по м2

5.

20,45 дин.

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА
- предузећа по м2
- одржавање депоније по м2 и одлагање
смећа
- корисници буџета по м2
- одржавање депоније по м2 и одлагање
смећа
- домаћинства по м2
- одржавање депоније по м2 и одлагање
смећа
- домаћинства у вишеспратницама по м2
- одржавање депоније по м2 и одлагање
смећа
- изношење смећа из киоска до 60 м2

845,80дин.

- одржавање депоније – киосци до 60 м2

85,32 дин.

13,77 дин.
1,41 дин.
7,93 дин.
0,33 дин.
5,24 дин.
0,55 дин.
5,24 дин.
0,55 дин.

У цену комуналних услуга по овом Ценовнику није урачунат порез на додату вредност.
2. Даје се сагласност на Ценовник димничарских услуга број 6/1-14 од 17.01.2014. године, у
примени од 01.02.2014. и то:
ОПИС

2.

ВОДА по м3
- домаћинства

- домаћинства

- домаћинства

1.
Ред.
бр.
1.

КАНАЛИЗАЦИЈА по м3

2.

3.

БРОЈ 3/2014

3.
4.

ЦЕНА

ЗА РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:
Чишћење димњака (6 x годишње) са
144,84 дин.
паљењем (наплата месечно 1 комад)
Чишћење димоводних канала за централно 144,84 дин.
грејање
ЗА ДОМАЋИНСТВА:
Чишћење димњака (течна и гасовита
горива) 2 x годишње спаљивањем (наплата
47,96 дин.
месечно 1 комад)
Чишћење димњака (чврста горива) 6 x
годишње са паљењем (наплата месечно 1
47,96 дин.
комад)
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3. Даје се сагласност на Ценовник димничарских услуга број 6/1-14 од 17.01.2014. годинe, у
примени од 01.02.2014. и то:
Р.б. у
фиск.
к.
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

ОПИС

ЦЕНА
у дин.

Чишћење цилиндричних димњака на
84,72
приземним зградама ред. обилазак
Обилазак по позиву
345,37
Чишћење цилиндричних димњака на
спратним зградама (редовно) додатак за
31,80
сваки спрат
По позиву додатак за сваки спрат
63,55
Чишћење зидних продужних прикључака –
63,55
канала свих врста
Паљење димњака на приземним зградама
345,12
На спратним зградама на основну цену + на
57,75
сваки спрат
Преглед нових димњака (новосаграђених
зграда) са издавањем атеста о исправности 1.276,63
и употреби
Вађење чађи из димњака
84,72
Одгушивање димњака (гнезда, шут и др)
171,53
Редован годишњи преглед димњака за гасну 1.276,63
инсталацију и обавезно издавање атеста
Чишћење димњака за котлове централног
грејања на:
774,93
- чврсто гориво
- гас
541,29
Чишћење котлова на:
2.364,97
- чврсто гориво
- течно гориво
1.933,04
1.513,86

426

- гас
Сви радови који нису обухваћени
ценовником и који се не могу подмирити
наплаћују се по часу
Димовне цеви

427

Димњак од роштиља

2.364,99

428

Чишћење роштиља
За све позиције ван Вршца наплаћује се
додатно превоз

4.924,69

425

429

4.
5.
6.
7.

8.

15,93

63,53

Отварање гробнице

5.492,50

Затварање гробнице
Пренос пог. колицима од капеле до места
сахране
Коришћење заједничке гробнице за један
месец

2.745,48
729,48
729,48

Чишћење гробнице и размештај сандука
- по једном сандуку

5.539,95

Сакупљање покојника по позиву
истражног судије по 1 човеку за 1 сат

5.539,95

Накнада за рад на ексхумацији
9.

- из раке

15.379,24

- из гробнице

10.265,99

10.

Коришћење капеле дневно

11.

Коришћење хладњаче по 1 часу

2.575,62
107,71

Скидање рама

2.575,62

12.

- Скидање споменика

1.577,52
1.577,52

13.

- Скидање плоче
Уношење покојника у капелу од других
лица
Накнада за рад у гробљу од стране трећих лица

2.575,62

- Израда рама за једно гробно место

1.577,52

- Израда рама за два гробна места
- Облагање гробнице са терацом и
мермером
- Монтирање споменика

2.575,30

14.

