Службени лист општине Жабаљ

29.04.2014.

број 7

страна 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 7

Жабаљ, 29.04.2014.

Година 43

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 73. Статута Општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), а у
вези са Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (Сл. глaсник РС 36/09 и
93/2012) Општинско веће на својој 90. седници одржаној дана 31.03.2014. године доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
Именује се радно тело за попис и спецификацију извора јонизујућих зрачења у власништву општине у
саставу:
1. Оливера Влајков, председник,
2. Ђокица Добановачки, члан,
3. Радомир Мијић, члан
4. Весна Милетић, члан

5. Драган Хорват, члан.
2.
Задатак комисије је да на званичној интернет презентацији општине Жабаљ:
 објави саопштење изврши попис и спецификацију извора јонизујућих зрачења у власништву
општине Агенцијеза заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије са пречицом до
љиховог сајта на ком се налазе фотографије радиоактивних громобрана,
 изврши попис и спецификацију извора јонизујућих зрачења у власништву општине,
 процени цену коштања уклањања извора јонизујућих зрачења у власништву општине,
 након спровођења процедура избора извођача који ће извршити уклањање извора јонизујућих
зрачења у власништву општине изврши праћење реализације таквог уговора и проверу да ли су сви
извори јонизујућих зрачења у власништву општине уклоњени.
3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 217-1 /2014-IV
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 7. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање
програма од јавног интереса („Службени лист општине Жабаљ“ број 6/2014) Општинско веће на својој 92.
седници одржаној дана 31.03.2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Образује се конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из
буџета општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) манифестација од локалног значаја које
реализују удружења у мају месецу 2014. године.
2.
У Комисију се именују:
1.
2.
3.
4.
5.

Стеван Славнић, члан Општинског већа председник,
Дубравка Дудић, директор ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ,
Јелена Илић, сарадник у Туристичкој организацији општине Жабаљ,
Витомир Лисица, помоћник Председника општине и
Јадранка Савин, секретар Општинског већа.

3.
Задаци конкурсне комисије су следећи:
 саставља конкурсну документацију у року од 3 дана од дана расписивања јавног конкурса;
 оглашавање јавног конкурса на званичној интернет страни институције у року од једног дана од дана
израде конкурсне документације;
 утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма (у даљем тексту: Листа), у року који не
може бити дужи од 30 дана од истека рока за подношење пријава и исту објављује на званичној интернет
станици општине Жабаљ;
 О приговору конкурсна комисија решава у року од 15 дана од дана његовог пријема;
 израђује предлог Одлуке о додели средстава одн. о избору програма коју доноси Општинско веће на
предлог Комисије у року од 30 дана од дана утврђивања Листе;
 објављивање Одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава на званичној интернет
страници институције у року од једног дана од дана њеног доношења.
4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-30/2014-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 5. став 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за
реализовање програма од јавног интереса („Службени лист општине Жабаљ“ број 6/2014) а у вези са
Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2014. годину („Службени лист општине Жабаљ“ 4/2014),
Општинско веће на својој 92. седници одржаној данa 28.04.2014. године
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ОРГАНИЗОВАЊА
манифестација локалног значаја
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У МАЈУ МЕСЕЦУ
Средства се додељују за суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења а која су од јавног
интереса у области:

 организовања манифестација локалног значаја.
ИЗНОС
СРЕДСТАВА
ПЛАНИРАН
ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ

или/и

СУФИНАНСИРАЊЕ

Укупан износ средстава планиран за финансирање (или/и суфинансирање) програма организовања
манифестација локалног значаја у месецу мају 2014. године која реализују удружења износи 157.000,00
динара.
РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА:
Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати од 01.05.2014. године до до 31.05.2014.
године.
ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:
Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. пријавни образац на конкурс;
2. оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;
3. фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
4. фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју;
5. доказ о отвореном рачуну код Управе за трезор
6. извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм
реализује.
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне
документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс
– не отварати” на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу: Општина Жабаљ, Николе Тесле 45.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице www.zabalj.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 0648144502 или путем електронске поште на
адресуjadrankasavin@gmail.com
РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
Рок за подношење пријаве и предлога програма / пројекта на овај јавни конкурс је 7 дана од дана
објављивања јавног позива у „Службеном листу општине Жабаљ“.
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Истовремено са објављивањем у „Службеном листу општине Жабаљ“, конкурс се објављује и на интернет
страници општине Жабаљ.
Конкурсна комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма (у даљем тексту: Листа),
у року који не може бити дужи од 3 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на
званичној интернет страници општине Жабаљ.
На листу имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања.
О приговору конкурсна комисија решава у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о додели средстава одн. о избору програма доноси Општинско веће на предлог Комисије у року од
30 дана од дана утврђивања Листе.
Вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката вршиће се на основу Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса
(„Службени лист општине Жабаљ број 6/2014).
Основни критеријуми за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса су:


да је седиште удружења на територији општине Жабаљ и да се програм од јавног интереса
реализује на територији општине Жабаљ,
 да удружење има статус правног лица,
 да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења и да је
уписано у прописани регистар,
 да удружење има усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у области од
јавног интереса.
Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:
 располажу капацитетима за реализацију програма уз референце које поседују (дужина трајања
програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост),
 усклађеност са јавним потребама и интересима грађана,
 обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм
спроводи,
 своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника,
 могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове,
 имају висок степен успешности у реализовању програма рада и пројеката,
 своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким
документима на локалном и националном нивоу,
 да ли су и раније коришћена средства буџета и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе, одн.
законитост и ефикасност коришћења средстава.
Посебна мерила и критеријуми за избор програма и пројеката:
- подстицање волонтеризма,
- анимирање деце и младих у друштвено корисним акцијама,
- промовисање општине Жабаљ на међуопштинском, регионалном и међудржавном нивоу.
Овај конкурс се истовремено објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страници
општине Жабаљ
Пословни број 401-137 /2014-II
Дана: 28.04.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 70. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број: 8/2011 и
8/2012) Председник општине, дана 25.01.2014. године доности:
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допуна Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Жабаљ дел. број 36-1/2014 од
20.01.2014. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 022- 3/2014-IV
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 70. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012) Председник општине, дана 17.04.2014. године доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допуна Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака Месне заједнице Жабаљ дел. број 07/2014 од 28.02.2014. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 022-53/2014-IV
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

стр.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1.
2.
3.

Решење о именовању радног тела за попис и спецификацију извора јонизујућих зрачења
Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних
финансијских средстава из буџета општине Жабаљ
Јавни конкурс

1
2
3

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
4.
5.

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈП „Чистоћа“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака МЗ Жабаљ
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: 021/831-329, факс: 021/831-094
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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