
 

   

 Година MMXIX–Број 13 ТЕМЕРИН  29.05.2019.  Примерак 100,00 динара 

 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

106. 
 
 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима 

(,,Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 

95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ 

бр:13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 и 119/14), Одлуке о буџету општине Темерин 

за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', број 18/2018 и 1/2019) и 

Закључка Општинског већа о усвајању Предлога расподеле средстава за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Темерин у 2019. години, број:06-1/19-67-2-

01 од 27.05.2019. године, 

Председник општине Темерин дана 27.05. 2019. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања  

на територији општине Темерин у 2019. години 

 

I Средства у износу од 4.500.000,00 динара распоређују се за реализацију следећих 

пројеката из области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2019. 

години: 

РБ Назив подносиоца пријаве 

– захтева за 

суфинансирање пројекта 

Назив пројекта Износ 

расподељених 

средстава у РСД 

1 ДЕЛТА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО 

НОВИ САД 

Информација у право време 700.000,00 

 

2 ДНЕВНИК-

ПОЉОПРИВРЕДНИК 

АКЦИОНАРСКО 

ДРУШТВО ЗА 

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД 

Значај воде за квалитет живота у 

селима локалне самоуправе 

Темерин 

100.000,00 
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3 ПРОГЛАС PUBLIC 

RELATIONS ДОО 

Водич кроз дијабетес 150.000,00 

4 НОВОСАДСКА ТВ ДОО 

НОВИ САД 

Објективом кроз Темерин 800.000,00 

5 ФАБРИКА СЛОВА ДОО Темерин којег волим 100.000,00 

6 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ 

И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ  

Наша прича 350.000,00 

7 

ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И 

ЕДУКАЦИЈУ 

Радио минути општине Темерин 400.000,00 

8 ИНВИТЕМ ДОО Темерински информатор 400.000,00 

9 КРИСТИАН ДУЈМОВИЧ 

ПР ШТАМПАЊЕ 

ИНТЕРНЕТ 

ШТАМПАРИЈА ТЕМЕРИН 

Редовно и свестрано праћење свих 

релевантних локалних догађаја на 

територији Општине Темерин ради 

производње медијских садржаја на 

мађарском језику који доприносе 

задовољавању потреба грађана 

Општине Темерин за 

информацијама и садржајима из 

свих области локалног живота 

600.000,00 

10 ДВП ДИГИТАЛ ДОО Непристрасно информисање у 

општини Темерин 
450.000,00 

11 EXPLORE AGENCY DOO 

NOVI SAD 

Темерински Глас 450.000,00 

Средства за ове намене обезбеђена су у буџету Општине Темерин за 2019. 

годину.  

II Средства нису одобрена за реализацију следећих пројеката: 

 

РБ Назив подносиоца пријаве – захтева за 

суфинансирање пројекта 

Назив пројекта 

1 НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ-МЕДИЈАНА Туризам и угоститељство као лек за 

незапосленост и сиромаштво у 

Општини Темрин 

2 ДОО РЕОРГАНИЗАЦИЈА НИШ Да роде незаобилазе Темерин 

3 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДИО И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА НС МЕДИА 

НОВИ САД, СТАНИСЛАВА КЕНЕШКИ ПР 

Војвођанска панорама-Темерин 
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4 СЛАВКО ИВКОВИЋ ПР, АГЕНЦИЈА ЗА 

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ PUBLIC EDUCATION 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Унапређење еколошке свести у 

Темерину 

5 ТЕЛЕВИЗИЈА МОСТ ДРУШТВО СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 

ИНФОРМАТИВНО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

НОВИ САД 

 

Војвођанска панорама 

6 БАЛКАН КАБЛОВСКА ТВ НОВИ САД 

 

Информисање грађана Темерина у 

функцији остваривања јавног 

интереса у области јавног 

информисања-ВЕСТИ ИЗ 

ТЕМЕРИНА/БАЛКАНСКИ 

ДНЕВНИК 

7 СЛОБОДАН КОСАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА 

КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА АУДИО-

ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ 

ПРОГРАМА EXPLORE MEDIA БЕОГРАД 

Темерин кроз векове 

III Ово Решење је основ за закључење уговора са корисницима који су добили средства 

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја. 