3.594,32
2.575,30

Услуге превоза:

15.
673,29

30.01.2014.

- од куће, болнице, до капеле (локал)
- преко 40 км по километру 50%
од цене бензина на тржишту
- за иностранство по договору

2.575,30

- ново гробно место

3.058,43

- резервације гробног места

9.219,54

80,52

У цене комуналних услуга из ове тачке није
урачунат порез на додату вредност.

У цену комуналних услуга по овом ценовнику није урачунат порез на додату вредност.

5. Даје се сагласност на Ценовник пијачних
услуга број 6/1-14 од 17.01.2014. године, у примени
од 01.02.2014. и то:

4. Даје се сагласност на Ценовник погребних услуга број 6/1-14 од 17.01.2014. годинe, у примени од 01.02.2014. и то:

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

Ред.
број ОПИС
1.

2.

3.

Закуп земљишта за раку - гробницу по
једном метру квадратном – годишње

РЕЗЕРВАЦИЈА

дневна месечна дневна месечна

ЦЕНА
у дин.
109,21

Годишња накнада за уређење и одржавање
гробља
- по једном гробном месту - рака
- за гробницу
Копање раке

6.590,67

Затрпавање раке

2.745,48

321,58
655,27

ЈЕД.
МЕРЕ

ПИЈАЧАРИНА

Пијачна тезга
Пијачна тезга +
плато
Бокс или плато
(по м2)
Пијачна тезга –
цвеће
Простор за
продају са земље
жив, дом. живот.
и др. (по м2)

94,61 2.285,91

319,29

94,61 2.285,91

473,03 12.771,71

-

-

94,61 2.285,91
-

-

8.632,73

дин/
тезги
дин/
тезги

2.873,64

дин/м2

384,34 10.377,02

дин/
тезги

106,43

118,26

-

дин/м2

30.01.2014.

Закуп
магацинског
простора (по м2)
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-

-

47,30

1.277,17

дин/м2

МЛЕЧНА ПИЈАЦА
Пијачна тезга
(по м')
Пијачна тезга
са витрином
(по м')
Пијачна тезга са
расхл. витрином
(по м')

6.596,01

дин/м'

402

65,05 1.485,31

212,86

5.747,27

дин/м'

404

94,61 2.285,91

319,29

8.632,73

дин/м'

406

319,29

8.632,73

дин/
возилу

- 3.116,07

384,34 10.377,02

- 4.050,29

472,57 12.771,71

дин/
возилу
дин/
возилу

-

-

65,05

-

-

106,43

407
408

-

дин/
возилу

Бушење канализације по часу
Одржавање депоније – одлагање и
разастирање шута и земље по м3
Изношење контејнера од 1,1 м3
(ванредно)
Закуп контејнера од 5м3 (месечно)
Закуп контејнера 1,1 м3 (месечно)

665,16
3.254,83
5.859,53
65,10
3.895,48
159,50
1.319,20
1.980,49
885,84

У цене комуналних услуга из ове тачке није
урачунат порез на додату вредност.
7. Даје се сагласност на Ценовник услуга
чишћењa и одвозa уличног смећа број 6/1-14 од
17.01.2014. године, у примени од 01.02.2014. и то:

-

дин/
комаду

-

-

810,06

-

дин/
комаду

-

-

35,48

-

дин/
комаду

РАДНА СНАГА
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

ОПИС
НК радник
ПК радник
КВ радник
ВКВ радник

ЦЕНА
532,94
675,22
781,59
941,85

ВОЗИЛА
-

-

-

-

27,21

384,34

-

-

дин/
комаду
дин/
возилу

БУВЉАК

-

-

130,08

-

дин/
тезги
дин/
тезги
дин/м2
дин/
месту

-

-

65,05

-

дин/
возилу

Пијачна тезга

118,26 3.689,61

319,29

8.632,73

Продајни
простор

118,26 3.689,61

59,13

1.596,46

Продаја полов.
робе са зем.
Паркинг –
путничко
возило

3.895,48

Цена ванредног изношења контејнера
Одржавање депоније –(уз ванредно
изношење контејнера)
Цена веће фекалне цистерне (за
грађане)
Цена изношења фекалија већом
цистерном (за остале)
Цена превоза по километру

4.316,37

СТОЧНА ПИЈАЦА
Продаја ситне
стоке (козе,
овце, прасићи,
јагањци, јарићи
и др.) по
комаду
Продаја крупне
стоке (свиње,
говеда) по
комаду
Продаја
житарице
на џакове по
комаду
Балирана
слама, сено,
детелина по
комаду
Продаја
намештаја,
огревн. дрвета
из камиона

Цена цистерне за воду

401

159,65

- 2.453,83

ЦЕНА
у дин.

