
 

  
 Година XLVI–Број 15.     ТЕМЕРИН  6. ДЕЦЕМБАР   2013.    Примерак 100,00 динара 

 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

243.  

 
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту 

(«Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини («Сл.лист општине Темерин» број 15/2006), 
председник општине Темерин је дана 06.12.2013. године, донео 
 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ` 

У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 
и расписује  

 
О Г Л А С  

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА У ПРВОМ  КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У 
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  
 

I 
- Предмет јавног надметања - 

 
1.  Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу  за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Темерин 
у следећим катастарским општинама: 

 
КО Број јавног 

надметања 
Површина 

(ха, ари, м2) 
Почетна 
цена 
( дин / ха) 

Депозит 
(дин) 10% 

Период 
закупа 
(год) 

Темерин 12 47,2865 56.500,00 267.168,73 3 
Темерин 14 34,5947 51.300,00 177.470,81 3 
Темерин 15 0,7154 56.500,00 4.042,01 3 
Темерин 16 1,4858 51.300,00 7.622,15 3 
Темерин 17 23,5047 41.100,00 96.604,32 3 
Темерин 18 1,1805 61.600,00 7.271,88 3 
Темерин 19 1,6384 61.600,00 10.092,54 3 
Темерин 20 1,0985 61.600,00 6.766,76 3 
Темерин 21 12,6756 46.200,00 58.561,27 3 
Темерин 22 2,5597 61.600,00 15.767,75 3 
Темерин 23 12,0839 41.100,00 49.664,83 3 
Темерин 24 5,3089 41.100,00 21.819,58 3 
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Темерин 25 7,7195 46.200,00 35.664,09 3 
Темерин 26 3,3643 41.100,00 13.827,27 3 
Темерин 27 1,8655 41.100,00 7.667,21 3 
Темерин 28 19,5646 51.300,00 100.366,40 3 
Темерин 29 19,4351 51.300,00 99.702,06 3 
Темерин 30 30,5019 51.300,00 156.474,75 3 
Темерин 31 4,4315 41.100,00 18.213,47 3 
Темерин 32 6,7872 41.100,00 27.895,39 3 
Темерин 33 0,7860 61.600,00 4.841,76 3 
Темерин 34 0,4448 56.500,00 2.513,12 3 
Темерин 35 7,6955 56.500,00 43.479,58 3 
Темерин 36 0,3078 61.600,00 1.896,05 3 
Темерин 38 12,0301 61.600,00 74.105,42 3 
Темерин 39 14,7561 61.600,00 90.897,58 3 
Темерин 42 2,1250 46.200,00 9.817,50 3 
Темерин 43 0,6588 61.600,00 4.058,21 3 
Темерин 44 1,1367 61.600,00 7.002,07 3 
Темерин 46 26,1847 61.600,00 161.297,75 3 
Темерин 47 8,7282 61.600,00 53.765,71 3 
Бачки Јарак 49 23,5403 56.500,00 133.002,70 3 
Бачки Јарак 50 4,6689 56.500,00 26.379,29 3 
Бачки Јарак 51 8,8388 56.500,00 49.939,22 3 
Бачки Јарак 52 1,0545 56.500,00 5.957,93 3 
Бачки Јарак 53 4,6834 56.500,00 26.461,21 3 
Бачки Јарак 54 10,3874 61.600,00 63.986,38 3 
Бачки Јарак 55 3,2579 56.500,00 18.407,14 3 
Бачки Јарак 56 3,1958 56.500,00 18.056,27 3 
Бачки Јарак 57 4,9092 56.500,00 27.736,98 3 
Бачки Јарак 58 0,4981 56.500,00 2.814,27 3 
Бачки Јарак 59 14,8368 56.500,00 83.827,92 3 
Бачки Јарак 60 14,3910 61.600,00 88.648,56 3 
Бачки Јарак 61 3,4221 56.500,00 19.334,87 3 
Бачки Јарак 62 0,4677 61.600,00 2.881,03 3 
Бачки Јарак 63 0,4522 61.600,00 2.785,55 3 
Бачки Јарак 64 30,0000 61.600,00 184.800,00 3 
Бачки Јарак 65 25,0000 61.600,00 154.000,00 3 
Бачки Јарак 66 16,1401 61.600,00 99.423,02 3 
Бачки Јарак 67 4,0000 61.600,00 24.640,00 3 
Бачки Јарак 68 4,0000 61.600,00 24.640,00 3 
Бачки Јарак 69 4,0000 61.600,00 24.640,00 3 
Бачки Јарак 70 4,0000 61.600,00 24.640,00 3 
Бачки Јарак 71 4,0000 61.600,00 24.640,00 3 
Бачки Јарак 72 14,9129 61.600,00 91.863,46 3 
Бачки Јарак 74 0,5755 56.500,00 3.251,58 3 
Сириг 75 1,1493 56.500,00 6.493,55 3 
Сириг 76 19,2435 56.500,00 108.725,78 3 
Сириг 77 2,3535 56.500,00 13.297,28 3 
Сириг 78 0,7936 56.500,00 4.483,84 3 
Сириг 79 0,6547 56.500,00 3.699,06 3 
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Сириг 80 0,4201 56.500,00 2.373,57 3 
Сириг 81 0,6848 56.500,00 3.869,12 3 
Сириг 82 2,6580 56.500,00 15.017,70 3 
Сириг 83 4,7079 56.500,00 26.599,64 3 
Сириг 84 2,0664 56.500,00 11.675,16 3 
Сириг 85 0,9414 56.500,00 5.318,91 3 
Сириг 86 1,1500 56.500,00 6.497,50 3 
Сириг 87 1,7649 56.500,00 9.971,69 3 
Сириг 88 0,5883 56.500,00 3.323,90 3 
Сириг 89 0,5887 56.500,00 3.326,16 3 
Сириг 90 3,5315 56.500,00 19.952,98 3 
Сириг 91 2,3535 56.500,00 13.297,28 3 
Сириг 92 2,4567 56.500,00 13.880,36 3 
Сириг 93 1,8732 56.500,00 10.583,58 3 
Сириг 94 1,5685 56.500,00 8.862,03 3 
Сириг 95 6,5370 56.500,00 36.934,05 3 
Сириг 96 1,1894 56.500,00 6.720,11 3 
Сириг 97 1,7283 56.500,00 9.764,90 3 
Сириг 98 2,3684 56.500,00 13.381,46 3 
Сириг 99 2,3753 56.500,00 13.420,45 3 
Сириг 100 0,6087 56.500,00 3.439,16 3 
Сириг 101 0,5744 56.500,00 3.245,36 3 
Сириг 102 0,8619 56.500,00 4.869,74 3 
Сириг 103 7,0517 56.500,00 39.842,11 3 
Сириг 104 2,8726 56.500,00 16.230,19 3 
Сириг 105 0,4168 56.500,00 2.354,92 3 
Сириг 106 0,5652 56.500,00 3.193,38 3 
Сириг 107 0,5650 56.500,00 3.192,25 3 
Сириг 108 1,5731 56.500,00 8.888,02 3 
Сириг 109 2,2620 56.500,00 12.780,30 3 
Сириг 110 1,6237 56.500,00 9.173,91 3 
Сириг 111 1,3963 56.500,00 7.889,10 3 
Сириг 112 1,1500 61.600,00 7.084,00 3 
Сириг 113 2,2997 61.600,00 14.166,15 3 
Сириг 114 1,0351 61.600,00 6.376,22 3 
Сириг 115 4,6160 61.600,00 28.434,56 3 
Сириг 116 1,3526 61.600,00 8.332,02 3 
Сириг 117 1,7310 61.600,00 10.662,96 3 
Сириг 118 3,1733 61.600,00 19.547,53 3 
Сириг 119 1,4340 61.600,00 8.833,44 3 
Сириг 120 1,1484 56.500,00 6.488,46 3 
Сириг 121 0,9972 56.500,00 5.634,18 3 
Сириг 122 2,1237 61.600,00 13.081,99 3 
Сириг 123 1,0819 61.600,00 6.664,50 3 
 УКУПНО 626,1497    
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2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по 

катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима 
(комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради 
Општине Темерин, у канцеларији бр 8A сваког радног дана од 07:00 до 15:00 
часова.  
Контакт особа Славко Врховац, тел. 069/145-02-20. 

 
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може 

позивати на његове физичке недостатке. 
 
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се 

извршити: за КО Темерин дана 10.12.2013. од 10:00 часова 
за КО Бачки Јарак дана 11.12.2013. од 10:00 часова 
за КО Сириг дана 12.12.2013. од 10:00 часова 
 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из 
огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног 
земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

 
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног 

земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп. 
 
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну 

производњу, не може се користити у друге сврхе. 
 
8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                            
 

II 
– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

 
1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у држвној својини има: 
- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на 

територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и 
има активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем у катастарској 
општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник 
најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у истој катастарској општини. 
 - физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, и 
има активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са  пребивалиштем на територији 
јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела 
граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа. 
 -  правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 
има активан статус које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у 
катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има 
седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска 
општина. 
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 2.  Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач 
доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:  

- доказ о месту пребивалишту за физичка лица, односно, извод из 
привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за 
правна лица 

- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава, 
-доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у 

катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа за 
физичка лица, 

- доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граниче са 
земљиштем које је предмет закупа за физичка лица, 

- доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног 
лица у КО у којој се налази предметно надметање, 

- доказ о својству осигураника Републичког фонда ПИО о својству 
осигураника пољопривредника. 

    
 3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе 

доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I 
овог огласа,  
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Темерин број: 
840-721804-47. 

           
  4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  

након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у 
годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде 
депозит се не враћа. 