 

IV Oво Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

општине Темерин'', на званичном сајту општине Темерин и доставиће се свим 

учесницима конкурса у електронској форми. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17) и Закључка Општинског већа број: 06-1/19-

24-3-01 од 11.03.2019. године, расписан је Јавнни конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине 

Темерин у 2019. години. Конкурс је расписан у периоду од 14.03.2019. до 29.03. 2019. 

године. 

На конкурс је поднето 18 пријава – захтева за суфинансирање пројеката. Стручна 

комисија за оцену пројеката у области јавног информисања за 2019. годину на 

територији општине Темерин, именована Решењем председника општине број: 06-1/19-

24-3-01 од 13.05.2019. године, на основу циљева и критеријума наведених у Конкурсу, а 

у складу са чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања, доставила је руководиоцу органа који је 

расписао конкурс Предлог расподеле средстава са образложењем, на усвајање.  
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У складу са чланом 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и 

чланом 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања, председник општине је, имајући у виду 

Предлог Комисије, одлучио да се средства расподеле следећим пројектима: 

1. Подносилац пријаве, Делта телевизија доо Нови Сад, Илије Огњановића 7/2, Нови 

Сад, конкурисала је са пројектом ,,Информација у право време". Укупна вредност 

пројекта 2.008.000,00 динара, од чега су 1.000.000,00 динара средства за која се 

аплицира, а 1.008.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. Наведени пројекат је у 

складу са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања, и то: мером у којој је 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и 

мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група и усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група (члан 18. став 2.: тачке 1. алинеја 3. и 

тачка 2. алинеја 1.).  

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 1.000.000,00 динара, већ у износу од 700.000,00 динара.  

2. Подносилац пријаве, ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК АД ЗА НОВИНСКО 

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД, Булевар ослобођења 81, Нови Сад, конкурисао 

је са пројектом ,,Значај воде за квалитет живота у селима локалне самоуправе 

Темерин''. Укупна вредност пројекта је 700.000,00 динара, од чега су 560.000,00 динара 

средства за која се аплицира, а остала средства у износу од 140.000,00 динара су 

средства подносиоца пријаве. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из 

Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група.  

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 560.000,00 динара, већ у износу од 100.000,00 динара.  

3. Подносилац пријаве, ПРОГЛАС PUBLIC RELATIONS ДОО, Београд, Јаше 

Продановића 2, конкурисао је са предлогом пројекта ,,Водич кроз дијабетес''. Укупна 

вредност пројекта је 10.050.000,00 динара, од чега су 450.000,00 динара средства за која 

се аплицира, а остала средства у износу од 9.600.000,00 динара су средства подносиоца 

пријаве. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у 

складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања: мером у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и 

усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група.  
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У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 450.000,00 динара, већ у износу од 150.000,00 динара.  

4. Подносилац пријаве, НОВОСАДСКА ТВ ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Трг слободе 3, 

конкурисала је са пројектом ,,Објективом кроз Темерин''. Укупна вредност пројекта је 

2.026.000.00,00 динара, од чега су 1.000.000,00 динара средства за која се аплицира, а 

остала средства у износу од 1.026.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са 

критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања: мером у којој је пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје идентификовање 

и јасно дефинисање потреба циљних група, заступљеност иновативног елемента у 

пројекту и новинарско истраживачког приступа.  

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 1.000.000,00 динара, већ у износу од 800.000,00 динара.  

5. Подносилац пријаве, ФАБРИКА СЛОВА ДОО, Нови Сад, Булевар ослобођења 127/7, 

конкурисао је са пројектом ,,Темерин којег волим''. Укупна вредност пројекта је 

626.000,00 динара, од чега су 500.000,00 динара средства за која се аплицира, а остала 

средства у износу од 126.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. Наведени 

пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са 

критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања: мером у којој је пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

идентификовање и јасно дефинисање потреба циљних група и заступљеност 

иновативног елемента у пројекту. 

