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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 27

Жабаљ, 29.12.2014.

Година 43

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
У на основу члана 3. став 1. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури и
уметности који се финансирају и суфинансирају из буџетa општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ број 6/2014) а у вези Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2014. годину („Службени лист
општине Жабаљ“ 4/2014), Општинско веће на својој 120. седници одржаној дана 29.12.2014. године,
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ
У 2015. ГОДИНИ
Општина Жабаљ финансира и суфинасира пројекте и програме очувања, унапређења и развоја културе и
уметности у општини Жабаљ у области савременог уметничког стваралаштва, традиционалног народног
стваралаштва и нематеријалног културног наслеђа.
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана чија је основна или претежна делатност култура, а која имају
регистровано седиште на територији општине Жабаљ.
СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Средства за суфинансирање опредељена су Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени
лист општине Жабаљ 24/2014) у висини од 3.330.000,00 динара.
РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА:
Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2015. године.
Критеријуми за избор пројеката и програма савременог уметничког стваралаштва су следећа:
-

уметнички квалитет програма/пројекта,

-

значај програма/пројекта за развој културе на локалном нивоу,

-

програми/пројекти који имају континуитет и који својим дугогодишњим одржавањем представљају
културни идентитет средине,
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-

очување културног идентитета националних мањина,

-

подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури,

-

промоција и подстицање интеркултуралности и мултикултуралности,

-

доприносе децентрализацији културе,

-

подршка пројектима млађих уметника и новим иницијативама и новој уметничкој продукцији,

-

манифестације, фестивали, концерти, изложбе, позоришне представе, радионице и сл. којима се
подстиче и обогаћује савремено стваралаштво,

-

сарадња са установом културе.

Критеријуми за избор пројеката и програма традиционалног народног стваралаштва и
нематеријалног културног наслеђа су следећа:
-

допринос заштити, чувању, презентацији, популаризацији и коришћењу нематеријалног
културног наслеђа општине;
допринос подстицању неговања традиционалне културе локалне средине, као и допринос
настојањима у очувању аутохтоне културне баштине националне мањине;
допринос развоју аматеризма у области културе и уметности;
квалитет и улога фолклорне групе или удружења, које представља завичајну културну баштину у
свим традицијским облицима изражавања, у културном животу средине;
унапређење квалитета презентације традиционалног народног стваралаштва;
допринос стварању, презентацији и промовисању нових садржаја заснованих на заштити
културног наслеђа;
подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних
садржаја особама са инвалидитетом;
допринос популаризацији садржаја везаних за заштиту културног наслеђа код деце и младих,
едукацији ових група о вредности и значају чувања и проучавања културног наслеђа и њиховом
укључивању у пројекте у овој области.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:
Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1.
2.
3.
4.
5.

пријавни образац на конкурс;
оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;
фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју;
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 доленазначену адресу: Општина Жабаљ, Николе Тесле 45.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице www.zabalj.rs
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За додатне информације можете се обратити на број телефона 0648144502 или путем електронске поште на
адресуjadrankasavin@gmail.com
РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
СРЕДСТАВА

КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ

Благовременим ће се сматрати пријаве које буду пристигле на адресу општине до 13.01.2015. године до
11,00 часова.
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 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.

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 начину,
критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури и уметности који се финансирају
(„Службени лист општине Жабаљ број 6/2014)
Овај конкурс се истовремено објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страници
општине Жабаљwww.zabalj.rs

Број: 401- 574/2014-II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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 120. седници одржаној дана 29.12. 2014. године, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ / И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА А КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ЗА 2015. ГОДИНУ
Средства се додељују за суфинасирање програма / пројеката које реализују удружења а која су од јавног
интереса у области:
− руралног развоја,
− заштите животиња, очувања традиције,
− заштите животне средине
− очувања објеката од значаја за локалну историју,
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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 и науке,
хуманитарни, волентерски и други програми и пројекти у којима удружењa искључиво и непосредно
следе јавне потребе.

СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Средстава за суфинансирање опредељена су Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину
(„Службени лист општине Жабаљ“ 24/2014) у висини од 1.000.000,00 динара.
Критеријуми за доделу средстава:
− да удружење располаже капацитетима за реализацију програма уз референце које поседује (дужина
трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова
одрживост)
− да је програм усклађен 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
− да се 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.
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 0648144502 или путем електронске поште на
адресу jadrankasavin@gmail.com
РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
Благовременима ће се сматрати пријаве које буду поднете до 13.01.2015. године до 11,00 часова.
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Конкурсна комисија 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 иста ће бити
објављена на званичној интернет станици 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.
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
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.

