РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
Општинска управа
Број: 06-124/2017-III
Дана: 19.12.2017. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел: 021/730-020; факс: 021/731-079
E-mail srbobran@eunet.rs
На основу члана 8. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање
права на доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног
туризма („Службени лист општине Србобран”, бр. 24/2017), у даљем тексту: Правилник,
Комисија за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног
туризма, у даљем тексту: Комисија, доноси следећу
ЛИСТУ ПРЕДЛОГА
за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног
туризма, из буџета општине Србобран у 2017. години
1. У области туризма и ловног туризма, на основу Јавног конкурса расписаног дана
07.12.2017. године, у 2017. години Комисија предлаже да се доделе средства за реализацију
следећих пројеката, у предложеним износима:
Преглед одобрених пројеката
бр.

1.
2.

Корисник
Програм/пројекат
Предложен износ
Ловачко удружење “Фазан “Унапређење популације дивљих
Србобран”
животиња и трофејне структуре
срнеће дивљачи”
500.000,00
Удружење “Кобасицијада”
“Одржавање промоција за 34.
Кобасицијаду у Турији”
500.000,00
УКУПНО:
1.000.000,00 динара
Образложење

Председник општине Србобран, расписао је дана 07.12.2017. године Јавни конкурс за
доделу средстава удружењима за реализацију пројеката у области туризма и ловног туризма, у
2017. години. Средства која су се додељивала путем конкурса, опредељена буџетом општине
Србобран, износе: 1.000.000,00 динара. Конкурс је био отворен до 18.12.2017. године и на њега
је пристигло 3 пријаве и то: пријава Ловачког удружења “Фазан Србобран” за пројекат
“Унапређење популације дивљих животиња и трофејне структуре срнеће дивљачи”, поднета
дана 14.12.2017. године - тражена средства по пројекту: 500.000,00 динара, Удружења
“Кобасицијада” за пројекат “Одржавање промоција за 34. Кобасицијаду у Турији” поднета
дана 14.12.2017. године - тражена средства по пројекту 500.000,00 динара и Удружења
“Бељанска бара” за пројекат “Реконструкција Етно-спомен куће у Турији и набавка садног
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материјала” предата на пошту дана 18.12.2017. године - тражена средства по пројекту
500.000,00 динара.
На седници која је одржана дана 19.12.2017. године, Комисија је проверила
правовременост и комплетираност свих пристиглих пријава и утврдила да су поднете пријаве
благовремене.
Након извршеног детаљног прегледа валидних пријава и извршене валоризације истих,
руководећи се критеријумима из чл. 6. Правилника, а у складу са критеријумима за утврђивање
приоритета из чл. 7. Правилника, Комисија је утврдила следеће:
-пријава подносиоца: Ловачко удружење “Фазан Србобран” је потпуна, удружење
испуњава критеријуме пописане чланом 6. Одлуке, а поднети пројекат испуњава критеријуме
из члана 7. Одлуке,
-пријава подносиоца: Удружење “Кобасицијада” је потпуна, удружење испуњава
критеријуме пописане чланом 6. Одлуке, а поднети пројекат испуњава критеријуме из члана 7.
Одлуке,
-пријава подносиоца: Удружење грађана “Бељанска бара” је потпуна, удружење испуњава
критеријуме из члана 6. Одлуке, међутим, пројекат “Реконструкција Етно-спомен куће у
Турији и набавка садног материјала” не може бити подржан из следећих разлога:
- подносилац није приложио претходно прибављену сагласност власника Етно спомен
куће - Општине Србобран за радове реконструкције - замене тршчаног крова Етно спомен
куће,
- подносилац није приложио претходно прибављене услове Завода за заштиту споменика
културе Војводине - пошто је објекат под заштитом, за замену тршчаног крова Етно спомен
куће,
- није приложио предмер и предрачун радова, на основу којих би се могао утврдити износ
потребних средстава за реконструкцију - замену тршчаног крова Етно спомен куће,
- није приложио претходно прибављено одобрење за извођење радова за замене тршчаног
крова Етно спомен куће (чак ни информацију о локацији),
- није приложио претходно прибављену сагласност власника објекта за партнерски однос
са назначеним партнерима, нити је прецизирано које врсте би партнерски однос био,
- за садни материјал, није специфицирано који садни материјал би се набављао, нити је
приложена прибављена сагласност власника парцеле на чијем делу би се садња вршила.
У складу са изнетим, Комисија предлаже да се пројекти подносиоца Ловачко удружење
“Фазан Србобран” и Удружење “Кобасицијада”, подрже и финансирају у траженом износу, а
да се пријава подносиоца Удружење грађана “Бељанска бара”, не подржи, обзиром да пројекат
не испуњава претходне услове који су неопходни, да би се реализација истог могла спровести.
У складу са наведеним предлогом, као и расположивим средствима опредељеним за те
намене у буџету општине Србобран у 2017. години, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Учесници конкурса имају право приговора на овu Листу предлога. Приговор се
подноси у року од 3 дана од објављивања Предлога на званичном сајту општине Србобран, лично на писарницу
Општинске управе или поштом на адресу. Одлуку по приговору доноси председник општине Србобран.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Стефан Шијачић
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