
 

   

 Година XLIX–Број 3. ТЕМЕРИН  26.01.2016.  Примерак 100,00 динара 

 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

 
7. 
 
             На основу члана 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. 
годину (“Службени лист општине Темерин”, број 17/2015) и члана 4. Правилника 
о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за 
дотације невладиним организацијама за спровођење програма и пројеката од 
јавног интереса (“Службени лист општине Темерин”, број 1/16), Општинско веће 
 

 

р а с п и с у ј е 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање 

програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана 
 

  

       I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 
    Предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање програма, 
које у континуитету, током целе године, реализују удружења грађана (РЕДОВНА 
ДЕЛАТНОСТ ), а који су од јавног интереса за општину Темерин.      
     Под програмом од јавног интереса, нарочито се сматрају програми у 
области: заштите животне средине, локалног економског развоја, развоја 
пољопривреде, здравствене заштите, социјалне заштите, борачко-инвалидске 
заштите, заштите лица са инвалидитетом, старих и беспомоћних лица, 
хуманитарни програми, програми образовања, науке, информисања, програми 
заштите људских права, заштите животиња, туристичке промоције и други 
програми у којима удружење, искључиво и непосредно следи јавне потребе.       
 
          
      II ВИСИНА СРЕДСТАВА 
      

    Средства за суфинансирање програма из тачке I овог конкурса, 
обезбеђена су Одлуком о буџету општине Темерин за 2016. годину (“Службени 
лист општине Темерин”, број 17/2015) у оквиру раздела 3, глава 19, конто 481 - 
Дотације невладиним организацијама, а на следећим позицијамa: 
 

• позиција 352, средства у износу од 250,000 динара 
(програмска активност: подстицаји за развој предузетништва) 

• позиција 354, средства у износу од 600.000,00 динара 
(програмска активност: туристичка промоција) 
 
 
 



Број 3     Службени лист општине Темерин    26.01.2016. Страна 2 

 

• позиција 356, средства у износу од 650.000,00 динара 
(програмска активност: рурални развој) 

• позиција 358, средства у износу од 300.000,00 динара 
(програмска активност: управљање заштитом животне средине и природних 
вредности) 

• позиција 360, средства у износу од 750.000,00 динара 
(програмска активност: подршка социо-хумнитарним организацијама). 
 
    

       III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 
 

1. На конкурсу могу  да учествују удружења грађана регистрована у складу са 
Законом о удружењима (“Службени гласник РС”, број 99/2009 и 99/2011-
др.закони), чије је седиште на територији општине Темерин или на територији 
Јужно-Бачког округа, с тим да морају имати чланове са пребивлиштем на 
територији општине Темерин и да на територији општине Темерин нема таквог 
удружења (подносилац пријаве). 
 
2. Удружења грађана из тачке 1. овог конкурса морају бити основана 
најмање три године од дана подношења пријаве на овај конкурс. 
  Датумом оснивања се сматра датум који је наведен у Решењу о 
упису у Регистар удружења Агенције за привредне регистре. 
 
3. Подносилац пријаве може да конкурише само са једним програмом на конкурс. 
 
4. Пријава на конкурс подноси се искључиво на обрасцу Упитника за 
суфинансирање програма удружења грађана, који је саставни део овог конкурса. 
Пријава се може преузети у општини Темерин, канцеларија број 8/1, или на 
интернет страници www.temerin.rs -одељак  Култура. 
 
             Уз пријаву се обавезно подноси: 
   

• фотокопија оснивачког акта (статута) удружења; 

• фотокопија Решења о регистрацији подносиоца пријаве код 
надлежног органа; 

•  фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју; 

• званичан доказ о рачуну у банци; 

• основни подаци о подносиоцу пријаве (кратак историјат, састав 
стручног   руководећег кадра, значајни програми и пројекти које је удружење 
реализовало у досадашњем раду); 

• детаљан опис програма за чије суфинансирање  се подноси пријава 
- методе и начин    реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени 
програмом и друго  (приложити опис највише на две странице). 
 

             За тачност података унетих у Упитник одговара подносилац 
пријаве. 
 
