22.07.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 17

страна 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 17

Жабаљ, 22.07.2015.

Година 44

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 8. став 1. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист општине Жабаљ“ број
15/2015) и 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 144.
седници одржаној дана 22.07.2015. године
РЕШЕЊЕ
1.
Образује се конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из
буџета општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) програма од јавног значаја у области
екологије које реализују удружења пo Јавном конкурсу 401-284/2015-II расписаном дана 22.07.2015.
године.
2.
У Комисију се именују:
1.
2.
3.
4.
5.

Јован Јовановић,члан Општинског већа за заштиту животне средине Председник Комисије
Милица Миличевић, директор ЈКП „Услуге и одржавање“, члан
Душан Сладојевић,сарадник у ЈКП“Услуге и одржавање“ члан
Зоран Пињић, секретар Месне заједнице Чуруг, члан
Немања Кенић, сарадник у ЈКП“Услуге и одржавање“, члан

Послове секретара Комисије обављаће Јадранка Савин, заменик начелника Општинске управе.
3.
Задаци конкурсне комисије су следећи:
 саставља конкурсну документацију у року од 3 дана од дана расписивања јавног конкурса
 оглашавање јавни конкурса на званичној интернет страни институције у року од једног дана од дана
израде конкурсне документације;
 Конкурсна комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма (у даљем тексту:
Листа), у року од који не може бити дужи од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста
објављује на званично јинтернет станици општине Жабаљ.
 О приговору конкурсна комисија решава у року од 15 дана од дана његовог пријема.
 израђује предлог Одлуку о додели средстава одн. о избору програма коју доноси Општинско веће на
предлог Комисије у року од 30 дана од дана утврђивања Листе
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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:02-88 /2015-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 7. став 8. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за
реализовање програма од јавног интереса („Службени лист општине Жабаљ број 6/2014), у вези са Одлуку о
утврђивању листе вредновања и рангирања по јавнoм конкурсу за финансирање (или/и суфинансирање)
програма/пројеката који се реализују удружења а која су од јавног интереса, коју је утврдила Конкурсна
комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Жабаљ за
за финансирање (или/и суфинансирање) програма од јавног значаја које реализују удружења истакнуто је
дана 17.07.2015. године на ww.zabalj.rs Општинско веће на својој 144.седници, одржаној дана
22.07.2015.доноси:
Решење о расподели средстава
Јавнoм конкурсу за финансирање (или / и суфинансирање) програма / пројеката које реализују
удружења а која су од јавног интереса за 2015. годину ( други Конкурс)
1.
Средства у износу од 1.300.000,00 динара распоређују се за реализацију следећих програма / пројеката које
реализују удружења а која су о дјавног интересау области: руралног развоја, заштите животиња, очувања
традиције, заштите животне средине очувања објеката о значаја за локалну историју, организовања
манифестација локалног значаја, пројекти и програми веб промовисања општине Жабаљ бриге о старим
особама, подстицање наталитета, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права,
образовања инауке, хуманитарни, волентерски и други програми и пројекти у којима удружењa искључиво и
непосредно следе јавне потребе додељују се:
Редни
Назив удружења и седиште
број
1. 1Мото клуб „Џокер“ Чуруг
.

2. 2
.

СУБНОР Жабаљ

3. 3 Градска организација „Слепи“ Нови Сад
.

Назив пројекта

Одобрена средства

Мото скуп

50.000,00

Обележавање 70.
година од завршетка
другог светског рата

10.000,00

Континуирана брига
о слепима

10.000,00
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4. 5
5. 6
.

Кинолошко друштво Жабаљ
Удружење глувих Жабаљ

ЦАЦ 2015.
Хуманост на делу

30.000,00
10.000,00

6. 7
.

Локална медијска иницијатива

За веб промовисање
на језицима
национланих мањина
и анализе њиховог
положаја
Обилазак
непоретних,
слабопокретних,
невидећеих и
слабовидећих
чланова
Манифестација
Крофнијада у Жабљу

50.000,00

-извиђачки капм
-регата

80.000,00

- Дочек гостију из
Горњег Милановца
-Учешће на
олимпијади Трећег
доба
-Адаптација
просторија
- Олимпијада Трећег
доба

10.000,00

Удружење боје звука Ђурђево

Ђурђево отвореног
срца 15

300.000,00

13. 3
3
.

