
 

   

 Година XLIX–Број 2. ТЕМЕРИН  15.01.2016.  Примерак 100,00 динара 

 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

 

4. 

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 24/2011 и 99/2011-др.закон), члана 68. Статута општине 
Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 и 
14/14), члана 7. став 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава за финансирање потреба у области спорта (''Службени лист општине 
Темерин'', број 15/13) и закључка Општинског већа општине Темерин о 
спровођењу Јавног конкурса за доделу средстава за финансирање Програма у 
области спорта у 2016. години број:06-1/16-3-6-01 од 14.01.2016. године,                            
Општинско веће расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

Предмет јавног конкурса је додела средстава за суфинансирање програма у 
области спорта из буџета општине Темерин за 2016. годину. 

Средства по овом конкурсу се додељују за остваривање редовних активности 
којим се реализује функционисање организације у области спорта (трошкови 
котизације, трошкови организације такмичења-турнири, трошкови суђења и 
делегата, трошкови превоза,спортска опрема и реквизити,одржавање 
терена,чланство у савезима,трошкови комуналија,електричне енергије и 
природног гаса). 

2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

Право учешћа на конкурсу имају спортске организације регистроване као 
удружења у складу са Законом о спорту (''Службени гласник РС'', број 24/2011 и 
99/2011), чије је седиште на територији општине Темерин, која обављају 
регистровану делатност на територији општине Темерин, која су регистрована 
најмање две године. 

2.1.Предложене пријаве треба да, у погледу квалитета, садржине и 
природе, испуњавају следеће критеријуме: 
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 да је у оквирима општег интереса у области спотра , утврђеног законом; 

 да је од интереса за развој спорта на подручју општине Темерин или од 
ширег регионалног или националног значаја; 

 да је у складу са законом, општим актима организације и спортским 
правилима и одлукама надлежног савеза у области спорта; 

 да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта и друштвеног живота 
у општини Темерин; 

 да се реализују у текућој години. 

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА 

Подносиоци имају право на конкурс искључиво са једном поднетом 
пријавом. 
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу, који је 
саставни део конкурсне документације. 

Конкурсна документација садржи: 

1. Образац пријаве за учешће на конкурсу;  

2. Решење о регистрацији спортске организације код АПР;  

3. ПИБ, број рачуна и име банке код које се организација води (копија 
потврде о извршеној регистрацији и копија рачуна Банке);  

4. Записник са последње Скупштине спортске организације  

5. План и програм рада у 2016. години;  

6. Финансијски план програма u 2016. години;  

7. Билтен/распоред такмичења надлежног Савеза за такмичарску годину;  

8. Трошковнике такмичења прописане од стране организатора такмичења за 
службена лица и котизације.  

Учесници на конкусу уз пријаву, прилажу документацију прописану конкурсом, 
као и додатну документацију на захтев Комисије. 

Обрасци пријаве на Конкурс могу се преузети са званичног сајта општине 
Темерин www.temerin.rs или у згради Скупштине општине Темерин – писарница 
шалтер бр.1. 

Рок за подношење пријава је од 14. јануара 2016.године до 01. фебруара 
2016. године. 

Пријаве на конкурс, са свом потребном документацијом, подносе се лично, 
предајом на писарници Општинске управе Темерин, Новосадска 326, (радним 
даном од 07,00 до 15,00 часова) или путем поште на адресу: 

 

 

 

http://www.knic.rs/
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
КОМИСИЈА ЗА СПОРТ 

са назнаком: 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 

Све додатне информације о конкурсу могу се добити и путем e-mail 
адресе daliborsandor.sport@temerin.rs 

Резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници општине 
Темерин. 

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном 
документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или 
неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима су током 2015. године 
додељена средства, а који нису поднели извештај о реализацији програма и 
наменском утрошку средстава, неће се узимати у разматрање.  
Комисија своје мишљење доноси на основу Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта број: 06-
1/2013-161-4-01 од 03.12.2013. године.  

Конкурсна документација се не враћа. 

На основу коначне одлуке о додели средстава закључује се Уговор са 
корисником средстава. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове 
позиву за закључивање Уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива, 
сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Корисници средстава се обавезују да у уговором предвиђеним роковима 
или на захтев даваоца средстава, поднесу извештај о утрошку истих. 

Комисија за спорт ће о резултатима Конкурса истицанјем на сајту 
Општине Темерин обавестити подносиоце пријаве.  