 
5. Рок за подношење пријаве на конкурс је од 26. јануара 2016. године до 10.      
фебруара 2016. године. 
 
 
 

http://www.temerin.rs/
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6. Пријаве се подносе лично, предајом на писарници Општинске управе у згради  
Општине Темерин или путем поште на адресу: 
 
                        Општина Темерин 
                        Новосадска 326 
                        21235 Темерин 
 
 са назнаком: Ресор култура, здравство, социјална заштита и цивилни 
сектор 
 
КОНКУРС ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
 
7. Пријаве које се доставе након наведеног рока, пријаве са непотпуном 
документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, 
непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је буџет 
општине Темерин током 2015. године доделио средства на име суфинансирања 
програма и пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији и 
наменском утрошку средстава, неће се узимати у разматрање. 
 
 
8. О избору програма по расписаном конкурсу одлучује Комисија за избор 
програма и пројеката ( у даљем тексту: Комисија) коју образује Општинско веће. 
 
 
9. Комисија разматра пријаве и у складу са условима конкурса, сачињава 
предлог Одлуке о избору програма и пројеката, који ће се суфинансирати из 
буџета општине и доставља предлог Одлуке Општинском већу на усвајање. 
  
    Пре достављања предлога Одлуке, Комисија задржава право да од 
подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну 
документацију и информације. 
 
 
10. Одлуку о избору програма и пројеката који се суфинансирају из буџета 
општине Темерин по конкурсу доноси Општинско веће на основу предлога 
Одлуке Комисије. 
                     
        Одлука Општинског већа је коначна. 
       Општинско веће није обавезно да образложи своје одлуке. 
 
    Уговором између општине и корисника средстава уређују се права, 
обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализовања програма, као и 
начин извештавања о наменском трошењу средстава. 
 
 
11. Резултати конкурса се објављују на интернет страници Општине Темерин: 
www.temerin.rs -одељак Култура. 
 
 
12. Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима. 
 

 

http://www.temerin.rs/
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       IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
      Мерила за избор пројеката одређена су у Правилнику о 
критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за 
дотације невладиним организацијама, за спровођење програма и пројеката 
од јавног интереса (“Службени лист општине Темерин”, број 1/16), који се може 
преузети са интернет странице Општине Темерин: www.temerin.rs -одељак 
Култура. 
 
 
                                                                   ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА РЕСОР 
                    КУЛТУРЕ, ЗДРАВСТВА, СОЦИЈАЛНЕ 
          ЗАШТИТЕ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА 
                                                                                    ДЕЈАН БРАДАШ, С.Р. 
 
 
 
8. 
 
           На основу члана 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину 
(“Службени лист општине Темерин”, број 17/2015) и члана 3. Правилника о 
начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета општине (“Службени лист општине 
Темерин”, број 1/16), Општинско веће 

 
 

р а с п и с у ј е 
 

 КОНКУРС 
за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и 

делатности удружења  области културе у 2016. години 
 
 

 

       I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 
     Предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање редовне 
делатности удружења грађана, која се баве културном делатношћу, утврђену 
законом (у даљем тексту: удружења у култури). 
 
      
       II ВИСИНА СРЕДСТАВА 

 
      Средства за суфинансирање редовне делатности удружења у 
култури, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Темерин за 2016. годину ("Сл. 
лист општине Темерин”, број 17/2015) у оквиру раздела 3, глава 19, функција 
820, конто 481-Дотације невладиним организацијама, позиција 365 у износу од 
2.620.000,00 динара. 
 

 

 

http://www.temerin.rs/
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      III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

 
1. Право учешћа на конкурсу имају искључиво удружења у култури, чије је 
седиште на територији општине Темерин. 
     
2. Удружења у култури из тачке 1. овог конкурса морају бити основана 
најмање три године од дана подношења пријаве на овај конкурс. 
     Датумом оснивања се сматра датум који је наведен у Решењу о 
упису у Регистар удружења Агенције за привредне регистре. 
 
3. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу Упитника за  суфинансирање 
аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења 
грађана у области културе у 2016. години,  који је саставни део овог конкурса. 
Пријава се може преузети у општини Темерин, канцеларија број 8/1, или на 
интернет страници www.temerin.rs -одељак  Култура. 