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 500.000,00 динара, већ у износу од 100.000,00 динара 

6. Подносилац пријаве, ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ, Темерин, 

Омладинска 9, конкурисао је са пројектом ,,Наша прича''. Укупна вредност пројекта је 

1.308.000,00 динара, од чега су 996.000,00 динара средства за која се аплицира, 

312.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 

1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима.  
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Пројекат остварује јавни интерес у области јавног информисања, остварује намену 

конкурса и усклађен је са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група. 

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 996.000,00 динара, већ у износу од 350.000,00 динара.  

7. Подносилац пријаве, ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И ЕДУКАЦИЈУ, Жабаљ, Николе Тесле 

31, конкурисао је са пројектом ,, Радио минути општине Темерин''. Укупна вредност 

пројекта је 627.500,00 динара, од чега су 502.000,00 динара средства за која се аплицира, 

а 125.500,00 динара су средства подносиоца пријаве. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 

1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

постојање прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних 

група, постојање организационих и управљачких способности предлагача 

пројекта и неопходних ресурса за реализацију пројекта (члан 18. став 2.: тачке 1. 

алинеја 4. и тачка 3. алинеје 1. и 2.).  

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 502.000,00 динара, већ у износу од 400.000,00 динара.  

8. Подносилац пријаве, ИНВИТЕМ ДОО, Каћ, Краља Петра Првог 4д, конкурисао је са 

пројектом ,,Темерински информатор''. Укупна вредност пројекта је 650.000.00,00 

динара, од чега су 520.000,00 динара средства за која се аплицира, а остала средства у 

износу од 130.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. Наведени пројекат је у 

складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 

18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

постојање прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних 

група, постојање организационих и управљачких способности предлагача 

пројекта и неопходних ресурса за реализацију пројекта (члан 18. став 2.: тачке 1. 

алинеја 4. и тачка 3. алинеје 1. и 2.).  

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 520.000,00 динара, већ у износу од 400.000,00 динара.  
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9. Подносилац пријаве, КРИСТИАН ДУЈМОВИЧ ПР ИНТЕРНЕТ ШТАМПАРИЈА, 

Темерин, Петефи Шандора 70, конкурисао је са пројектом ,,Редовно и свестрано 

праћење свих релевантних локалних догађаја на територији Општине Темерин 

ради производње медијских садржаја на мађарском језику који доприносе 

задовољавању потреба грађана Општине Темерин за информацијама и садржајима 

из свих области локалног живота''. Укупна вредност пројекта је 750.000,00 динара, од 

чега су 600.000,00 динара средства за која се аплицира, а остала средства у износу од 

150.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 

1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања: ,,мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања” и ,,мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима”. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група и усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група (члан 18. став 2.: тачке 1. алинеја 3. и 

тачка 2. алинеја 1.).  

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном 

износу од 600.000,00 динара.  

10. Подносилац пријаве, ДВП ДИГИТАЛ ДОО, Нови Сад, Булевар ослобођења 81, 

конкурисао је са пројектом ,,Непристрасно информисање у општини Темерин''. 

Укупна вредност пројекта је 783.000,00 динара, од чега су 621.000,00 динара средства за 

која се аплицира, а остала средства у износу од 162.000,00 динара су средства 

подносиоца пријаве. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног 

конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања: мером у којој 

је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања 

и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група, постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, 

стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају 

предложеним циљевима и активностима пројекта, (члан 18. став 2.: тачке 1. 

алинеја 3. и 4.. и тачка 3. алинеја 3.).  

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 621.000,00 динара, већ у износу од 450.000,00 динара.  

11. Подносилац пријаве, EXPLORE AGENCY DOO NOVI SAD , Нови Сад, Лукијана 

Мушицког 29, конкурисала је са пројектом ,,Темерински Глас''. Укупна вредност 

пројекта је 625.000,00 динара, од чега су 500.000,00 динара средства за која се аплицира, 

а остала средства у износу од 125.000,00 динара су средства подносиоца пријаве.  
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Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са 

критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања: мером у којој је пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 

постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта, (члан 18. став 2.: тачке 1. алинеја 3. и 4.. и тачка 3. 

алинеја 3.).  

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 500.000,00 динара, већ у износу од 450.000,00 динара.  

