СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ГОДИНА ХXVIII

ЗРЕЊАНИН

31. ОКТОБАР 2019.

БРОЈ: 26

115
На основу чл. 51. и 128. став 2.
Статута града Зрењанина („Службени лист
града Зрењанина“, бр. 7/19 и 18/19),
Градоначелник града Зрењанина, дана 29.
октобра 2019. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И
АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У
Правилнику
о
расподели
средстава за суфинансирање програмских
активности и пројеката удружења и
аматерских
културно
уметничких
друштава града Зрењанина (“Службени
лист града Зрењанина”, бр. 33/15 и 10/18),
после члана 12. додаје се члан 12а, који
гласи:
“Члан 12а
Чланови комисије дужни су да
потпишу изјаву да немају приватни интерес
у вези са радом и одлучивањем Комисије,
односно спровођењем конкурса (Изјава о
непостојању сукоба интереса).
Именовано лице не може предузимати
радње у својству члана комисије пре него
што потпише изјаву из става 1 овог члана.
У случају сазнања да се налази у
сукобу интереса, члан комисије је дужан да
о томе одмах обавести остале чланове
комисије и да се изузме из даљег рада
комисије.
О решавању сукоба интереса надлежни
орган одлучује у сваком случају посебно, а
када утврди сукоб интереса, именоваће у
комисију новог члана као замену.

Сукоб интереса постоји ако члан
комисије или чланови његове породице
(брачни или ванбрачни друг, дете или
родитељ), запослени или члан органа
удружења које учествује на конкурсу или
било ког другог удружења повезаног на
било који начин са тим удружењем, или у
односу на та удружења има било који
материјални или нематеријални интерес,
супротан јавном интересу и то у
случајевима
породичне
повезаности,
економских
интереса
или
другог
заједничког интереса.
Текст изјаве из става 1 овог члана
утврђује надлежни орган.”
Члан 2.
У члану 14. додаје се нови став 2
који гласи:
“Листа из става 1 овог члана биће
поништена уколико је у поступку
одлучивања односно бодовања предлога
пројеката и сачињавања Листе учествовао
члан који је био у сукобу интереса у односу
на удружење или одговорно лице
удружења.”
Досадашњи ст. 2, 3, 4 и 5 постају ст.
3, 4, 5 и 6.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
листу града Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 451-3/2019-II
Дана: 29. октобра 2019. године
ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Чедомир Јањић,с.р.
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116
На основу чл. 51. и 128. став 2.
Статута града Зрењанина („Службени лист
града Зрењанина“, бр. 7/19 и 18/19),
Градоначелник града Зрењанина, дана 30.
октобра 2019. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
У Правилнику о расподели средстава за
суфинансирање програмских активности и
пројеката у области спорта у граду
Зрењанину
(“Службени
лист
града
Зрењанина”, број 4/17), после члана 8.
додаје се члан 8а, који гласи:
“Члан 8а
Чланови Радне групе дужни су да
потпишу изјаву да немају приватни интерес
у вези са радом и одлучивањем Радне групе,
односно спровођењем конкурса (Изјава о
непостојању сукоба интереса).
Именовано лице не може предузимати
радње у својству члана Радне групе пре
него што потпише Изјаву из става 1 овог
члана.
У случају сазнања да се налази у
сукобу интереса, члан Радне групе је дужан
да о томе одмах обавести остале чланове
Радне групе и да се изузме из даљег рада
Радне групе.
О решавању сукоба интереса надлежни
орган одлучује у сваком случају посебно, а
када утврди сукоб интереса, именоваће у
Радну групу новог члана као замену.

31. октобар 2019. год.

Сукоб интереса постоји ако члан Радне
групе или чланови његове породице
(брачни или ванбрачни друг, дете или
родитељ), запослени или члан органа
удружења које учествује на конкурсу или
било ког другог удружења повезаног на
било који начин са тим удружењем, или у
односу на та удружења има било који
материјални или нематеријални интерес,
супротан јавном интересу и то у
случајевима
породичне
повезаности,
економских
интереса
или
другог
заједничког интереса.
Текст изјаве из става 1 овог члана
утврђује надлежни орган.”
Члан 2.
У члану 11. додаје се нови став 2. који
гласи:
“Листа ће се поништити уколико је у
поступку одлучивања о предлозима
програмских активности и пројеката и
сачињавању Листе учествовао члан који је
био у сукобу интереса у односу на
корисника средстава или одговорно лице
корисника срестава.”
Досадашњи ст. 2, 3, 4 и 5 постају ст. 3,
4, 5 и 6.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
листу града Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 66-3/2019-II
Дана: 30. октобра 2019. године
ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Чедомир Јањић,с.р.
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