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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 2 Жабаљ, 19.01.2015. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

На основу члана 18. – 22. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014),  24. 

Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања 

(„Сл. гласник РС“, бр. 126/2014)  и Решења о образовању Конкурсне комисије број 02-8/2015-II од 

15.01.2015. године,  а у вези са  Јавним позивом за доделу средстава из буџета општине Жабаљ а за пројекте 

којима се остварује јавни интерес  у области јавног информисања за 2015. годину  дел. број 401-572/2014-II 

од 29.12.2014. године, Општинско веће на својој 122. седници одржаној дана 19.01.2015. године доноси:  

 

РЕШЕЊЕ О 

 РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

по расписаном Јавном позиву за доделу средстава из буџета општине Жабаљ а за пројекте којима се 

остварује јавни интерес  у области јавног информисања за 2015. годину 

 

1. Средстава  у износу од 3.650.000,00 динара распоређују се за реализацију следећих 

пројеката/програма: 

 

р.б. Подносилац пројекта Назив пројекта 
ОПИС 

ПРОЈЕКТА 
ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

1. 

ИНВИТЕМ д.о.о, Каћ 
Радио „Југовић“ 

Каћ, Краља Петра 

Првог 4а 
 

ИНФО ЖАБАЉ 
 

265 емисија 

кратког и 

дужег садржаја 

1.642.500,00 

2. 

Центар за тренинг и 

едукацију 
Жабаљ, Николе Тесле 

31, Радио Тиса НАШ ЖАБАЉ 

55  седмичних 

емисија и 

свакодневно 

јављање о 

догађајима на 

територији 

општине 2.007.500,00 
2. Ово решење је коначно.  

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“  без образложења и на web страници 

www.zabalj.rs 
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Решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“  без образложења и на web страници www.zabalj.rs 

и доставити свим  пријављенима по Јавном позиву.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Бroj: 06-7/2015-II 

Председавајући Општинског већа 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се 

 покренути управни спор пред Управним судом  

 у року од 30 дана од дана достављања Решења  

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/210 22 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
1.  Решење о расподели средстава по расписаном Јавном позиву за доделу средстава из 

буџета општине Жабаљ а за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног 

информисања за 2015. годину 
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http://www.zabalj.rs/

