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109.

На  основу  члана  76.  Закона  о  култури  (''Службени  гласник  републике
Србије'', број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021  и 78/2021), члана
6. Одлуке о буџету општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број
41/2021) и члана 2. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор
пројеката у култури који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине
Темерин  (“Службени  лист  општине  Темерин”,  број  2/2017)  и  Закључка   о
расписивању Конкурса за суфинансирање издавачке делатности – објављивање
књига у 2022. години  из буџета  општине Темерин, број:06-1/22-52-11-01, које је
донело  Општинско веће дана 10.05.2022. године,

   Општинско  веће  општине  Темерин,  на  68.  седници  одржаној
10.05.2022. године,

р а с п и с у ј е

 КОНКУРС
за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2022.

години

    I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Општинско веће у циљу унапређења издавачке делатности, развоја
културе и уметности у општини Темерин, као и афирмисања културне делатности
општине Темерин, суфинансираће у 2022. години објављивање књига на српском
и мађарском језику.

Области за које се може конкурисати су: роман, приповедачка проза,
поезија, књижевност за децу (изузев сликовница и уџбеника), есејистика, драма,
монографије, зборници радова, дела из историје уметности и дела из области
хуманистичких наука.

    II ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства за  суфинансирање издавачке делатности обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Темерин за 2022. годину (''Службени лист општине

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Темерин'', број  41/2021), у оквиру раздела 4, функција 820, конто 481- Дотације
невладиним организацијама, позиција 164, у износу од 250.000,00 динара.

     III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана регистрована у складу са
важећим законским прописима, чији се пројекти односе на област културе.

Право учешћа на конкурсу имају искључиво прва издања дела чије
објављивање је планирано у 2022. години као и објављивање наредних издања
значајних публикација.
 Ако  је  публикација,  било  ког  жанра,  друго  издање  али  битно
измењено и допуњено у односу на претходно издање, узеће се у разматрање.

2.  Пријава  на  конкурс  подноси  се  на  обрасцу  Упитника  за  суфинансирање
изадавачке  делатности-  објављивање  књига  у  2022.  години,  уз  који  се
прилаже остала тражена  документација.
Наведени  Упитник  је  саставни  део  конкурса  и  може  се  преузети  у  општини
Темерин,  први  спрат,  соба   број  6  или  на  интернет  страници  Општине:
www.temerin.rs - одељак  Култура.

Уз пријаву се подноси:
 фотокопија  Потврде  о  регистрацији  подносиоца  пријаве  код
надлежног органа
 званичан доказ о рачуну код Управе за трезор
 текстове чије се објављивање планира (детаљан синопсис и садржај
дела код објављивања књиге)

3. Рок за подношење пријава је од  01. јуна  до 30. јуна 2022. године.

4. Пријаве се подносе лично на Писарници Општинске управе у згради Општине
Темерин или путем поште на адресу:

        Општина Темерин
        Новосадска 326
        21235 Темерин

са  назнаком:  КОНКУРС  ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ  ИЗДАВАЧКЕ  ДЕЛАТНОСТИ-
ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2022. ГОДИНИ

5.  Пријаве  које  се  доставе  после  наведеног  рока,  пријаве  са  непотпуном
документацијом,  пријаве  послате  путем  факса  или  електронске  поште,
непотписане  и  неоверене  пријаве,  као  и  пријаве  корисника  којима  је  буџет
општине  Темерин  током 2021.  године  доделио  средства,  а  који  нису  поднели
извештај  о  њиховој  реализацији  и  наменском  утрошку  средстава,  неће  се
узимати у разматрање.

6. О избору пројеката по расписаном конкурсу одлучује Комисија за издавачку
делатност-објављивање  књига  (у  даљем  тексту:  Комисија)  коју  образује
Општинско веће.

http://www.temerin.rs/
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7.   Комисија  разматра  пријаве  и  у  складу  са  условима  конкурса,  сачињава
предлог Одлуке о ибору пројеката који  се  суфинансирају из буџета општине
Темерин и доставља предлог Одлуке Општинском већу на усвајање.

Пре  достављања  предлога  Одлуке,  Комисија  задржава  право  да  од
подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну
документацију и информације.

8. Одлуку о  суфинансирању пројеката у култури из буџета општине Темерин по
конкурсу доноси Општинско веће на основу предлога Одлуке Комисије.
                    
