На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број
54/2009), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“ број 51/2009). Члана 5
Уредбео средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма
од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“, број 8/12) и члана
5. Одлуке о буџету општине Житиште за 2017.годину („Службени лист општине Житиште“ број 44/2016
), Јавног позива за расподелу средстава за финансирање програма/пројектата удружења за 2017.годину
расписаног дана 15.12.2017.године, Комисија за сарадњу са удружењима грађана, у складу са
Правилником о начину финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Житиште
(„Службени лист општине Житиште“ број 42/2016) доноси:

ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
Комисија за сарадњу са удружењима грађана доноси Предлог за финансирање
програма/пројектата за финансирање једног удружења на основу расписаног Јавног позива за расподелу
средстава за финансирање програма/пројектата удружења за 2017. годину:
Р.бр.

Назив удружења

1.

Удружење „Урбани Банат“ Равни Тополовац

Назив
програма/пројекта
Новогодишњи
пакетићи за децу у
општини Житиште

Предложени износ
745.000,00

Листа пријава која нису испуниле услове конкурса:
Р.бр.
1.

Назив удружења
Удружење жена „Практична жена“ Банатско
Вишњићево

Назив програма/пројекта
Дечије радости

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Како до наведеног рока предвиђеним јавним позивом стигле две пријаве, а јавним позивом је
предвиђено да се финансира прогрм/пројекат једног удружења, Комисија је донела Предлог да се
програм/пројект Удружења „Урбани Банат“ финансира у потпуности јер је већи број деце обухваћено
предлогом програма/пројекта. Удружење жена „Практична жена“ Банатско Вишњићево предложило је
мањи износ за набавуку новогодишњих пакетића и укупног износа предвиђеног за финансирање
програма/пројекта, те Комисија сматра да тај износ недовољан за набавку пакетића за сву децу, такође
исказани су и трошкови који нису прихватљиви на основу критеријума предвиђених јавим позивом и
Правилником за финансирање удружења.
На овај предлог нема приговора и предлаже се Председнку да овакав Предлог усвоји и донесе
коначно Решење о финанасирању.
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