ОПИС

400

47,30 1.142,37

КВАНТАШ
Продаја са
тракторске
приколице,
комби
Продаја из
камиона до 5т
Продаја из кам.
преко 5т
Паркинг –
путничко
возило

шифра
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У цене комуналних услуга из ове тачке није
урачунат порез на додату вредност.
6. Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга одношење контејнера и пражњење
септичких јама број 6/1-14 од 17.01.2014. године, у
примени од 01.02.2014. и то:

Ред.
број

ОПИС

ЦЕНА

1.

Трактор ИМТ 549/550

1.863,80

2.

Трактор ИМТ 577

2.050,13

3.

Камион Еуро Зета

3.676,48

4.

Камион универзални

6.637,36

5.

Камион цистерна

7.340,73

6.

Булдожер

8.592,78

7.

Тракторска косилица

5.203,81

8.

Моторна чистилица

1.287,10

9.

РАВО чистилица

7.604,61

Ред.
број
1.

ОПИС

ЦЕНА/јединица
мере

Ручно прање улица дању
Више упрљана улица

5,15 дин./м2

Средње упрљана улица

3,95 дин./м2

Мање упрљана улица

3,38 дин./м2
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2.

7.

Ваљак за спортске терене

3,13 дин./м2

8.

Моторне маказе

2

9.

Трактор + цистерна 300 л

2

10.

Трактор + цистерна 3000 л

3.895,48

11.

Аутокорпа са платформом

6.230,27

Ручно прање улица ноћу
Више упрљана улица
Средње упрљана улица

2,34 дин./м

Мање упрљана улица
3.

2,08 дин./м

Машинско прање улица дању
Више упрљана улица

2,27 дин./м2

Средње упрљана улица

1,71 дин./м2
2

Мање упрљана улица

1,46 дин./м

5.

Ред.
број
1.

Машинско прање улица ноћу

4.

Више упрљана улица

1,34 дин./м2

Средње упрљана улица

1,07 дин./м2

Мање упрљана улица

0,94 дин./м2

дању

0,57 дин./м2

ноћу

0,31 дин./м2

9.
10.
11.

800,92
2.883,91

ЦЕНА / јед. мере

Машинско кошење са
грабуљањем и одвозом
- равне површине

6,41 дин./м2

- блоковско зеленило

8,38 дин./м2
11,25 дин./м2

2.

- равне површине

3,69 дин./м2

- блоковско зеленило

6,88 дин./м2

- недовољно одржаване површине

7,30 дин./м2

камионом

5.124,50 дин./ч

3.

Грабуљање траве

0,83 дин./м2

трактором

2.966,28 дин./ч

4.

Јесење грабуљање лишћа

6,94 дин./м2

5.

Јесење грабуљање лишћа са одвозом
Сакупљање отпадака
са травњака са одношењем
Подизање и нега травних
површина
ручна сетва травњака

11,94 дин./м2
0,03
дин./м

заливање травњака гуменим цревом
заливање травњака
распрскивачем
фрезовање земљишта

2,04 дин./м2

Рад на утовару уличног смећа

8.

1.804,93

Машинско кошење

Чишћење мањих дивљих депонија, утовар и одвоз

7.

О П И С

- недовољно одржаване површине

Ручно чишћење тротоара и коловоза

6.

30.01.2014.

камионом

5.124,50 дин./ч

трактором ИМТ 549

2.966,28 дин./ч

трактором ИМТ 577
Рад тракторске косилице
Рад тракторске косилице
Рад булдожера на депонији
Рад моторне чистилице
Рад моторне чистилице
Кошење траве тримером
Кошење траве тримером

3.142,95 дин./ч
5.207,63 дин./ч
3,47 дин./м2
8.672,92 дин./ч
1.287,99 дин./ч
1,27 дин./м2
1.368,41 дин./ч
7,30 дин./м2

6.