 

                                                                                      ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

  РЕСОР СПОРТ И ОМЛАДИНА 

                                                                                         ДАЛИБОР ШАНДОР, с.р. 

 

 

 



Број 2     Службени лист општине Темерин    15.01.2016. Страна 4 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН 

Општинско веће 

Ресор спорт и омладина 

Новосадска 326 , 21235 Темерин 

Tel. 021/843 888 

web site: www.тemerin.rs 

e-mail:daliborsandor.sport@temerin.rs 

 

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

 

 

Назив подносиоца -  

спортске организације 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седиште  

(адреса, назив места и поштански број) 
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Број телефона и 
телефакса, Web site 
(интернет адреса), Е-mail 
подносиоца 

 

 

 

Матични број  

 

 

 

ПИБ (порески 
идентификациони број) 

 

 

Број жиро-рачуна и назив 
пословне банке 

 

 

 

 

 

 

Одговорно лице/особа  

овлашћена за заступање  

име и презиме 

 

функцијa 

 

адреса, e-mail 

 

контакт телефон 
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ПРИЛОЗИ  

(без достављених прилога пријава на Конкурс неће бити разматрана) 

1. Образац пријаве за учешће на конкурсу;  
2. Решење о регистрацији спортске организације код АПР;  
3. ПИБ, број рачуна и име банке код које се организација води (копија 

потврде о извршеној регистрацији и копија рачуна Банке);  
4. Записник са последње Скупштине спортске организације  

5. План и програм рада у 2016. години;  
6. Финансијски план програма u 2016. години;  
7. Билтен/распоред такмичења надлежног Савеза за такмичарску годину;  
8. Трошковнике такмичења прописане од стране организатора такмичења за  

службена лица и котизације.  

 

ИЗЈАВА  

 

o прихватању обавезе спортске организације у случају да буџет 
општине Темерин суфинансира активност:  

 

1. да ће наменски утрошити додељена средства;  
2. да ће доставити извештај o реализацији активности са 

финансијском документацијом квартално у складу са потписаним 
уговором  

3. да ће на захтев ресорног члана Већа доставити ванредан извештај 
о утрошку средстава као и информације о степену реализације 
плана и програма за 2016.годину. 

 

 

Ова изјава се сматра прихваћеном стављањем потписа и печата 
на крају овог листа. 

 

Датум: M.П. Потпис одговорног лица: 

________________  
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5. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин - 
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014 и 14/2014), 
члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени 
лист општине Темерин'', број 13/2008), члана 6. Одлуке о додели спортских 
стипендија (''Службени лист општине Темерин'', број 3/2015) и Закључка 
Општинског већа број:06-1/16-3-8-01 од 14.01.2016. године о расписивању Јавног 
конкурса за доделу стипендија у области спорта из буџета општине Темерин за 
2016. годину, 

Општинско веће општине Темерин  р а с п и с у ј е 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

Предмет јавног конкурса је додела средстава за стипендије у области спорта из 
буџета општине Темерин за 2016. годину. Одлуком о Буџету за 2016.годину за 
ову намену опредељено је 500.000,00 динара. 

 

2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  
 
Право учешћа на конкурсу имају спортисти који имају пребивалиште на 
територији општине Темерин, који тренирају у спортским организацијама које су 
регистроване као удружења у складу са Законом о спорту (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 24/2011 и 99/2011), чије је седиште на територији 
општине Темерин и која обављају регистровану делатност на територији 
општине Темерин.  
 

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА 

Пријаве на конкурс подносе се на обрасцу , у области спорта који се може 
преузети на интернет страници www.temerin.rs. 

Уз пријаву се обавезно подноси: 

 пријавни образац; 
 доказ да спортска организација која предлаже спортисту обавља 

делатност на територији Општине Темерин; 
 потврду издату од стране спортске организације да је спортиста у 

протеклој години нaступао за клуб који га предлаже за спортску 
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стипендију,као и потврду да спортиста у текућој години наступа за клуб 
који га предлаже за спортску стипендију; 

 фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
 потврду да спортиста има пребивалиште на територији општине Темерин; 
 потврду о освојеној медаљи на Олимпијским играма, Светском првенству, 

Европском првенству, или Државном првенству, током протекле године; 
 фотокопију жиро рачуна клуба; 
 потврду спортске организације да спортиста нема закључен 

професионални уговор. 

За тачност података унетих у Упитник одговара подносилац пријаве и 
спортска организација. 

Конкурс је отворен од 14.01.2016. године до 01.02.2016. године. 