     Уз пријаву се обавезно подноси: 
   

• фотокопија оснивачког акта (статута) удружења; 

• фотокопија Решења о регистрацији подносиоца пријаве код 
надлежног органа; 

•  фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју; 

• званичан доказ о рачуну у банци; 

• основни подаци о подносиоцу пријаве (кратак историјат, састав 
стручног   руководећег кадра, значајни програми и пројекти које је удружење 
реализовало у досадашњем раду); 

• детаљан опис програма за чије  суфинансирање  се подноси пријава 
- методе и начин   реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени 
програмом и друго  (приложити опис највише на две странице). 
 
4. Рок за подношење пријаве на конкурс је од 26. јануара 2016. године до 10.      
фебруара 2016. године. 
 
5. Пријаве се подносе лично, предајом на писарници Општинске управе у згради  
Општине Темерин или путем поште на адресу: 
 
                        Општина Темерин 

                      Новосадска 326 
                      21235 Темерин 
 
 са назнаком: Ресор култура, здравство, социјална заштита и цивилни 
сектор 

 
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОГ 
СТВАРАЛАШТВА И ДЕЛАТНОСТИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 
 

6. Пријаве које се доставе након наведеног рока, пријаве са непотпуном 
документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, 
непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је буџет 
општине Темерин током 2015. године доделио средства , а који нису поднели 
извештај о њиховој реализацији и наменском утрошку средстава, неће се 
узимати у разматрање. 
 

http://www.temerin.rs/
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7. О избору пројеката по расписаном конкурсу одлучује Комисија за културно-
уметничко стваралаштво и делатност удружења у области културе ( у даљем 
тексту: Комисија) коју образује Општинско веће. 
 
8. Комисија разматра пријаве и у складу са условима конкурса, сачињава 
предлог Одлуке о ибору пројеката који  се суфинансирају из буџета општине 
Темерин и доставља предлог Одлуке Општинском већу на усвајање. 
  
       Пре достављања предлога Одлуке, Комисија задржава право да од 
подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну 
документацију и информације. 
 
9. Одлуку о суфинансирању пројеката у култури из буџета општине Темерин по 
конкурсу доноси Општинско веће на основу предлога Одлуке Комисије. 
                     
        Одлука Општинског већа је коначна. 
        Општинско веће није обавезно да образложи своје одлуке. 
     Уговором између општине и корисника средстава уређују се права, 
обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализовања програма, као и 
начин извештавања о наменском трошењу средстава. 
 
10. Резултати конкурса се објављују на интернет страници општине Темерин: 
www.temerin.rs - одељак Култура. 
 
11. Пријаве и приложена документација се достављају у једном примерку. 
Конкурсна документција се не враћа. 
 

 

 

         IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
     Критеријуми и мерила за избор пројеката одређена су у Правилнику о 
начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета општине Темерин (“Сл. лист 
општине Темерин”, број 1/16), који се може преузети са интернет странице 
Општине Темерин: www.temerin.rs - одељак Култура. 
 

                                                                   ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА РЕСОР 
                    КУЛТУРЕ, ЗДРАВСТВА, СОЦИЈАЛНЕ 
          ЗАШТИТЕ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА 
                                                                                    ДЕЈАН БРАДАШ, С.Р. 
 
 
9. 
 
 На основу члана 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. 
годину (“Службени лист општине Темерин”, број 17/2015) и члана 3. Правилника 
о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета општине Темерин (“Службени лист 
општине Темерин”, број 1/16), Општинско веће 
 
 
 

http://www.temerin.rs/
http://www.temerin.rs/
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р а с п и с у ј е 
 

 КОНКУРС 
за  суфинансирање манифестација у култури у 2016. години 

  

 

            I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 
      Предмет конкурса је додела средстава за  суфинансирање 
манифестација удружења грађана која се баве културном делатношћу, утврђену 
законом (у даљем тексту: удружења у култури). 
      