7.

реконструкција травњака

8.

прехрањивање травњака
уклањање и одвоз неплодне земље
у слоју 20 цм
наношење хумусног земљишта и
грубо планирање
у слоју од 20 цм (у цену није
урачуната цена земље)
Чишћење стаза

9.

Плевљење коцке

У цене комуналних услуга из ове тачке није
урачунат порез на додатну вредност.
8. Даје се сагласност на Ценовник услуга одржавања градског зеленила број 6/1-14 од
17.01.2014. године, у примени од 01.02.2014. и то:
РАДНА СНАГА
Ред. број

О П И С

ЦЕНА

1.

НК радник

515,26 дин.

2.

ПК радник

675,22 дин.

3.

КВ радник

781,61 дин.

4.

ВКВ радник

959,28 дин.

О П И С

1.

Камион – Застава 2 тоне

2.

Трактор

9,36 дин./м2
137,40 дин./м2
1,16 дин./м2
571,64 дин./м3
326,67 дин./м3
1,39 дин./м2
10,29 дин./м2

Постављање клупа

824,42 дин./ком.

11.

Фарбање клупа

386,56 дин./ком.

12.

Ашовљење земљишта

13.

Анкеровање

68,71 дин./м2
128,83 дин./ком.

Сеча сувог и непожељног дрвећа
14.

Ангажман возила са
возачем (дин./час)
2.883,91
1.863,80

1,30 дин./м2

10.

ВОЗИЛА
Ред. број

26,99 дин./м2

- од 15 цм пречника

1.192,71 дин./ком.

- до 45 цм пречника

3.039,21 дин./ком.

- до 65 цм пречника

4.770,89 дин./ком.

- преко 65 цм пречника

9.129,53 дин./ком.

Ручни ископ пањева
15.

- до 25 цм пречника

455,95 дин./ком.

3.

Косачица

840,27

- до 35 цм пречника

1.030,58 дин./ком.

4.

Моторна коса (тример)

924,26

- до 45 цм пречника

2.061,13 дин./ком.
3.963,72 дин./ком.
8.588,05 дин./ком.

5.

Моторна тестера

800,92

- до 65 цм пречника

6.

Мотокултиватор

935,96

- преко 65 цм пречника

30.01.2014.

16.

17.
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Копање рупа
- 50х50х50 ком.

103,07 дин./ком.

- 70х70х70 ком.

206,25 дин./ком.

- машинско копање рупа

178,65 дин./ком.

Одржавање цветњака
- садња сезонског цвећа

6,74 дин./ком.

- садња луковица лала

5,41 дин./ком.

- садња ружа

33,76 дин./ком.

- орезивање ружа

26,99 дин./ком.

- заливање

5,15 дин./м2

- окопавање

31,62 дин./м2

- припрема леја за садњу

58,88 дин./м2

- нове леје у травњаку
18.

90,06 дин./ком.

- окопавање

29,43 дин./м2

- подмлађивање

161,61 дин./м2

- вађење

185,01 дин./м2

- орезивање шибља

20.

135,04 дин./м

Нега шибља и живе ограде
- садња

19.

2

II
Применом овог Решења престаје да важи
Решење о давању сагласности на Ценовнике комуналних услуга број 38-3/2013-III-01 од 07. марта
2013. године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у »Службеном листу Општине
Вршац«.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-1/2014-III-01
Датум: 30. јануара 2013.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Живковић,с.р

69,05 дин./ком.

- орезивање живе ограде до 1 м

54,01 дин./м

- орезивање живе ограде преко
1м

84,41 дин./м

Саднице
- садња у рупе 50х50х50 ком.

90,06 дин./ком.

- окопавање

25,76 дин./ком.

- заливање

27,50 дин./ком.

- закидање изданака

54,01 дин./ком.

- вађење сувих садница

90,06 дин./ком.

- сеча грана испод електричних
водова

810,05 дин./ком.

- утовар и одвоз грана и корова

5.840,26 дин./тура

Чуварска служба у парку
Бусеновање траве

560,05 дин./м2

9. Даје се сагласност на Ценовник садног
материјала број 6/1-14 од 17.01.2014. године, у примени од 01.02.2014. и то:
О П И С

2.