Број: 401- 575/2014-II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 18. – 22. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014),
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Сл. гласник РС“, бр. 126/2014) и Одлуке o буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Сл. лист општине
Жабаљ“, бр. 25/2014), Општинско веће општине Жабаљ на својој 120. седници одржаној дана 29.12.2014.
године расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ А ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2015. ГОДИНУ
I ЦИЉ И НАМЕНА КОНКУРСА
Конкурс сe расписује за пројекте производње радијског медијског садржаја а у циљу унапређења
производње и објављивања општих информативних и специјализованих медијских садржаја од значаја за
живот и рад грађана општине Жабаљ (информисање о редовном раду и активностима органа локалне
самоуправе, информисање и манифестацијама, културним и другим програмима који се организују под
покровитељством или у сарадњи са локалном самоуправом, информисање о другим аспектима друштвеног
живота локалне заједнице и сл.).
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II СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Средства за суфинаснирање опредељена су Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени
лист општине Жабаљ 24/2014) у висини од 3.650.000,00 динара.
Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2015. године.
III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
На конкурсу може учествовати (у даљем тексту: учесник конкурса):
1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне
регистре;
2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има
доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном
суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом .
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска),
којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки
медиј.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ
СРЕДСТВА
1. Основни Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
(1) у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за
остваривање намене конкурса
(2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања
постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности
и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног
искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који
расписује конкурс);
(3) у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем
буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.
2. Посебни Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
слушаност радијског програма ;
покривености подручја емитовања ;
актуелност теме
квалитет , оригиналност , актуелност и доступност већем броју становника општине Жабаљ
понуђена цена по минуту емитовања радијског програма
учешћу финасијских средстава из буџета општине у планираном буџету укупном учесника
конкурса у текућој години 2015.
V ИНФОРМАЦИЈУ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА
Комплетна конкурсна документација може се преузети на званичном сајту општине Жабаљ www.zabalj.rs и
на писарници Општине Жабаљ
Учесници конкурса уз предлог пројкта дужни су да приложе следеће:
Доказ о регистрацији - фотокопију извода из Агенције за привредне регистре;
Решење о пореском идентификационом броју - фотокопију ПИБ -а;
Доказ о поседовању фреквенције за електронске медије;
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Податке у погледу просторне и техничке опремљености ( подаци се подносе на меморандуму
подносиоца ) ;
Кратак опис досадашње сарадње са општином Жабаљ, као и извештај о утрошеним средствима
добијеним од финансијским буџета општине

Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима и у супротном се неће узети у разматрање.
Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти Писарници општине Жабаљ на адресу: Жабаљ,
Николе Тесле 45, искључиво поштом препоручено, или курирским путем односно личном доставом. На
коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст:
«ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА општине Жабаљ НАМЕЊЕНИХ ОСТВАРИВАЊУ
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - НЕ ОТВАРАТИ«.
VI РОКОВИ У КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ КОНКУРС
Рок за подношење предлога пројеката је 12.01.2014. године до 12,00. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.
Решење о додели средстава, која су предмет овог позива, доноси Општина Жабаљ на предлог надлежне
Комисије у року од пет дана од дана истека рока утврђеног овим позивом.
Наведено Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Општинко веће ће учесницима конкурса којима су одобрена средства доставити уговор најкасније до
20.01.2015. године.
Учесник конкурса је дужан да потписан и оверен уговор врати Општиснком већу најкасније до 23.01.2015.
године.
VII ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА
СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА РАД У КОМИСИЈИ.

КАО

И

МЕДИЈСКИМ

У складу са чланом 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања обавештавају се новинарска и медијска удружења, као и медијски стручњаци
заинтересовани за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија. Рок за достављање предлога за
чланове комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.
Проверу документације поднете на конкурс и поштовање рокова и друге стручне послове прописане
Правилником вршиће Служба за заједничке стручне послове Општинске управе.
.
Овај Конкурс објавити на web презентацији општине www.zabalj.rs, дневном листу „Дневник“ и „Службеном
листу општине Жабаљ“.

Број: 401- 572/2014-II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 4. став 2. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури и
уметности који се финансирају и суфинансирају из буџетa општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 6/2014) Општинско веће на својој 120. седници одржаној дана 29.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Образује се конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из
буџета општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката који се реализују у
култури и уметности по Јавном конкурсу за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката
који се реализују у култури и уметности од 29.12.2014. године.
2.
У Комисију се именују:
1. Стеван Славнић, члан Општинског већа председник
2. Дубравка Дудић, директор ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ,
3. Јелена Илић, сарадник у Туристичкој организацији општине Жабаљ,
4. Витомир Лисица, помоћник Председника општине
5. Љиљана Узелац, шеф Службе за општу управу и друштвене делатности
Послове секретара Комисије обаваљаће 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 јавних 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 који не може бити дужи од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста објављује
на званичној интернет страници 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 који 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“.

Број: 02- 97/2014-II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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 120.
седници одржаној дана 29.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Образује се 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 пo Јавном конкурсу расписаном дана 29.12.2014. године.
2.
У Комисију се именују:
1. Стеван Славнић, члан Општинског већа председник
2. Дубравка Дудић, директор ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ,
3. Јелена Илић, сарадник у Туристичкој организацији општине Жабаљ,
4. Витомир Лисица, помоћник Председника општине
5. Љиљана Узелац, шеф Службе за општу управу и друштвене делатности.
Послове секретара Комисије обављаће 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 јавних 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 који не може бити дужи од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста објављује
на званичној интернет страници 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“.

Број: 02- 98 /2014-II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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1.

Јавни конкурс за финансирање (или/и суфинансирање) програма /пројеката који се реализују у
култури и уметности у 2015. години
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2.

Јавни конкурс за финансирање (или/и суфинансирање) програма /пројеката које
удружења а која су од јавног интереса за 2015. годину

реализују
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3.

Јавни позив 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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4.

Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних
финансијских средстава из буџета општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање)
програма/пројеката који се реализују у култури и уметности
Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних
финансијских средстава из буџета општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање)
програма од јавног значаја које реализују удружења по Јавном конкурсу
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5.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

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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