            II ВИСИНА СРЕДСТАВА 

 
         Средства за суфинансирање манифестација у култури, обезбеђена 
су Одлуком о буџету општине Темерин за 2016. годину ("Сл. лист општине 
Темерин”, број 17/2015) у оквиру раздела 3, глава 19, функција 820, конто 481-
Дотације невладиним организацијама, позиција 366 у износу од 2.560.000,00 
динара. 
 
 

            III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

 
1. Право учешћа на конкурсу имају искључиво удружења у култури чије је 
седиште на територији општине Темерин. 
 
2. Удружења у култури из тачке 1. овог конкурса морају бити основана 
најмање три године од дана подношења пријаве на овај конкурс. 
    Датумом оснивања се сматра датум који је наведен у Решењу о упису у 
Регистар удружења Агенције за привредне регистре. 
 
3. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу Упитника за суфинансирање 
манифестација у култури у 2016. години,  који је саставни део овог конкурса. 
Пријава се може преузети у општини Темерин, канцеларија број 8/1, или на 
интернет страници www.temerin.rs -одељак  Култура. 
 
  Уз пријаву се обавезно подноси: 
   

• фотокопија оснивачког акта (статута) удружења; 

• фотокопија Решења о регистрацији подносиоца пријаве код 
надлежног органа; 

•  фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју; 

• званичан доказ о рачуну у банци; 

• основни подаци о подносиоцу пријаве (кратак историјат, састав 
стручног руководећег кадра, значајни програми и пројекти које је удружење 
реализовало у досадашњем раду); 

• детаљан опис програма за чије суфинансирање  се подноси 
пријава - методе и начин    реализације, план и врсте активности, корисници 
обухваћени програмом и друго  (приложити опис највише на две странице). 
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4. Рок за подношење пријаве на конкурс је од 26. јануара 2016. године до 10.      
фебруара 2016. године. 
 
5. Пријаве се подносе лично, предајом на писарници Општинске управе у згради  
Општине Темерин или путем поште на адресу: 
 
                        Општина Темерин 

                      Новосадска 326 
                      21235 Темерин 
 
 
са назнаком: Ресор култура, здравство, социјална заштита и цивилни сектор 
 
КОНКУРС  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  МАНИФЕСТАЦИЈА  У КУЛТУРИ 

 
 

6. Пријаве које се доставе после наведеног рока, пријаве са непотпуном 
документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, 
непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је буџет 
општине Темерин током 2015. године доделио средства, а који нису поднели 
извештај о њиховој реализацији и наменском утрошку средстава, неће се 
узимати у разматрање. 
 
7. О избору пројеката по расписаном конкурсу одлучује Комисија за културно-
уметничко стваралаштво и делатност удружења у области културе ( у даљем 
тексту: Комисија) коју образује Општинско веће. 
 
8.  Комисија разматра пријаве и у складу са условима конкурса, сачињава 
предлог Одлуке о ибору пројеката који  се  суфинансирају из буџета општине 
Темерин и доставља предлог Одлуке Општинском већу на усвајање. 
 
       Пре достављања предлога Одлуке, Комисија задржава право да од 
подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну 
документацију и информације. 
 
9. Одлуку о  суфинансирању пројеката у култури из буџета општине Темерин по 
конкурсу доноси Општинско веће на основу предлога Одлуке Комисије. 
                     
         Одлука Општинског већа је коначна. 
         Општинско веће није обавезно да образложи своје одлуке. 
 
     Уговором између општине и корисника средстава уређују се права, 
обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализовања програма, као и 
начин извештавања о наменском трошењу средстава. 
 
10. Резултати конкурса се објављују на интернет страници Општине Темерин: 
www.temerin.rs - одељак Култура. 
 
11. Пријаве и приложена документација се достављају у једном примерку. 
Конкурсна документција се не враћа. 
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       IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 

   Критеријуми и мерила за избор пројеката одређена су у Правилнику 
о критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета општине Темерин  (“Службени лист 
општине Темерин”, број 1/16), који се може преузети са интернет странице 
Општине Темерин: www.temerin.rs - одељак Култура. 
 
 

  ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА РЕСОР 
                    КУЛТУРЕ, ЗДРАВСТВА, СОЦИЈАЛНЕ 
          ЗАШТИТЕ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА 
                                                                                    ДЕЈАН БРАДАШ, С.Р. 
 