781,64 дин./час

У цене комуналних услуга из ове тачке није
урачунат порез на додату вредност.

Ред.
број
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На основу члана 70. став 2. Закона о култури («Сл. гласник РС», број 72/2009) и члана 11 Одлуке о условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које самостално обавља умерничку или другу делатност у области културе («Сл.
лист општине Вршац», број 16/2013), Општинско веће општине Вршац, на седници одржаној 30.
јануара 2014. године, донело је

ЦЕНА/јединица
мере

1.

Цвеће I категорије

62,63 дин./ком.

ПРАВИЛНИК

2.

Цвеће II категорије

111,36 дин./ком.

3.

Цвеће III категорије

208,79 дин./ком.

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СТИЦАЊА
ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА
ЛИЦЕ КОЈЕ САМОСТАЛНО ОБАВЉА
УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

У цену комуналних услуга по овом Ценовнику није урачунат порез на додату вредност.
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Члан 1.
Овим Правилником ближе се прописују
међусобна права и обавезе између Општинске
управе општине Вршац (у даљем тексту: Управe)
и репрезентативног удружења у култури (у даљем
тексту: удружење) по основи уплате доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање и доприноса
за здравствено осигурање (у даљем тексту: уплата
доприноса), за лице које је стекло статус лица које
самостално обавља уметничку или другу делатност
у области културе, а која се, у складу са Законом о
култури («Службени гласник Републике Србије»
бр. 72/09), води у Евиденцији удружења.

Члан 2.
Удружење, на основу закона, утврђује статус лица и уводи га у Евиденцију удружења.
Удружење Управи подноси захтев за уплату доприноса који садржи списак лица за која ће
се вршити уплата доприноса из средстава буџета
Општине Вршац (у даљем тексту: Општине), квартално и то у првом кварталу до 31. јануара, у другом кварталу до 30. априла, у трећем кварталу до
31. јула и у четвртом кварталу до 31. октобра, почев
од 01.01.2014. године.

Члан 3.
У захтеву из члана 2. овог Правилника, удружење је обавезно да наведе укупан број лица за
која ће се вршити уплата доприноса, као и укупан
износ средстава за уплату доприноса који је потребно да се пренесе из буџета Општине.
Списак из члана 2. овог Правилника мора
да садржи следеће податке:
- име и презиме лица за које ће се вршити
уплата доприноса,
- јединствени матични број грађана,
- број личне карте и од кога је издата,
- пребивалиште и
- износ средстава за уплату доприноса за
наведени квартал.

Члан 4.
Општинско веће Општине Вршац, на основу захтева из члана 2. овог Правилника, доноси
закључак о одобравању и исплати средстава за уплату доприноса из буџета Општине.
Управа, квартално, у року од 10 дана од дана
доношења закључка Општинског већа Општине
Вршац, преноси одобрена средства удружењу.

30.01.2014.

Члан 5.
Удружење је обавезно да након приспећа
средства из буџета Општине, изврши уплату доприноса надлежној организационој јединици Пореске
управе, у року који не може да буде дужи од 45 дана
од дана почетка квартала.

Члан 6.
Удружење је обавезно да у року од 15 дана од
уплате доприноса Управи достави следеће доказе:
- извод са рачуна са јасном назнаком уплате
за лице са списка, сврхом уплате и примаоцем уплате,
- уверење надлежне организационе јединице Пореске управе, за свако лице са списка
појединачно, да исто лице за период за који
су пренета средства нема дуга по том основу.

Члан 7.
Удружење се обавезује да Управи доставља
обавештења о промени података непосредно пре
преноса средстава за наредни квартал у складу са
чланом 2. овог Правилника, што се посебно односи
на податке о промени адресе становања и брисања
из Евиденције коју Удружење води за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност
у области културе.

Члан 8.
Овaј Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац».

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-4/2014-III-01
Датум: 30. јануара 2014.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Живковић,с.р

30.01.2014.
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17.

ОФК „Павлиш” Павлиш

18.

ФК „Партизан” Уљма

150.000,00

19.

ФК „Караш” Куштиљ

150.000,00

20.

ОФК „Вршац Јунајтед” Вршац

21.

Фудбалски савез Вршац

200.000,00

22.

Taekwondo klub „Вршац” Вршац

300.000,00

23.