Пријаве на конкурс, са свом потребном документацијом, подносе се лично, 
предајом на писарници Општинске управе Темерин, шалтер број 1, Новосадска 
326, (радним даном од 07,00 до 15,00 часова) или путем поште на адресу: 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
РЕСОР ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

са назнаком: 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

Све додатне информације о конкурсу могу се добити и путем e-mail 
адресе: daliborsandor.sport@temerin.rs 

Резултати Конкурса ће бити објављени до 01.03.2016. године на званичној 
интернет страници општине Темерин. 

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном 
документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или 
неоверене пријаве, неће се узимати у разматрање. 

Kомисијa за спорт задржава право да од подносилаца који су 
благовремено поднели пријаве, по потреби затражи додатну документацију и 
информације. Kомисијa за спорт ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријаве. Комисија утврђује предлог висине као и начин исплате 
стипендије за сваког кандидата који испуњава услове конкурса и исти доставља 
Општинском већу. 
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Одлуку о избору спортисте за доделу спортске стипендије доноси 
Општинско веће, на предлог Kомисије за спорт. Уговором се уређују права, 
обавезе и одговорност уговорних страна. 

Општинско веће није у обавези да образложи своје одлуке. 

Конкурсна документација се не враћа. 

 

ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
РЕСОР СПОРТA И ОМЛАДИНE 

                                                                                   ДАЛИБОР ШАНДОР, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН 

Општинско веће 

Ресор спорт и омладина 

Новосадска 326 , 21235 Темерин 

Tel. 021/843 888 

web site: www.temerin.rs 

e-mail:daliborsandor.sport@temerin.rs 

 

 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

Дан,месец и година рођења 

 

 

 

 

 

 

АДРЕСА,МЕСТО 

 

 

 

 

 

Број телефона, 

Е-mail подносиоца 
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НАЗИВ КЛУБА 

 

Број жиро-рачуна клуба  
Назив пословне банке 

 

 

 

 

 

 

ОСВОЈЕНА МЕДАЉА У 
2015.години 

(заокружити медаљу) 

 

ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 

Злато Сребро Бронза 

 

СВЕСТКО ПРВЕНСТВО 

Злато Сребро Бронза 

 

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО 

Злато Сребро Бронза 

 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

Злато Сребро Бронза 
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ПРИЛОЗИ 

 

(без достављених прилога пријава на Конкурс неће бити разматрана) 

 

Конкурсна документација садржи: 

 пријавни образац; 
 доказ да спортска организација која предлаже спортисту обавља 

делатност на територији Општине Темерин (Решење од АПР); 
 потврду издату од стране спортске организације да је спортиста у 

протеклој години нaступао за клуб који га предлаже за спортску 
стипендију,као и потврду да спортиста у текућој години наступа за клуб 
који га предлаже за спортску стипендију; 

 фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
 потврду да спортиста има пребивалиште на територији општине Темерин; 
 потврду о освојеној медаљи на Олимпијским играма, Светском првенству, 

Европском првенству, или Државном првенству, током протекле године; 
 фотокопију жиро рачуна; 
 потврду спортске организације да спортиста нема закључен 

професионални уговор; 
 

6. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин - 
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014 и 14/2014), 
члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени 
лист општине Темерин'', број 13/2008), члана 6. Одлуке о додели спортских 
стипендија (''Службени лист општине Темерин'', број 3/2015) и Закључка 
Општинског већа број:06-1/16-3-8-01 од 14.01.2016. године о расписивању Јавног 
конкурса за доделу стипендија у области спорта из буџета општине Темерин за 
2016. годину, 

Општинско веће општине Темерин  р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

Предмет јавног конкурса је додела средстава за стипендије у области спорта из 
буџета општине Темерин за 2016. годину. Одлуком о Буџету за 2016.годину за 
ову намену опредељено је 500.000,00 динара. 
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2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  
 
Право учешћа на конкурсу имају спортисти који имају пребивалиште на 
територији општине Темерин, који тренирају у спортским организацијама које су 
регистроване као удружења у складу са Законом о спорту (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 24/2011 и 99/2011), чије је седиште на територији 
општине Темерин и која обављају регистровану делатност на територији 
општине Темерин.  
 

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА 

Пријаве на конкурс подносе се на обрасцу , у области спорта који се може 
преузети на интернет страници www.temerin.rs. 