 
10. 
 
              На основу члана 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. 
годину (“Службени лист општине Темерин”, број 17/2015) и члана 4. Правилника 
о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за 
дотације невладиним организацијама за спровођење програма и пројеката од 
јавног интереса (“Службени лист општине Темерин”, број 1/16), Општинско веће 

 

р а с п и с у ј е 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
суфинансирање манифестација  удружења грађана 

 

 
         I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 
      Предмет конкурса је додела средстава за  суфинансирање 
манифестација које реализују удружења грађана, а које су од јавног интереса за 
општину Темерин. 
 
         II ВИСИНА СРЕДСТАВА 

 
        Средства за  суфинансирање манифестација из тачке I овог 
конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Темерин за 2016. годину 
("Сл. лист општине Темерин”, број 17/2015) у оквиру раздела 3, глава 19, конто 
481 – Дотације невладиним организацијама, а на следећим позицијамa: 

• позиција 353, средства у износу од 50,000 динара 
(програмска активност: подстицаји за развој предузетништва) 

• позиција 355, средства у износу од 600.000,00 динара 
(програмска активност: туристичка промоција) 

• позиција 357, средства у износу од 450.000,00 динара 
(програмска активност: рурални развој) 

• позиција 359, средства у износу од 350.000,00 динара 
(програмска активност: управљање заштитом животне средине и природних 
вредности) 
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• позиција 361, средства у износу од 200.000,00 динара 
(програмска активност: подршка социо-хумнитарним организацијама) 
 
 
          III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

 
   1. На конкурсу могу  да учествују удружења грађана регистрована у складу са 
Законом о удружењима (“Службени гласник РС”, број 99/2009 и 99/2011-
др.закони), чије је седиште на територији општине Темерин или на територији 
Јужно-Бачког округа, с тим да морају имати чланове са пребивaлиштем на 
територији општине Темерин и да на територији општине Темерин нема таквог 
удружења (подносилац пријаве). 
 
   2. Удружења грађана из тачке 1. овог конкурса морају бити основана 
најмање три године од дана подношења пријаве на овај конкурс. 
    Датумом оснивања се сматра датум који је наведен у Решењу о упису у 
Регистар удружења Агенције за привредне регистре. 
 
   3. Подносилац пријаве може да конкурише само са једним пројектом на 
конкурс. 
   
   4. Пријава на конкурс подноси се искључиво на обрасцу Упитника за  
суфинансирање манифестација удружења грађана, који је саставни део овог 
конкурса. Пријава се може преузети у општини Темерин, канцеларија број 8/1, 
или на интернет страници www.temerin.rs - одељак  Култура. 
 
    Уз пријаву се обавезно подноси: 
   

• фотокопија оснивачког акта (статута) удружења; 

• фотокопија Решења о регистрацији подносиоца пријаве код 
надлежног органа; 

• фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју; 

• званичан доказ о рачуну у банци; 

• основни подаци о подносиоцу пријаве (кратак историјат, састав 
стручног руководећег кадра, значајни програми и пројекти које је удружење 
реализовало у досадашњем раду); 

• детаљан опис пројекта за чије суфинансирање  се подноси пријава 
(методе и начин   реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени 
програмом и друго - приложити опис највише на две странице). 
    За тачност података унетих у Упитник одговара подносилац 
пријаве. 

 
   5.  Рок за подношење пријаве на конкурс је од 26. јануара 2016. године до 10. 
фебруара 2016. године. 
   
   6. Пријаве се подносе лично, предајом на писарници Општинске управе у 
згради Општине Темерин или путем поште на адресу: 

 
                        Општина Темерин 
                        Новосадска 326 
                        21235 Темерин 
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са назнаком: Ресор култура, здравство, социјална заштита и цивилни сектор 
 
КОНКУРС ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ   МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
 
 7. Пријаве које се доставе након наведеног рока, пријаве са непотпуном 
документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, 
непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је буџет 
општине Темерин током 2015. године доделио средства на име финансирања и 
суфинансирања програма и пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој 
реализацији и наменском утрошку средстава, неће се узимaти у разматрање. 
 