Taekwondo klub „Еурошпед” Вршац

800.000,00

24.

Шах клуб „Unirea” Ритишево

25.

Соколско друштво Вршац

26.

Шах клуб „Бора Костић” Вршац

27.

Карате клуб „Вршац” Вршац

150.000,00

28.

МОК „Банат” Вршац

400.000,00

29.

Рукометни клуб „Младост” Вршац

250.000,00

РЕШЕЊЕ

30.

``ВАК 1926” Вршац

130.000,00

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
И ПРОЈЕКТЕ ДРУШТВЕНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕЗА И УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2014. ГОДИНЕ

31.

УСР „Шаран” Вршац

70.000,00

32.

КК „Младост” Уљма

150.000,00

33.

Стрељачки клуб „Уљма” Уљма

150.000,00

34.

150.000,00

36.

Спортски клуб Јин-Јанг Вршац
Клуб америчког фудбала „Лавови”
Вршац
Карате клуб „Уљма” Уљма

37.

ОТК „Полет” Вршац

50.000,00

38.

Тенис клуб Вршац

50.000,00

39.

Аикидо клуб „Вршац”

50.000,00

40.

ПСД „Вршачка кула” Вршац

41.

Бокс клуб „Гард” Вршац

42.

Џудо клуб „Локомотива” Вршац

43.

КК Вршац
Планинарско друштво
„Железничар” Вршац
Фитнес клуб „8``Вршац

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац („Службени лист Општине Вршац“ број
10/2008 и 13/2008), 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 донео је

I
РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства из буџета
Општине Вршац за 2014. годину, Глава 4.15 функција 810 Услуге рекреације и спорта за програмске
активности и пројекте следећим друштвеним организацијама, савезима и удружењима грађана у области спорта и то:
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

I-VI 2014.

1.

ЖОК „Вршац” Вршац

450.000,00

2.

СТК „Вршац” Вршац

640.000,00

3.

ФК „Јединство” Вршац

4.

КМФ „Форум” Вршац

200.000,00

5.

ФК „Полет” Избиште

320.000,00

6.

ОФК „Банат” Вршац

40.000,00

7.

ФК „Победа” Парта

40.000,00

8.

ФК „Viitorul” Стража

9.

ФК „Потпорањ” Потпорањ

10.

ФК „Јединство” Орешац

11.

ФК „Борац” Велико Средиште

150.000,00

12.

ФК „Црвена звезда” Павлиш

320.000,00

13.

ФК „Омладинац” Загајица

40.000,00

14.

ФК „Виноградар” Гудурица

150.000,00

15.

ФК „Хајдук” Шушара

150.000,00

16.

ФК „Јединство” Влајковац

150.000,00

35.

44.
45.

40.000,00
40.000,00

1,000.000,00

60.000,00
50.000,00
250.000,00

80.000,00
50.000,00

50.000,00
150.000,00
150.000,00
5.920.000,00
50.000,00
100.000,00

46.

Висока школа заа образовање
васпитача „Михајло Палов”
– пројекат „Развијање
компетенције релевантних
одраслих у области дечјег
спорта”

50.000,00

47.

ОШ „Моша Пијаде” Гудурица
– пројекат „Развој атлетике у
оквиру школског спорта”

40.000,00

1,500.000,00

150.000,00

20.000,00

У К У П Н О:

15,600.000,00

II
Пренос средстава из буџета Општине Глава
4.15 функција 810 Услуге рекреације и спорта, вршиће се у оквиру расположивих средстава буџета
Општине Вршац за 2014. годину.

III
Обавезују се корисници средстава из тачке I овог Решења да у року од 30 дана од дана завр-
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шетка програма – пројекта, о утрошку средстава добијених по конкурсу, Председнику општине Вршац поднесу извештај са одговарајућом
документацијом.
Корисницима средстава који не поднесу извештај неће се одобрити учешће на наредном
конкурсу за доделу средстава.

V
Ово Решење објавити на званичном сајту Општине Вршац и у „Службеном листу Општине Вршац“.

IV
На основу овог решења Председник општине закључиће уговор са сваким корисником.

Број: 401-11/2014-I-01
Датум: 30.01.2014.године
Вршац, Трг победе 1

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Чедомир Живковић,с.р
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