 
 5. Правно, односно физичко лице које учествује на јавном надметању, може 

закупити највише до 50 ха земљишта које је предмет закупа, осим за надметања 
чија је површина већа од 50 ха.  

Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја животиња, има 
право да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до површине  
пољопривредног земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз 
ограничење из става 1. 

 
 6. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно 

је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни 
депозит до 50% понуђене цене.  

 
  7. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена 

најмање  једна пријава. 
 
8. Право учешћа на јавном надметању у првом кругу немају правна и физичка 

лица која су право учешћа на јавном надметању у првом кругу, по Годишњем 
програму текуће године, већ искористила у другој јединици локалне самоуправе, 
односно у другом месту пребивалишта на територији Републике Србије и имају 
важећи уговор, по том основу, са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. 
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9. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица 
која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање 
поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање 
било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног 
земљишта у државној својини у закуп. 

 
 

III 
 – Документација за пријављивање на јавно надметање – 

  
• формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)  
• доказ о уплати депозита 
• доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из 

привредног регистра (не старији од шест месеци до дана 
објављивања огласа) за правна лица 

•  важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава, 
• доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта 

физичког лица у катастарској општини на којој се налази земљиште 
које је предмет закупа,  

• доказ о власништву пољопривредног земљишта физичког лица које 
се граничи са земљиштем које је предмет закупа, 

• доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта 
правног лица у КО у којој се налази предметно надметање, 

• доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког 
фонда ПИО. 

 
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са 

адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општинске 
управе Темерин. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем 
формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише: 
На предњој страни: 
 

•  Адреса: Општина Темерин, улица и број: Новосадска 326., 
• Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини 
• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ 
• Број јавног надметања ____ (навести и КО) 

На задњој страни: 
•  име и презиме/назив и адреса понуђача 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 
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IV 

– Рок за подношење пријаве - 
 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12:00 сати, дана 
20.12.2013. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у 
писарницу Oпштинске управе Општине Темерин до наведеног рока.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

V 
– Јавно надметање - 

 
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа 

одржаће се у згради Општине Темерин, Новосадска 326., и то: 
 
1. К.О. Темерин дана 23.12.2013. године са почетком у 09:00 часова 
2. К.О. Бачки Јарак дана 23.12.2013. године са почетком у 11:30 часова 
3. К.О. Сириг дана 23.12.2013. године са почетком у 13:00 часова 
 
 

VI 
- Плаћање закупнине - 

 
 Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан јавног надметања.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 
 

VII 
– Средства обезбеђења плаћања -  

 
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности 

одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном 
одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 
умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Oпштинске управе Општине 
Темерин. 

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину 
најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву 
годину закупа доставља и : 

• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине 
пољопривредног земљишта или 

• решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини 
двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или 

• уговор о јемству јемца ( правно лице ) или 
•  доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као 

средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају 
редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу 
годину закупа 
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Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се 

раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.  
 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Темерин“, на огласној 
табли Општинске управе Темерин и месним канцеларијама, на веб страни, у 
локалним листовима „Наше новине“ и „Temerini Újság“ с тим што ће се рок за 
подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Темерин“. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-53/2013-02                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана:06.12.2013.године                                   
Т Е М Е Р И Н                                 Владислав Цапик, с.р. 
 
                      

244. 

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник Републике 
Србије'' број 51/2009), члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007), члана 68. Статута општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 11/2008) и члана 45. став 1. 
Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' 
број 13/2008),  

Oпштинско веће општине Темерин, на 45. седници одржаној 03.12.2013. 
године доноси 

 
Правилник 

о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за 
дотације невладиним организацијама за спровођење програма и пројекта 

од јавног интереса 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овим Правилником се прописују мерила, критеријуми и поступак доделе 
средстава за дотације невладиним организацијама преко програма рада који су од 
јавног интереса из буџета општине Темерин. 
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Члан 2. 

Јавни интерес подразумева области: 

- социјалне заштите,  
- борачко-инвалидске заштите, 
- заштита лица са инвалидитетом,  
- хуманитарних програма, 
- друштвена брига о деци, 
- задовољења потреба младих, 
- заштите животне средине, одрживог развоја 
- образовања, науке, информисања 
- програма заштите људских права и 
- друге програме којима се задовољавају јавне потребе.  

 
Члан 3. 

Висина средстава за дотације невладним организацијама утврђује се сваке 
године Одлуком о буџету општине Темерин.  

Члан 4. 

Средства из члана 3. овог Правилника додељују се на основу јавног 
конкурса.  

 
II МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА РАДА 

 
Члан 5. 

Мерила и критеријуми за избор програма рада утврђује Комисија за избор 
програма од јавног интереса.  

Члан 6. 

Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се 
финансирају из буџета општине Темерин:  

 

- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и    
локалном нивоу,  
- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана,  
- усмереност ка већем броју корисника,  
-подстицање солидарности, заштите и помоћи лицима у специфичним 
животним ситуацијама. 
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III КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 
Члан 7. 

Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса 
имају удружења регистрована за обављање делатности друштвеног и хуманитарног 
карактера.  
           Субјекти из става 1. овог члана имају право да поднесу пријаву за дотацију за 
финансирање програма/пројекта од јавног интереса, под условом да им је 
регистровано седиште на територији општине Темерин или на територији Јужно-
Бачког округа, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији 
општине Темерин и да на територији општине Темерин нема таквог удружења.  

 
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 8. 

Јавни конкурс за доделу дотација удружењима грађана за финансирање 
програма и пројеката од јавног интереса расписује Општинско веће општине 
Темерин. 

Члан 9. 

Конкурсни поступак спроводи Комисија која има пет чланова која именује 
Општинско веће општине Темерин. 

Решењем о именовању Комисије утврђују се задаци и друга питања од значаја за 
рад Комисије. 

Члан 10. 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страни општине Темерин, 
oгласним таблама месних заједница и у једном штампаном јавном гласилу које 
излази на територији општине. 

Конкурс садржи: 

- област и износ средстава за који се расписује конкурс 
            - субјекте овлашћене за подношење пријаве 
            - општа мерила и критеријуме за подносиоца пријаве 
            - посебна мерила и критеријуме за област за коју се расписује конкурс                                                   
(уколико постоје) 
            - образац пријаве на конкурс 
            - списак прилога који се обавезно прилажу уз пријаву 
            - рок за подношење пријаве и адреса 
            - рок и начин објављивања Одлуке о избору програма и пројеката 
            - напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве које нису предате на 
прописаном обрасцу неће узети у разматрање 
            - и друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 
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Члан 11. 

Пријаве се подносе Одељењу за буџет и финансије, искључиво на прописаним 
обрасцима.  

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

- доказ о упису у регистар код надлежног органа 
-  копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве  
-  копију Статута подносиоца пријаве (оверена) 
-  Одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу 
годину 
-  Одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за 
средства буџета 
-  детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или 
суфинансирање се подноси пријава 
-  детаљан опис програма, односно пројекта, треба да садржи следеће податке: 
кориснике програма/пројекта, значај, место и време реализације 
програма/пројекта и детаљан финансијски план 
-  потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на 
пројекту ако се пројекат тако реализује 
-  Списак чланова огранизације (табела која садржи ОБАВЕЗНО: име, презиме, 
адресу становања, ЈМБГ) 
-  једну штампану пријаву, потписану и оверену. 

 
Члан 12. 

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, сачињава 
предлог Oдлуке о избору програма и пројеката који ће се финансирати, са 
наведеним износима новчаних средстава. 

Пре достављања предлога решења, Комисија може удружењу предложити 
да изврши одређене измене у програму или пројекту у погледу активности и 
трошкова њихове реализације. 

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава предлог 
Одлуке о избору програма и пројеката који се финансирају из буџета општине и 
исте доставља Општинском већу у року од 15 дана од дана закључења Конкурса. 

На основу записника и предлога Одлуке Комисије,Општинско веће доноси 
Одлуку о финансирању програма, односно пројеката из буџета општине Темерин. 

 
Члан 14. 

На основу Одлуке Комисије и Општинског већа из члана 13. овог Правилника 
Председник општине Темерин закључује Уговоре о финансирању и суфинансирању 
програма и пројеката јавног интереса, средствима из буџета општине Темерин. 
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Уговором из претходног става овог Правилника уређују се међусобна права и 

обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за 
реализацију програма односно пројекта, обавеза подношења извештаја, начин 
решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна. Садржину 
уговора утврђује општинска управа Темерин.  

Средства по одобреним пројектима преносиће се сукцесивно, динамиком која 
прати остварње прихода буџета. Могуће је први трансфер извршити по авансном 
рачуну. Потреба за авансом мора бити посебно образложена и доказана.  

Уколико се утврди ненаменско трошење средстава од стране удружења или 
да постоје друге незаконитости и неправилности, Општинско веће доноси Одлуку о 
раскиду уговора. Раскидом уговора удружење је у обавези да врати целокупан 
износ додељених средстава. Уколико се раскине уговор, то удружење не може 
наредне године учествовати по јавном позиву за расподелу средстава по Одлуци о 
дотације удружењима грађана, као ни удружења чији је најмање један оснивач или 
члан управног одбора лице које је било или је и сада оснивач или члан управног 
одбора удружења са којим је већ раскинут уговор из напред наведених разлога. 

 
Члан 15. 

Удружења су у обавези да доставе коначни извештај у року од 20 дана од 
дана завршетка програма рада. Недостављање извештаја има за последицу раскид 
уговора. У случају раскида уговора удружење је у обавези да врати целокупан 
износ додељених средстава. 

Извештај о реализацији програма, односно пројекта, подноси се Одељењу за 
привреду, буџет и финансије.  

Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске 
управе или се шаље поштом.  

 
Члан 16. 