8. О избору пројеката по расписаном конкурсу одлучује Комисија за избор 
програма и пројеката ( у даљем тексту: Комисија) коју образује Општинско веће. 
 
9.  Комисија разматра пријаве и у складу са условима конкурса, сачињава 
предлог Одлуке о избору програма и пројеката, који ће се  суфинансирати из 
буџета општине и доставља предлог Одлуке Општинском већу на усвајање. 
            Пре достављања предлога Одлуке, Комисија задржава право да од 
подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну 
документaцију и информације. 
   
10. Одлуку о избору програма и пројеката који суфинансирају из буџета општине 
Темерин по конкурсу доноси Општинско веће на основу предлога Одлуке 
Комисије. 
                     
           Одлука Општинског већа је коначна. 
           Општинско веће није обавезно да образложи своје одлуке. 
      Уговором између општине и корисника средстава уређују се права, 
обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализовања програма и 
пројеката, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава. 
 
11. Резултати конкурса се објављују на интернет страници Општине Темерин: 
www.temerin.rs - одељак Култура. 
 
12. Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима. 
 
 
        IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
      Мерила за избор пројеката одређена су у Правилнику о 
критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за 
дотације невладиним организацијама, за спровођење програма и пројеката 
од јавног интереса (“Сл. лист општине Темерин”, број 1/16), који се може 
преузети са интернет странице Општине Темерин: www.temerin.rs -одељак 
Култура. 
 
 
                                                                   ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА РЕСОР 
                    КУЛТУРЕ, ЗДРАВСТВА, СОЦИЈАЛНЕ 
          ЗАШТИТЕ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА 
                                                                                    ДЕЈАН БРАДАШ, С.Р. 
 
 

http://www.temerin.rs/
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11. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 68. став Статута општине 
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014 и 
14/2014) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'' број 13/2008)  

                       Општинско веће општине Темерин, на 59. седници одржаној 
25.01.2016. године, донело је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 

I 

Образује се Пројектни тим за потребе израде и реализације 
пројекта ''Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини 
Темерин'' у следећем саставу: 

1. Мирослав Тепић – координатор пројекта, 
2. Зорица Огњановић – финансијски менаџер, 
3. Зоран Говедарица – медијска промоција, 
4. Драгана Богданић – асистент пројектног менаџера, 
5. Радмила Симеуновић – асистент пројектног менаџера, 
6. Стана Матавуљ – службеник за јавне набавке и 

7. Драган Бјељац – саобраћајни инспектор. 

II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                   ЂУРО ЖИГА, С.Р. 
Број: 06-1/2016-10-15-01 

Дана: 25.01.2016. године 

Т Е М Е Р И Н 
 
 

12. 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014,  68/2015 – др.закон и 103/2015) и  
члана 13. Одлуке о буџету општине Темерин за  2016. годину (''Службени лист 
општине Темерин'',  бр. 17/2015),  
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Председник општине Темерин дана 13. јануара 2016. године, 
доноси  
     

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ 

      
1. 

  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 
2016. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015),  о д о б р а в а м  
промену апропријација у оквиру  Раздела 3,  Глава 14, Општинска        управа - 
Основна школа ''Славко Родић'' Бачки Јарак смањењем апропријације 299, 
економска класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти 
(Стални трошкови) за износ од 60.000,00 динара, што је 1% од вредности 
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације 
296, економска класификација       463 – Донације и трансфери осталим нивоима 
власти (Социјална давања запосленима) за износ од 60.000,00 динара. 
 

2. 
  Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска         

управа - Основна школа ''Славко Родић'' Бачки Јарак на апропријацији 299, 
економска класификација  463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти 
(Стални трошкови), планирана средства у износу од 6.000.000,00  динара 
смањују се на износ средстава од 5.940.000,00 динара. 

  
3. 

Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          
управа -  Основна школа ''Славко Родић'' Бачки Јарак на апропријацији 296, 
економска класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти 
(Социјална давања запосленима) планирана средства у износу од 200.000,00 
динара повећавају се на износ средстава од 260.000,00 динара. 

 
                                                               4. 

  Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
                                    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                ЂУРО ЖИГА,С.Р. 
Број: 06-1/2016-4-01 
Дана: 13.01.2016. године 
Т Е М Е Р И Н  
 

13. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и 
члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист 
општине Темерин'',  бр. 17/2015), 
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Председник општине Темерин дана  14. јануара  2016. године, доноси  
     
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 

2016. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015), Раздео 2.  Глава 
5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 56 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи –  Месна заједница Старо Ђурђево у износу од 
1.680.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за новчане казне и 
пенале по решењу судова. 
 

2. 
  Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      

Раздела 3. Општинска управа, Глава 8. Месна заједница Старо Ђурђево, 
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
апропријација економске класификације 483 – Новчане казне и пенали по 
решењу судова, на  новоутврђеној позицији 230/1.  
 

3. 
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин 

– Одељење за буџет, финансије и трезор.   
 
                                                        

4. 
  Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

 
        
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                               ЂУРО ЖИГА, С.Р. 
Број: 06-1/2016-6-01 
Дана: 14.01.2016. године 
Т Е М Е Р И Н 
 
 
14. 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и 
члана 13. Одлуке о буџету општине Темерин за  2016. годину (''Службени лист 
општине Темерин'',  бр. 17/2015), 
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Председник општине Темерин дана 15. јануара  2016. године, 
доноси      

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ 

      
1. 

  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 
2016. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015),    о д о б р а в а 
м  промену апропријација у оквиру  Раздела 3,  Глава 6, Општинска         управа 
– ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин 
смањењем апропријације 205, економска класификација             511 – Зграде и 
грађевински објекти за износ од 4.500.000,00 динара, што је 3% од вредности 
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање у оквиру 
Раздела 3, Глава 8, Општинска управа – Месна заједница Старо Ђурђево, 
апропријација 230/1, економска класификација  483 – Новчане казне и пенали по 
решењу судова. 
 

2. 
  Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска         

управа – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на 
апропријацији 205, економска класификација  511 – Зграде и грађевински 
објекти, планирана средства у износу од 150.000.000,00  динара смањују се на 
износ средстава од 145.500.000,00 динара. 
 

3. 
  Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          

управа – Месна заједница Старо Ђурђево на апропријацији 230/1, економска 
класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана 
средства у износу од 1.680.000,00 динара повећавају се на износ средстава 
6.180.000,00 динара. 
 

4. 
  Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

 
                       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                ЂУРО ЖИГА, С.Р. 
Број: 06-1/2016-7-01 
Дана: 15.01.2016. године 
Т Е М Е Р И Н 
 
 
15. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и 
члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист 
општине Темерин'',  бр. 17/2015), 
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Председник општине Темерин дана  18. јануара  2016. године, 
доноси  
     
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 

2016. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015), Раздео 2.  Глава 
5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 56 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи –  Безбедност у саобраћају у износу од 200.000,00 
динара на име обезбеђења додатних средстава за машине и опрему. 
 

2. 
  Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      

Раздела 3. Општинска управа, Глава 1. Општинска управа – Безбедност у 
саобраћају, функција 360 – Јавни ред и безбедност некласификован на другом 
месту, апропријација економске класификације 512 – Машине и опрема, на 
позицији 98.  
 

3. 
  О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин 

– Одељење за буџет, финансије и трезор.   
 
                                                        

4. 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

 
        
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                ЂУРО ЖИГА,С.Р. 
Број: 06-1/2016-8-01 
Дана: 18.01.2016. године 
Т Е М Е Р И Н 
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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 

7. 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за доделу средстава из буџета општине Темерин за 

суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која 
реализују удружења грађана 

1. 

8. 

КОНКУРС 
за суфинансирање аматерског културно-уметничког 

стваралаштва и делатности удружења  
 области културе у 2016. години 

4. 

9. 
КОНКУРС 

за  суфинансирање манифестација у култури у 2016. години 
6. 

10. 
ЈАВНИ КОНКУРС 

суфинансирање манифестација  удружења грађана 
9. 

11. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 
12. 

12. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ 
12. 

13. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

13. 

14. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ 
14. 

15. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

15. 