 

Средства нису одобрена за реализацију следећих пројеката: 

1. Подносилац пријаве, НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ-МЕДИЈАНА, Наде Томић 

21, Ниш, конкурисао је са пројектом ''Туризам и угоститељство као лек за 

незапосленост и сиромаштво у Општини Темрин''. Укупна вредност пројекта 

526.000,00 динара, од чега су 420.000,00 динара средства за која се аплицира, 

106.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. Наведени пројекат је у складу 

са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријумом из члана 

18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1. 

Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није усклађен са чл. 18 став 2. 

тачка 1. алинеја 3, тачка 2. алинеје 1.,.3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Наиме, у пројекту нису 

јасно индентификовани реални проблеми и потребе циљне групе, усклађеност 

планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима није на потребном 

нивоу, наведени индикатори нису адекватни јер нису мерљиви, план реализације није 

довољно добро разрађен тако да нема гаранције за реалну изводљивост истог. Из 

наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.  

2. Подносилац пријаве, ДОО РЕОРГАНИЗАЦИЈА НИШ, Наде Томић 21, Ниш, 

конкурисао је са пројектом ''Да роде незаобилазе Темерин''. Укупна вредност 

пројекта 263.000,00 динара, од чега су 210.000,00 динара средства за која се 

аплицира, 53.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. Наведени пројекат 

није у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и није у складу са 

критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника. Из наведених разлога, 

предлог је да се пројекат не подржи.  

 

3. Подносилац пријаве, АГЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДИО И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА НС МЕДИА НОВИ САД, СТАНИСЛАВА 
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КЕНЕШКИ ПР, Милеве Марић 27, Нови Сад, конкурисала је са пројектом 

''Војвођанска панорама-Темерин''. Укупна вредност пројекта 230.700,00 

динара, од чега су 115.350,00 динара средства за која се аплицира, 115.350,00 

динара су средства подносиоца пријаве. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријумом из члана 18. 

став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1. 

алинеја 1 Правилника: „остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

становника Темерина“ и став 4 алинеја 1 ,,буџет пројекта није усклађен са пројектним 

активностима”. Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.  

4. Подносилац пријаве, СЛАВКО ИВКОВИЋ ПР, АГЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ PUBLIC EDUCATION СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Сремског 

фронта 46, Сремска Митровица, конкурисао је са пројектом ''Унапређење 

еколошке свести у Темерину''. Укупна вредност пројекта 500.000,00 динара, од 

чега су 400.000,00 динара средства за која се аплицира, 100.000,00 динара су 

средства подносиоца пријаве. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава 

из Јавног конкурса и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. 

Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 

и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат није усклађен са планираним активностима, очекиваним резултатима 

и потребама циљних група. Такође, није видљива мерљивост индикатора који 

омогућавају праћења реализације пројекта. Из наведених разлога, предлог је да се 

пројекат не подржи.  

5. Подносилац пријаве, ТЕЛЕВИЗИЈА МОСТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНФОРМАТИВНО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ 

САД, Арсе Теодоровића 5 , Нови Сад, конкурисала је са пројектом ''Војвођанска 

панорама''. Укупна вредност пројекта 1.990.000,00 динара, од чега су 995.000,00 

динара средства за која се аплицира, 995.000,00 динара су средства подносиоца 

пријаве. Предложене пројектне активности не испуњавају меру из чл. 18. тачка 1 

Правилника и то: “није подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања”. Такође, пројекат је неприхватљив и због неправилно и непотпуно 

попуњеног Обрасца 1- Пријава и Обрасца-Буџет пројекта. Из наведених разлога, 

предлог је да се пројекат не подржи. 

6. Подносилац пријаве, БАЛКАН КАБЛОВСКА ТВ НОВИ САД, Футошки пут 51 , 

Нови Сад, конкурисала је са пројектом ''Информисање грађана Темерина у 

функцији остваривања јавног интереса у области јавног информисања-

ВЕСТИ ИЗ ТЕМЕРИНА/БАЛКАНСКИ ДНЕВНИК''. Укупна вредност 

пројекта 1.152.000,00 динара, од чега су 576.000,00 динара средства за која се 

аплицира, 576.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са 

критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  
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Међутим, пројектом нису јасно дефинисане потребе циљних група, мерљивост 

индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта као и разрађеност и 

изводљивост плана реализације пројекта. Из наведених разлога, предлог је да се пројекат 

не подржи. 