            Одлука Општинског већа је коначна.
           Општинско веће није обавезно да образложи своје одлуке.

Уговором  између  општине  и  корисника  средстава  уређују  се  права,
обавезе и одговорности уговорних страна,  начин реализовања пројекта,  као и
начин извештавања о наменском трошењу средстава.

9.  Резултати  конкурса  се  објављују  на  интернет  страници  Општине  Темерин:
www.temerin.rs - одељак Култура, најкасније у року од 60 дана од дана завршетка
подношења пријава.

10.  Пријаве  и  приложена  документација  се  достављају  у  једном  примерку.
Конкурсна документција се не враћа.

11.Конкурс се објављује у ,,Службеном листу општине Темерин”,  на званичној
интернет  страници општине:  www.temerin.rs,  у  рубрици конкурси  и  огласи и  у
недељним новинама ''Наше новине'', које излазе на територији општине Темерин.

                 
       IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Избор  пројеката  ће  бити  извршен  у  складу  са  Правилником  о
начину,  критеријумима и  мерилима за  избор пројеката у  култури који  се
финансирају и суфинанасирају из буџета општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', број 2/2017).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА      
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                   
Број:06-1/22-52-11-01                                                        МЛАДЕН ЗЕЦ,С.Р
Дана:10.05.2022. године                                                     
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

http://www.temerin.rs/
http://www.temerin.rs/
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110.

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, 31/2019, 72/2019,  149/2020 и 118/2021) и члана 14. Одлуке о
буџету општине Темерин за  2022. годину (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 41/2021 и 8/2022),

Председник општине Темерин дана 26. маја 2022. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ

1.
 Из  средстава утврђених  Одлуком о  буџету општине Темерин за  2022.

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 41/2021 и 8/2022),   о д о б р а в
а м  промену  апропријација  у  оквиру  Раздела 4, Програм 8  –  Предшколско
васпитање  (2002),  Програмска  активност–  Функционисање  и  остваривање
предшколског  васпитања  и  образовања   (2002-0002),  функција  911  –
Предшколско  образовање,  смањењем апропријације  223,  економска
класификација  424  –  Специјализоване  услуге  (4249)  за  износ  од  500.000,00
динара уз истовремено  повећање  у оквиру  Програмскe активности – Текућа
буџетска резерва (0602-0009), апропријација 77, економска класификација  499 –
Текућа резерва  за износ од 500.000,00 динара. 
                                                                 2.

 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,          Програм 8 –
Предшколско  васпитање  (2002),  Програмска  активност–  Функционисање  и
остваривање предшколског васпитања и образовања  (2002-0002), функција 911
– Предшколско образовање, на апропријацији 223, економска класификација 424
– Специјализоване услуге (4249), планирана средства  у износу од 1.350.000,00
динара смањују се на износ средстава од 850.000,00 динара.     

3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм      15 –

Опште  услуге  локалне  самоуправе  (0602), Програмска  активност  –  Текућа
буџетска резерва (0602-0009), апропријација 77,  економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва  повећава се за износ од 500.000,00 динара.

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

                        

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                            Младен Зец, с.р.
Број: 06-1/2022-59-01
Дана: 26.05.2022. године
Т Е М Е Р И Н
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111.

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, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 16. Одлуке о
буџету општине Темерин за 2022. годину (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 41/2021 и 8/2022),

Председник општине Темерин дана 26. маја  2022. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за  2022.

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 41/2021 и 8/2022),             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 77 –
Текућа   резерва,  одобравају  се  додатна  средства зa  Раздео  4, Програм  6  –
Заштита животне средине  (0401), Пројекат – Уређење старог парка (0401-4002)
у  износу  од 1.200.000,00 динара на  име  обезбеђења додатних  средстава  за
куповину нових корпи за отпадке. 

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4.,

Програм 6  – Заштита животне средине (0401), Пројекат– Уређење старог парка
(0401-4002),  функција 560  – Заштита  животне  средине  некласификована  на
другом месту, апропријација економске класификације  513 – Остале некретнине
и опрема (5131), на новоотвореној  позицији 128/1.