Удружење дистрофичара

Активности

10.000,00

14. 3
5
.

Ловачко друштво Жабаљ

Ловачки котлић

80.000,00

15. 3
8
.
16. 3
9
.

Удружење Димитор

Организовање
спортских дана
локација Жабаљ
Обнова крстова
насеља Жабаљ

60.000,00

7. 1 Међуопштинско удружење цивилних
8
инвалида рада
.

8. 2 Удружење жена Месне заједнице Жабаљ
2
.
9. 2 Одред извиђча „Стара Тиса“Чуруг
3
.
10. 2
Општинско удружење пензионера
8
Жабаљ
.

11. 2
9
.
12. 3
0
.

„Пензионер“ Жабаљ

Удружење грађана чувари традиције
жабаљки крст

10.000,00

10.000.00

70.000,00

330.000,00
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Организовање
мотоскупа у
Госпођинцима
Изложба и испит у
раду ловачких паса

150.000,00

Школа ручних
радова

10.000,00

20.000,00

2.
Средстава за финансирање и суфинасирање програма и пројекта предвиђена су Одлуком о буџету
ОпштинеЖабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“ број24/2014) раздео 2, глава 1,функција
111 , Извршни и законодавани органи, број позиције50,економска класификација 481 – назив пројекта 062 –
П8 Финансирање пројеката удружења грађана на основу Конкурса.
3.
Средства која су одобрена за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво
за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између Председника општине
и удружења.
4.
Ова решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“и на web
страници www.zabalj.rs“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-205/2015-II
Председавајући Општинског већа
Председник општине
Чедомир Божић с.р.

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 144. седници одржаној дана 22.07.2015.године, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ / И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА А КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Средства се додељују за суфинасирање програма / пројеката које реализују удружења а која су од јавног
интереса у области:
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заштите животне средине

СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Средства за суфинасирање опредељена су Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени
лист општине Жабаљ 24/2014 и 9/2015) у висини од 900.000,00 динара, на позицији буџетског фонда
заштите животне средине
Критеријуми за доделу средстава:
 да удружење располаже капацитетима за реализацију програма уз референце које поседују (дужина
трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова
одрживост)
 да се програмске и пројектне активности базирају усмерене на заштиту животне средине
 да је удружење регистровано са циљем заштите животне средине
 да ли су и раније коришћена средства буџета и а које су, да ли су испуњене уговорне обавезе,
одн.законитост и ефикасност коришћења средстава
РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:
Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2015. 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. 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 064 8 144 502 или путем електронске поште на
адресу jadrankasavin@gmail.com
РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ

Благовременима ће се сматрати пријаве које буду поднете до 10.08. 2015. године до 11,00 часова.
Конкурсна комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма (у даљем тексту:
Листа) , у року од који неможе бити дужи од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити
објављена на званичној интернет странициопштинеЖабаљ.
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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.
Пријаве Удружења која нису користила средства у претходној години, а која нису поднела извештај о
правдању средтава, на обрасцу који је истакнут на интернет страници општине Жабаљ www.zabalj.rs са
траженом финансијском документацијом биће одбијене, без вредновања и оцењивања пројекта..
Проверу документације поднете на конкурс и поштовање рокова и друге стручне послове прописане
Правилником вршиће Служба за заједничке стручне послове Општинске управе.
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).
Овај конкурс се истовремено објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страници
општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-284/2015-II
Председник општине
Чедомир Божић с.р.

САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

1.

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних
финансијских средстава из буџета општине Жабаљ за финансирање (или/и
суфинансирање) програма од јавног значаја у области екологије
Решење о расподели средстава по Јавном конкурсу за финансирње (или/и
суфинансирање) програма/пројеката које реализују удружења
Јавни конкурс за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката које
реализују удружења

стр.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2.
3.

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
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