7. Подносилац пријаве, СЛОБОДАН КОСАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА 

КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА EXPLORE MEDIA БЕОГРАД, Стевана 

Мокрањца 17, Београд, конкурисао је са пројектом ''Темерин кроз векове''. 

Укупна вредност пројекта 636.000,00 динара, од чега су 501.000,00 динара 

средства за која се аплицира, 135.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. 

Наведени пројекат није у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и није 

у складу са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника. Пројекат није 

усклађен са циљном групом и местом реализације пројекта и нејасно су 

дефинисане пројектне активности. Из наведених разлога, предлог је да се 

пројекат не подржи. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор пред Управним 

судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                   ЂУРО ЖИГА, с.р. 

Број: 06-1/19-67-2-01  

Дана: 27.05.2019. године 

Т Е М Е Р И Н 

 

107. 
 

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 66. став 1. тачка 22. Статута општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 5/2019) и члана 4. Одлуке о 
утврђивању Дана општине (''Службени лист општине Темерин'', број 4/2019), 
           Председник општине Темерин, дана 27.05.2019. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о oбразовању Одбора за обележавање Дана општине Темерин 
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I 

Образује се Одбор за обележавање Дана општине Темерин, у следећем 
саставу: 

1. Бојан Торбица, народни посланик у Народној Скупштини Републике Србије–  

координатор; 
2. Андраш Густоњ, члан Општинског већа задужен за ресор екологије – 
координатор; 
3. Изабела Урбан, помоћник председника општине за област друштвених 
делатности – члан; 
4. Божидар Пролић, в.д. директора Културног центра општине Темерин– члан; 
5. Нада Медић, председник Друштва српско-руског пријатељства – члан; 
6. Флоријан Варга, представник МКУД ''Сирмаи Карољ'' Темерин – члан; 
7. Радмила Црногорац, предстравник КУД ''Вук Караџић'' Темерин – члан 

8. Дивна Максић, руководилац Драмске секције Културног центра – члан и 

9. Милица Гвозденовић, послови односа са јавношћу – члан. 

II 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 06-1/2019-68-01                                                      ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Дана:27.05.2019. године 

Т Е М Е Р И Н 

 

108. 
 
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, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за 
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018 и 1/2019) и члана 
45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист 
општине Темерин'', број 13/08), 

Општинско веће општине Темерин на 130. седници одржаној 29. маја 
2019. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ 
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1. 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018 и 1/2019), о д о б р а в а 
с е промена апропријација у оквиру Раздела 4 – Општинска управа, Програм 8 – 
Предшколско образовање и васпитање (2001), Пројекат – Израда пројекта 
реконструкције и доградње објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин, објекат 
''Бамби'' Бачки Јарак (2001-0004), функција 911 – Предшколско образовање, 
смањењем апропријације 144, економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти за износ од 10.000.000,00 динара, уз истовремено 
повећање апропријације 70, економска класификација 499 – Средства резерве 
за износ од 10.000.000,00 динара. 
                                                                   2. 
           Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 – Општинска 
управа, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање (2001), Пројекат – 
Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' 
Темерин, објекат ''Бамби'' Бачки Јарак (2001-0004), позиција 144, планирана 
средства у износу од 10.000.000,00 динара смањују се за износ средства од 
10.000.000,00 динара.  
                                                                           3. 
             Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 – Општинска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска 
активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), позиција 70, економска 
класификација 499 – Средства резерве повећавају се за износ средстава од 
10.000.000,00 динара.  
                                                                          4. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                         ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број: 06-1/19-69-1-01  
Дана:29.05.2019. године 

Т Е М Е Р И Н 

 

109. 
 

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, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за 
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018 и 1/2019), 

Председник општине Темерин дана 24. маја 2019. године, доноси   
   

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
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1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018 и 1/2019), Раздео 4 – 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 70 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Прву месну заједницу 
Темерин, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска 
активност – Функционисање месних заједница (0602-0002) у износу од 20.000,00 
динара на име обезбеђења додатних средстава за набавку моторне косачице. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Глава 4.01 – Средства за потребе месних заједница – Прва 
месна заједница Темерин, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 
(0602), Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002), 
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
апропријација економске класификације 512 – Машине и опрема на позицији 165. 