Стручне и административно – техничке послове за спровођење овог 
Правилника као и за рад Комисије, обавља надлежно одељење Општинске управе 
Темерин. 

 
Члан 17. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Темерин“. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                          ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р. 
Број: 06-1/2013-161-2-01  
Дана:03.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

245. 

 

На основу члана 28, 32. став 6. и 44. Закона о црквама и верским 
заједницама („Службени Гласник Републике Србије“ број 36/2006), члана 46. став 1. 
тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 
129/2007), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' 
број 11/2008) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'' број 13/2008),  

Oпштинско веће општине Темерин, на 45. седници одржаној 03.12.2013. 
године доноси 

 

ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се ближи критеријуми, услови, обим, начин и 
поступак доделе средстава црквама и верским заједницама (у даљем тексту: 
Корисници) за реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и 
остваривања општег добра и заједничког интереса. 

Члан 2. 

Општина Темерин у финансирању реализације програма или 
суфинансирајућег дела средстава за финансирање програма може учестововати у 
границама средстава одобрених за ту намену у буџету Општине, а на основу 
критеријума из овог Правилника. 
            Средства из става 1. овог члана могу се доделити за реализацију програма 
за изградњу, одржавање и обнову верских објеката у складу са потребама и 
могућностима и за за њихове културне и научне установе и програме.  
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             Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне 
делатности, као и ради пружања финансијске помоћи у поступку враћања имовине 
црквама и верским заједницама, за инвестиционе радове на црквеним храмовима и 
другим сакралним објектима, изградњу нових црквених храмова, обнову постојећих 
црквених храмова који су без обнове дуже времена преко 10 и више година, а 
посебно црквених храмова који су споменици културе, обнову парохијских домова, 
уређење и ревитализацију простора верских гробаља, изградњу и обнову капела на 
гробљима, изградњу нових и обнову пропалих торњева и звоника, обнову икона, 
стављање нових фасада и кречење црквених храмова, обнову пропалог крова који 
прокишњава, пресецање и санирање влаге на црквеним зидовима, уређивање 
простора око цркве – озелењавање, изградња приступних стаза и обезбеђивање 
клупа за седење, обнову пропалих ограда око цркве, добротворне и хуманитарне 
активности, као и друге активности социјалне заштите, организовање 
традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква носи, 
трошкове стручних услуга који су настала у поступку враћања имовине црквама и 
верским заједницама, организовање црквених манифестација, неговање и развој 
рада црквених хорова и њиховог учешћа на хорским фестивалима, издавачку и 
научну делатност , научна истраживања везана за цркву, организовање стручних, 
научних скупова.  
              Средства из става 1. овог члана могу се доделити Корисницима само за 
програмске активности које се реализују у текућој години и на основу конкурса за 
доделу средстава за реализацију. 
              Надлежно одељење општинске управе доставља Комисији за доделу 
средстава. Корисницима информацију о висини расположивих средстава из става 
1. овог члана.  

Члан 3.  

Основни услови за доделу средстава Корисницима за реализовање програма су:  

1. да подносилац програма има статус цркве или верске заједнице у складу са 
Законом о црквама и верским заједницама,  

2. да је седиште подносиоца програма на територији општине Темерин,  
3. да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Темерин.  

Члан 4. 

Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову 
верских објеката у складу са потребама и могућностима су :  

- степен угрожености верског објеката, 
- категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики 
значај, споменик културе),  
- значај верских објеката за културу, уметност, историју и слично уколико верски 
објекат није утврђен као споменик културе,  
- висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета општине,  
- да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део 
средстава да би се затворила финансијска конструкција.  
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Приликом одређивања висине учешћа у доделиу финансијских средстава за 

добротворне и научне делатности, као и пружања финансијске помоћи у поступку 
враћања имовине црквама и верским заједницама, код сваке појединачне пријаве, 
полазе се од следећих критеријума:  

1. карактер и значај црквене манифестације,  
2. карактер стручних и научних скупова, добротворно – хуманитарних делатности и 
значај стручних и научних скупова односно значај пројеката везаног за ту 
делатност,  
3. висина утврђеног вредности имовине која је предмет враћања, Страна 37.  
4. висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета општине.  

Члан 5.  

Расподела средстава из члана 2. овог Правилника врши се на основу јавног 
конкурса.  
              Јавни конкурс расписује Комисија за расподелу средстава црквама и 
верским заједницама (у даљем тексту: Комисија) коју решењем именује председник 
општине и исти ће се објавити на званичном сајту општине Темерин.  
Акт о расписивању јавног конкурса садржи:  

• предмет јавног конкурса,  
• потребну документацију која се подноси уз пријаву,  
• критеријуме за одабир програма,  
• датум почетка и завршетка јавног конкурса,  
• адресу на коју се доставља пријава.  

Пријава на конкурс подноси се Комисији у року прописаном у самом 
конкурсу. Уз пријаву се подноси програм.  

Члан 6.  

