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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 5

Жабаљ, 21.02.2017.

Година 46

Цена овог броја 60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 138. Закона о спорту („Сжбеи гласник РС 10/2016), члана 38. Одлуке о о финансирању и
суфинансирању програма у области спорта („Службени лист општине Жабаљ 38/2016) и Одлуке о
одобравању програма и одређењу висине средстава за реализацију програма Комисије за спорт дел број 0617/2017 –II од 08.02.2017. године, а у везии са Јавни позив за финансирање и суфинансирање годишњих
програма у области спорта број 401- 824/2016- II od 14.12.2016. године Општинско веће на својој 37.
седници одржаној дана 13.02.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ОДРЕЂЕЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
У ОБЛАСТИ СПОРТА
за 2017. годину
1.
На основу Одлуке о одобравању програма и одређењу висине средстава за реализацију годишњих програма
Комисије за спорт дел број 06-17/2017 –II од 08.02.2017. године, а у вези са Јавни позив за финансирање и
суфинансирање годишњих програма у области спорта број 401- 824/2016- II od 14.12.2016. године ,
одобравају се програми и одређује се висина средства за финансирање и суфинансирање годишњих
програма у области спорта у укупном износу од 400.000,00 динара за програме спортских клубова и
удуржења који су чланови Спортског савеза општине Жабаљ и то:

Назив клуба

У динарима

ФК Чуруг

544.141,00

ФК ЖСК

544.141,00

ФК Бачка

501.414,00

ФК Госпођинаци

501.414,00

РК ЖСК
Веслачки клуб Чуруг

483.820,00
304.116,00

Одбојкашки клуб "Волеј"

100.534,00

РК Хајдук

199.811,00

ЖРК "Жељ"

198.555,00

Бокс клуб "Шајкаши"

52.780,00
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КК "Дифенс

52.780.00

КК „Младост“ Жабаљ
КК „Младост“ Госпођинци
Савате клуб „Макс Феникс“

80.427,00
80.427,00
50.267,00

КБС Тигрови

50.267,00

ЖФК "Бачка"

51.524,00

ЖБк "Шајкаши"

20.107,00

ШК "Омладинац"

33.930,00

ШК "Хајдук" Чуруг

33.930,00

Стони тенис Жабаљ
Стони тенис Хајдук "Чуруг"

35.187,00
50.267,00

Пикадо Ракетс
Укупно

30.160,00
4.000.000,00

Назив програма

У динарима

Спорт за све

2.350.000,00

Спортски савез

3.150.000,00

2.
Са носиоцем одобреног програма Председник општине закључује уговор о реализацији програма.
3.
Решење Општинског већа је коначно, а обајвиће се на сајту општине Жабаљ и у „Службеном листу општине
Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Пословни број: 401-824/2016-II
Председник општине
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 73.тачка 1.Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012), и члана 59. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабаљ“ број 24/2016), а у вези
са чланом 21. Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) Општинско веће на својој 37. седници одржаној
13.02.2017. године доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
Образује се конкурсна комисија оцену пројеката поднетих на конкурс - јавни позиву за доделу средстава
из буџета општине Жабаљ а за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за
2017. годину дел. број 401- 859 /2016-II.
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2.
У конкурсну комисију се именују:
1. Владимир Јовановић, новинар, именован на предлог Светског удружења туристичких новинара и
писаца у туризму
2. Владан Стефановић, новинар, именован на предлог Удружења радио станица РАБ Србија
3. Снежана Јањић,новинар из Сремских Карловаца
Послове секретара Комисије вршиће Урош Радановић, запослен у Кабинету Председника општине.
3.
Задатак Комисије је оцени пројекате поднете на конкурс - јавни позиву за доделу средстава из буџета
општине жабаљ а за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2017.
годину дел. број 401- 859 /2016-II у скалду са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) и критеријумима
утврђеним јавним позивом.
4.
Комисја је дужна да на првој седници која ће се одржати дана 17.02.2017. године са почетком у 12,00 часова
у Малој сали општине Жабаљ изабере председника Комисије који координира рад комисије и води седнице.
Оцењивање пројекта врши сваки члан комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.
5.
О раду комисије води се записник.
6.
Комисија је дужна да предлог о расподели средстава утврди и достави Општиснком већу.
7.
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Жабаљ» и на веб-сајту органа општине Жабаљ www.
zabalj.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-859/2016-II
Председавајући Општинског већа
Председник општине
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ( „Сл. гласник РС“ бр. 16/16) и члана 24. став
1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/2017) на својој 38. седници одржаној дана 21.02.2017. години доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ У 2017. ГОДИНИ
1.
Средстава у области јавног информисања општине Жабаљ у 2017. години по јавном позиву за доделу
средстава из буџета општине Жабаљ а за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног
информисања за 2017. годину дел. број 401-859/2016-II, а на основу предлога Одлуке о расподели средстава
у области јавног информисања општине Жабаљ у 2017. години Конкурсне комисије дел. број 401-859/2016-
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II од 17.02.2017. године у укупном износу од 6.000.000,00 распоређују се за реализацију следећих
пројеката/програма:

Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Назив подносиоца пријаве

Назив пројекта

Додељена
средства

НОВОСАДСКА ТВ д.о.о. Нови
Сад, Трг Слободе 3
“ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА
ПРЕС“ д.о.о. Булевар
ослобођења 81, Нови Сад
МЕДИЈСКА МРЕЖА Д.О.О.
БЕОГРАД – СТАРИ ГРАД,
Трг Николе Пашића 7/2,
СРБИЈА ДАНАС д.о.о. Београд,
Булевар Михајла Пупина 165 е,
ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И
ЕДУКАЦИЈУ РАДИО ТИСА –
НАШ РАДИО Жабаљ, Н.Тесле
31
д.о.о. ИНВИТЕМ – РАДИО
„ЈУГОВИЋ“ Каћ, Краља
Петра I 4д

„Јужнобачке вести“

1.000.000,00

„Жабаљ на длану“

500.000,00

„Будите обавештени о
друштвеном животу
Општине Жабаљ“
„Жабаљ на длану“

250.000,00

250.000,00

„Наш Жабаљ“

2.150.000,00

„Жабаљски информатор“

1.850.000,00

2.
Ово решење је коначно.
3.
Решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ без образложења и на web страници www.zabalj.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:401-859 /2016-II
Председавајући Општинског већа
Председник општине
Чедомир Божић с.р.
САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

стр.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1.
2.
3.

Решење о одобравању програма и одређењу висине средстава за реализацију годишњих програма
у области спорта за 2017. годину
Решење о образовању Конкурсне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс-јавни позив за
доделу средстава из буџета општине Жабаљ
Решење о расподели средстава у области јавног информисања општине Жабаљ у 2017. години
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

1
2
3

21.02.2017.

Службени лист општине Жабаљ

број 5

страна 5