 
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: 06-1/2019-70-01 
Дана: 24.05.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

110. 
 
 

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, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за 
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018 и 1/2019), 

Председник општине Темерин дана 28. маја 2019. године, доноси   
   

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
      

1. 
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 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2019. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018 и 1/2019), Раздео 4 – 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 70 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 
9 – Основно образовање и васпитање (2002) – Основна школа ''Данило 
Зеленовић'' Сириг, Програмска активност – Функционисање основних школа 
(2002-0001) у износу од 144.000,00 динара на име обезбеђења додатних 
средстава за пројектну документацију за реконструкцију котларнице. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) – 
Основна школа ''Данило Зеленовић'' Сириг, Програмска активност - 
Функционисање основних школа (2002-0001), функција            912 – Основно 
образовање, апропријација економске класификације        463 – Трансфери 
осталим нивоима власти (Зграде и грађевински објекти), на позицији 145. 

 
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: 06-1/2019-71-01 
Дана: 28.05.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 
 
 

111. 
 
 

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, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за  
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018 и 1/2019), 

Председник општине Темерин дана 28. маја  2019. године, доноси   
    

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ 

      
1. 
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 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018 и 1/2019),                 о д о 
б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 4, Општинска управа, 
Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002), Програмска активност – 
Функционисање основних школа (2002-0001), функција           912 – Основно 
обазовање, смањењем апропријације 145, економска класификација  463 – 
Трансфери осталим нивоима власти (Услуге по уговору) за износ од 35.000,00 
динара, што је 4% од вредности апропријације чији се расход умањује уз 
истовремено повећање апропријације 145, економска класификација  463 – 
Трансфери осталим нивоима власти (Социјална давања запосленима). 

2. 
 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа, 

Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002), Програмска активност – 
Функционисање основних школа (2002-0001), на апропријацији 145, економска 
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (Услуге по уговору), 
планирана средства у износу од 904.000,00 динара смањују се на износ 
средстава од  869.000,00 динара.      

 
3. 

Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа, Програм 
9 – Основно образовање и васпитање (2002), Програмска активност – 
Функционисање основних школа (2002-0001), на апропријацији 145, економска 
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (Социјална давања 
запосленима), планирана средства у износу од 100.000,00 динара повећавају се 
на износ средстава од 135.000,00 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: 06-1/2019-72-01 
Дана: 28.05.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 
 
 

112. 
 

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, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за 
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018 и 1/2019), 

Председник општине Темерин дана 29. маја 2019. године, доноси   
   

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
      

1. 
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 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2019. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018 и 1/2019), Раздео 4 – 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 70 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 
11 – Социјална и дечија заштита (0901), Програмска активност – Једнократне 
помоћи и други облици помоћи (0901-0001) у износу од 4.810.000,00 динара на 
име обезбеђења додатних средстава за радове на партерном  уређењу на 
парцелама 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг (од тога на радове се односи 
износ од 4.440.000,00 динара, а на стручни надзор 370.000,00 динара). 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Програм 11 – Социјална и дечија заштита (0901), Програмска 
активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи (0901-0001), функција 
070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом 
месту, апропријација економске класификације 511 – Зграде и грађевински 
објекти, на позицији 43. 

 
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: 06-1/2019-73-01 
Дана: 29.05.2019. 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 Миланков, секретар Скупштине општине Темерин 

Годишња претплата: 1.500,00 динара. 
Жиро рачун број: 840-742351843-94 

по моделу 97 63-238 
Прималац: Општинска управа Темерин 

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

Штампа: Општинска управа општине Темерин 

 

106. 

РЕШЕЊЕ 

о расподели средстава по расписаном Конкурсу за 
суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања на територији општине Темерин у 
2019. години 

1. 

107. 

Р Е Ш Е Њ Е 

о oбразовању Одбора за обележавање Дана општине Темерин 
10. 

108 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ 
11. 

109. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
12. 

110. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
13. 

111. 

 
                                             Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ 
14. 

112. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
15. 