Комисија има председника и два члана.  
              Административно - техничке послове за потребе Комисије обављаће 
техничко лице запослено у општинској управи општине Темерин.  
              Седницу Комисије сазива и њеним радом руководи председник Комисије, a у 
његовом одсуству лице које председник овласти.  
              Седница Комисије може се одржати ако је присутна већина од укупног броја 
чланова Комисије, а одлуке Комисија доноси већином гласова од присутних на 
седници.  

Члан 7.  

Одлуку о додели средстава доноси председник општине на предлог 
Комисије из члана 6. овог Правилника.  
               Додељена средства се преносе подносиоцу програма чији је програм 
одобрен, а на основу закључених уговора о реализовању одобрених програма 
између подносиоца и општине Темерин. 
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               Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна, начин 
реализовања програма, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава.  
               За реализацију закључених уговора задужује се надлежно одељење 
Општинске управе општине Темерин.  

Члан 8.  

Цркве и верске заједнице су дужне да средства користе искључиво за 
намене за које су додељена.  

Члан 9.  

Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, 
подносилац програма је дужан да на прописаном обрасцу достави председнику 
општине у року од 30 дана по истеку рока за реализовање програма.  
               Извештај о реализовању програма разматра Комисија и доставља га 
председнику општине не разматрање.  

Члан 10.  

Овај Правилник објавити у „Службеном листу општине Темерин“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                            ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р. 
Број: 06-1/2013-161-3-01  
Дана:03.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

246. 

 

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту (''Службени гласник РС'' бр. 
24/2011 и 99/2011-др.закон), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени лист 
општине Темерин'', број 11/08) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 13/08) 
             Општинско веће општине Темерин на 45. седници одржаној 03.12.2013. 
године, донело је 
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ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА  

Члан 1. 

Овим правилником уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак 
доделе средстава из буџета општине Темерин, односно одобрење програма за 
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији 
општине Темерин као и начин и поступак враћања средстава уколико се утврди да 
подносилац програма, средства не користи за реализовање одобрених програма.  

Члан 2. 

Потребе и интереси грађана у области спорта за чије остваривање се обезбеђују 
средства из буџета општине Темерин су:  

1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно 
бављења грађана спортом, посебно деце и омладине;  
             2) организација спортских приредби од посебног значаја за општину  
Темерин;  
             3) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног 
рада са њима;  
             4) учешће спортских организација са територије општине Темерин у 
клупским такмичењима;  
             5) предшколски и школски спорт; 
             6) спречавање негативних појава у спорту;  
             7) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих 
учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима;  
             8) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије 
општине Темерин;  
             9) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у 
јавној својини, кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и 
доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;  
          10)награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју 
спорта. 

Члан 3. 

Општине Темерин у финансирању подстицања програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма може учестововати у границама 
средстава одобрених за ту намену у буџету општине, а на основу критеријума из 
овог правилника. 

Члан 4. 

Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса 
грађана из члана 2. Правилника имају регистроване спортске организације са 
подручја општине Темерин. 
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Члан 5. 

Расподела средстава у оквиру спортова се врши на основу следећих 
критеријума: 

 -  Ранга такмичења; 
-    Постигнути резултати; 
-   Број такмичара у редовном систему такмичења; 
-   Трошкови такмичења. 

Члан 6. 

Основни услови за доделу средстава из члана 1. овог правилника су: 

-да је седиште подносиоца програма на територији општине Темерин, 
-да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено 
његово оснивање; 
-да се Ппограм реализује на територији општине. 

Члан 7. 

Расподела средстава из области спорта врши се на основу јавног конкурса.  
              Јавни конкурс расписује Општинско веће. 
            Акт о расписивању јавног конкурса садржи: 

-предмет јавног конкурса; 
-потребну документацију која се подноси уз пријаву; 
-критеријуме за одабир програма; 
-датум почетка и завршетка јавног конкурса 
-адресу на коју се доставља пријава и 
-друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 

Члан 8. 

Пријава на конкурс подноси се Комисији за спорт, коју образује Општинско 
веће.  
           Уз пријаву подносилац програма подноси програм на прописаном обрасцу 
чију садржину утврђује Комисија.  
           Комисија има председника и четири члана. 

Члан 9. 

Одлуку о додели средстава доноси Општинско веће на предлог Комисије за 
спорт.  
             Додељена средства се преносе подносиоцу програма чији је програм 
одобрен, а на основу закључених уговора о реализовању одобрених програма 
између подносиоца програма и општине. 
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             Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна, начин 
реализовања програма, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава.  
             За реализацију закључених уговора као и за обављање стручних и 
административно- техничких послова за спровођење овог правилника и за рад 
Комисије, задужује се надлежно одељење Општинске управе.  
 

Члан 10. 

Подносиоци програма су дужни да средства користе искључиво за намене 
за која су додељена.  
             Ненаменско трошење средстава, има за последицу повраћај средстава и 
неодобравање средстава у наредној години. 

Члан 11. 

Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, 
подносилац програма је дужан да на прописаном обрасцу достави Одељењу уа 
буџет, финансије и трезор Општинске управе у року од 15 дана по истеку рока за 
реализовање програма. 
            Садржину обрасца Извештаја из става 1. овог члана утврђује Комисија за 
спорт. 
            Недостављање Извештаја из става 1. овог члана има за последицу 
неодобравање средстава у наредној години. 
 

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општине Темерин''.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                          ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.  
Број: 06-1/2013-161-4-01  
Дана:03.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

247. 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008), и члана 45. став 1. 
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Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' 
број: 13/2008) 

Општинско веће општине Темерин, на 45. седници одржаној 03.12.2013. 
године, донело је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ 

I 

Утврђује се висина студентских стипендија у школској 2013/2014. години у 
износу од 6.000,00 динара месечно за све године студија. 

II 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                       ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.  
Број: 06-1/2013-161-6-01  
Дана:03.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

248. 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008), и члана 45. став 1. 
Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' 
број: 13/2008) 
            Општинско веће општине Темерин, на 45. седници одржаној 03.12.2013. 
године, донело је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОМОЋИ КРОЗ ПРОГРАМ ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНО НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 

ПЕНЗИОНЕРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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I 

Образује се Комисија за избор корисника за доделу помоћи кроз Програм за 
најугроженије пензионере на територији општине Темерин. 

У Комисију се именују:  

1. Варга Иштван – председник општинског удружења пензионера Темерин, 
2. Зорић Мирко – члан удружења пензионера Темерин, 
3. Данијел Хајдук – директор Центра за социјални рад општине Темерин,  
4. Maгдолна Пете- заменик начелника Општинске управе и 
5. Др Тања Радовановић – чланица Општинског већа за здравство и социјалну 

заштиту. 

II 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                           ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р. 
Број: 06-1/2013-161-11-01  
Дана:03.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

249. 

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23. 
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и 
члана 36. став 2. Одлуке о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта (''Службени лист општине Темерин'' број 4/2010, 6/2011 и 
12/2012) 
                     Председник општине Темерин, дана 03.12.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

Ослобађа се ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' 
Темерин, улица Новосадска број 300, од плаћања накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта за изградњу подземних 0,4kV водова за објекат у улици 
Народног Фронта 110 у Темерину. 
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II 

Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта из 
тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 36. Одлуке о мерилима за 
уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, јер се ради о 
изградњи подземних 0,4kV водова за потребе широке потрошње за објекат у улици 
Народног Фронта 110 у Темерину, чији је инвеститор Електровојводина доо Нови 
Сад, а предметна инфраструктура је комунални објекат од општег значаја. 

III 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 06-1/2013-020-353-01                                                 ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р. 
Дана:03.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

250. 

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23. 
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и 
члана 6. став 1. тачка 4. Одлуке о локалним административним таксама (''Службени 
лист општине Темерин'' број 15/2008 и 4/2010) 
                Председник општине Темерин, дана 03.12.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

Ослобађа се ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' 
Темерин, улица Новосадска број 300, од плаћања локалне административне таксе 
за изградњу подземних 0,4kV водова за објекат у улици Народног Фронта 110 у 
Темерину. 

II 
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Ослобађање плаћања локалне администартивне таксе из тачке 1. овог 

Решења утврђује се сходно члану 6. став 1. тачка 4. Одлуке о локалним 
административним таксама, јер се ради о изградњи подземних 0,4kV водова за 
потребе широке потрошње, за објекат у улици Народног Фронта 110 у Темерину, 
чији је инвеститор Електровојводина доо Нови Сад, а предметна инфраструктура је 
комунални објекат од општег значаја. 

III 

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

 

РРЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 06-1/2013-020-353-01                                             ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р. 
Дана:03.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

251. 

 
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 и 
63/2013 – испр.) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за  2013. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), 

Председник општине Темерин дана 04. децембра 2013. године, доноси  
     
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину 

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), Раздео 3. 
Глава 4. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 66 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи Темерин –  Основно образовање  у износу од 
32.000,00 динара за О.Ш. ''Данило Зеленовић'', Сириг, на име обезбеђења  
додатних средстава за исплату јубиларне награде. 
 

2. 
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 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3. 

Општинска управа Темерин, Глава 7. Основно образовање, функција                     
912 – Основно образовање, апропријација економске класификације 463 – Дотације 
и трансфери осталим нивоима власти, на позицији 90. 

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                                                 Владислав Цапик, с.р. 
Број: 06-1/2013-165-01 
Дана: 04.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

252. 

 
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 и 
63/2013 – испр.) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за  2013. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), 

Председник општине Темерин дана 04. децембра 2013. године, доноси  
     
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину 

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), Раздео 3. 
Глава 4. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 66 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи Темерин –  Основно образовање  у износу од 
176.000,00 динара за О.Ш. ''Кокаи Имре'' Темерин, на име обезбеђења  додатних 
средстава за исплату обавеза на основу уговора о делу. 
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2. 
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3. 