Уз пријаву се обавезно подноси: 

 пријавни образац; 
 доказ да спортска организација која предлаже спортисту обавља 

делатност на територији Општине Темерин; 
 потврду издату од стране спортске организације да је спортиста у 

протеклој години нaступао за клуб који га предлаже за спортску 
стипендију,као и потврду да спортиста у текућој години наступа за клуб 
који га предлаже за спортску стипендију; 

 фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
 потврду да спортиста има пребивалиште на територији општине Темерин; 
 потврду о освојеној медаљи на Олимпијским играма, Светском првенству, 

Европском првенству, или Државном првенству, током протекле године; 
 фотокопију жиро рачуна клуба; 
 потврду спортске организације да спортиста нема закључен 

професионални уговор. 

За тачност података унетих у Упитник одговара подносилац пријаве и 
спортска организација. 

Конкурс је отворен од 14.01.2016. године до 01.02.2016. године. 

Пријаве на конкурс, са свом потребном документацијом, подносе се лично, 
предајом на писарници Општинске управе Темерин, шалтер број 1, Новосадска 
326, (радним даном од 07,00 до 15,00 часова) или путем поште на адресу: 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
РЕСОР ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

са назнаком: 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
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Све додатне информације о конкурсу могу се добити и путем e-mail 
адресе: daliborsandor.sport@temerin.rs 

Резултати Конкурса ће бити објављени до 01.03.2016. године на званичној 
интернет страници општине Темерин. 

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном 
документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или 
неоверене пријаве, неће се узимати у разматрање. 

Kомисијa за спорт задржава право да од подносилаца који су 
благовремено поднели пријаве, по потреби затражи додатну документацију и 
информације. Kомисијa за спорт ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријаве. Комисија утврђује предлог висине као и начин исплате 
стипендије за сваког кандидата који испуњава услове конкурса и исти доставља 
Општинском већу. 

Одлуку о избору спортисте за доделу спортске стипендије доноси 
Општинско веће, на предлог Kомисије за спорт. Уговором се уређују права, 
обавезе и одговорност уговорних страна. 

Општинско веће није у обавези да образложи своје одлуке. 

Конкурсна документација се не враћа. 

 

ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 РЕСОР СПОРТA И ОМЛАДИНE 

                                                                                       ДАЛИБОР ШАНДОР, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН 

Општинско веће 

Ресор спорт и омладина 

Новосадска 326 , 21235 Темерин 

Tel. 021/843 888 

web site: www.temerin.rs 

e-mail:daliborsandor.sport@temerin.rs 

 

 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

Дан,месец и година рођења 

 

 

 

 

 

 

АДРЕСА,МЕСТО 

 

 

 

 

 

Број телефона, 

Е-mail подносиоца 
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НАЗИВ КЛУБА 

 

 

Број жиро-рачуна клуба  
Назив пословне банке 

 

 

 

 

 

 

ОСВОЈЕНА МЕДАЉА У 
2015.години 

(заокружити медаљу) 

 

ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 

Злато Сребро Бронза 

 

СВЕСТКО ПРВЕНСТВО 

Злато Сребро Бронза 

 

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО 

Злато Сребро Бронза 

 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

Злато Сребро Бронза 
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ПРИЛОЗИ 

 

(без достављених прилога пријава на Конкурс неће бити разматрана) 

 

Конкурсна документација садржи: 

 пријавни образац; 
 доказ да спортска организација која предлаже спортисту обавља 

делатност на територији Општине Темерин (Решење од АПР); 
 потврду издату од стране спортске организације да је спортиста у 

протеклој години нaступао за клуб који га предлаже за спортску 
стипендију,као и потврду да спортиста у текућој години наступа за клуб 
који га предлаже за спортску стипендију; 

 фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
 потврду да спортиста има пребивалиште на територији општине Темерин; 
 потврду о освојеној медаљи на Олимпијским играма, Светском првенству, 

Европском првенству, или Државном првенству, током протекле године; 
 фотокопију жиро рачуна; 
 потврду спортске организације да спортиста нема закључен 

професионални уговор; 
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
 

 
 

*** 
 

Издавач: Скупштина општине Темерин 
Одговорни уредник: Милица Максић, секретар Скупштине општине Темерин 

 
Годишња претплата: 1.500,00 динара. 

Жиро рачун број: 840-324641-85 
Прималац: Општинска управа Темерин 

Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин'' 
Телефон број: 021/ 843-888 

Штампа: Општинска управа општине Темерин 

4. 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У 
ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

1. 

5. 
ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ 

7. 

6. 
ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ 

12. 