Општинска управа Темерин, Глава 7. Основно образовање, функција                     
912 – Основно образовање, апропријација економске класификације 463 – Дотације 
и трансфери осталим нивоима власти, на позицији 93. 
 

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                                             Владислав Цапик, с.р. 
Број: 06-1/2013-164-01 
Дана: 04.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

253. 

 
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 и 
63/2013 – исп.) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за  2013. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), 

Председник општине Темерин дана 04. децембра  2013. године, доноси  
     
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину 

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), Раздео 3. 
Глава 4. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 66 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
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средства Општинској управи Темерин –  Средства за потребе месних заједница (МЗ 
Старо Ђурђево) у износу од 30.000,00 динара на име обезбеђења  додатних 
средстава за измирење обавеза насталих по основу уговора о делу. 
 

2. 
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3. 

Општинска управа Темерин, Глава 17. Средства за потребе месних заједница, 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору, на  позицији 183. 
 

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                                             Владислав Цапик, с.р. 
Број: 06-1/2013-163-01 
Дана: 04.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

254. 

 
 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 i 
63/2013 – испр.) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за  2013. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), 

Председник општине Темерин дана 03. децембар 2013. године, доноси  
     
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину 

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), Раздео 3. 
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Глава 4. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 66 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи Темерин – Културно информативни центар ''Лукијан 
Мушицки'' Темерин у износу од 77.000,00 динара на име обезбеђења додатних 
средстава ради исплате путних трошкова радницима. 
 

2. 
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3. 

Општинска управа Темерин, Глава 10. Културно информативни центар ''Лукијан 
Мушицки'', Темерин, функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва, апропријација 
економске класификације 415 – Накнаде трошкова за запослене, на позицији 129. 
 

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                                             Владислав Цапик, с.р. 
Број: 06-1/2013-162-01 
Дана: 03.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

255. 

 
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 и 
63/2013 – испр.) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за  2013. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), 

Председник општине Темерин дана 03. децембра 2013. 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 2013. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), Раздео 3. 
Глава 4. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 66 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи Темерин –  Основно образовање  у износу од 
58.000,00 динара за О.Ш. ''Петар Кочић'' Темерин, на име обезбеђења  додатних 
средстава за исплату јубиларних награда. 
 

2. 
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3. 

Општинска управа Темерин, Глава 7. Основно образовање, функција                     
912 – Основно образовање, апропријација економске класификације 463 – Дотације 
и трансфери осталим нивоима власти, на позицији 90. 
 

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                                                 Владислав Цапик, с.р. 
Број: 06-1/2013-160-01 
Дана: 03.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

256. 

 
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 и 
63/2013 – исп.) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за  2013. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), 

Председник општине Темерин дана 03. децембра 2013. године, доноси  
     
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
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БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), Раздео 3. 
Глава 4. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 66 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи Темерин –  Средства за потребе месних заједница 
(Прва МЗ Темерин) у износу од 61.000,00 динара на име обезбеђења додатних 
средстава за измирење обавеза према члановима надзорног одбора. 
 

2. 
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3. 

Општинска управа Темерин, Глава 17. Средства за потребе месних заједница, 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору, на  позицији 183. 
 

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                                                  Владислав Цапик, с.р. 
Број: 06-1/2013-159-01 
Дана: 03.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

257. 

 
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 и 
63/2013 – исп.) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за  2013. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), 

Председник општине Темерин дана 03. децембра  2013. 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 2013. годину 

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012, 12/2013 и 14/2013), Раздео 3. 
Глава 4. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 66 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи Темерин –  Средства за потребе месних заједница (МЗ 
Старо Ђурђево) у износу од 22.000,00 динара на име обезбеђења  додатних 
средстава за измирење обавеза насталих према члановима Савета. 
 

2. 
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3. 

Општинска управа Темерин, Глава 17. Средства за потребе месних заједница, 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору, на  позицији 183. 
 

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                                                Владислав Цапик, с.р. 
Број: 06-1/2013-158-01 
Дана: 03.12.2013. године 
Т Е М Е Р И Н 
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 

 

РЕДНИ 
БРОЈ НАЗИВ АКТА СТРАНА 

243. 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У 
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 
расписује 
ОГЛАС 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ ЗА 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

1. 

244. 

ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ 
ДБУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И 
ПРОЈЕКТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

8. 

245. 
ПРАВИЛНИК  

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

13. 

246. 
ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

16. 

247. 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У 
ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ 

19. 

248. 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА 

ДОДЕЛУ ПОМОЋИ КРОЗ ПРОГРАМ ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНО 
НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПЕНЗИОНЕРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН 

20. 

249. 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОСЛОБАЂАЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

21. 

250. 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ТАКСЕ 

22. 
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251. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

23. 

252. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

24. 

253. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

25. 

254. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

26. 

255. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

27. 

256. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

28. 

257. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

29. 

 
 * 
* 
*  
 

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 