3.
 О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа     Темерин –

Одељење за буџет, финансије и трезор.  
                                                       

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                           Младен Зец, с.р.
Број: 06-1/2022-60-01
Дана: 26.05.2022. године
Т Е М Е Р И Н
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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, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 16. Одлуке о
буџету општине Темерин за 2022. годину (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 41/2021 и 8/2022),

Председник општине Темерин дана 26. маја  2022. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за  2022.

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 41/2021 и 8/2022),             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 77 –
Текућа  резерва,  одобравају се додатна средства зa Раздео 4, Програм  15 –
Oпште  услуге  локалне  самоуправе (0602),  Програмска  активност –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина (0602-0001) у износу од
500.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за потребе рушења
објекта. 

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4.,

Програм 15  – Oпште услуге локалне самоуправе (0602) , Програмска активност –
Функционисање  локалне  самоуправе  и  градских  општина  (0602-0001),
апропријација економске класификације  424 – Специјализоване услуге (4249),
на  позицији 66.

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                                            Младен Зец, с.р.
Број: 06-1/2022-61-01
Дана: 26.05.2022. године
Т Е М Е Р И Н
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113.

На  основу  члана  25.  Закона  о  јавном  информисању  и  медијима
(''Службени гласник  Републике  Србије'',  број  83/14,  58/15,  12/16  –  аутентично
тумачење),  члана  95-97.  Уредбе  о  правилима  за  доделу  државне  помоћи
(''Службени гласник  Републике  Србије'',  број  13/10,  100/11,  91/12,37/13,  97/13,
119/14,  23/2021  –  др.  уредбе,  62/2021  –  др.  уредбе  и  99/2021  –  др.  уредбе),
Одлуке о буџету општине Темерин за 2022.  годину (''Службени лист општине
Темерин'',  број  41/2021)  и  Закључка  Општинског  већа  о  усвајању  Предлога
расподеле  средстава  за  суфинансирање  пројеката  производње  медијских
садржаја  из  области  јавног  информисања  на  територији  општине  Темерин  у
2022. години, број:06-1/22-58-3-01 од 30.05.2022. године,

Председник општине Темерин дана 30.05.2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

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

на територији општине Темерин у 2022. години

I Средства у износу од 6.000.000,00 динара распоређују се за реализацију 
следећих пројеката из области јавног информисања ради остваривања јавног 
интереса у 2022. години:

Редни
број

Издавач медија Назив пројекта Предложена средства

1. ДЕЛТА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО НОВИ САД ''Темерин са два насеља
на длану''

1.000.000,00

2. НОВОСАДСКА ТВ ДОО НОВИ САД Темерин на длану 1.000.000,00

3. ВТВ Д.О.О. СУБОТИЦА Кроз Темерин 650.000,00

4. ДВП Продукција ДОО Нови Сад ''Пером кроз Темерин'' 150.000,00

5. КРИСТИАН ДУЈМОВИЧ ПР 
ИНТЕРНЕТ ШТАМПАРИЈА

Мали и велики локални
догађаји у Темерину (на

мађ.јез.)

600.000,00

6. Центар за промоцију и развој Наша прича 2022 1.500.000,00
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општине (ЦЕПРО)

7. Центар за промоцију и развој 
општине (ЦЕПРО)

''У свему смо заједно 2022'' 1.100.000,00

Средства за ове намене обезбеђена су у буџету Општине Темерин за 
2022. годину.

II Средства нису одобрена за реализацију следећих пројеката:

Редни
број

Издавач медија/продукција Назив пројекта Назив медија

1. ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК
АД НОВИ САД

Здрава пољопривредна 
производња-здрава 
животна средина и 
становништво у 
Темерину

ЛИСТ ПОЉОПРИВРЕДНИК

2. Дневник акционарско друштво 
за новинско-издавачку 
делатност Нови Сад

Женско предузетништво
у сфери производње 
хране

РЕВИЈА ДОБРО ЈУТРО

3. ФАБРИКА СЛОВА ДОО НОВИ 
САД

''Представљамо
Темерин''

VOJVODJANSKI MAGAZIN

4. САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА Српско коло Темерин СРПСКО КОЛО

5. SCTV PRODUCTION doo Темерин данас ДУНАВ ТЕЛЕВИЗИЈА

6. ИНВИТЕМ ДОО Туристичке приче из 
Темерина

РАДИО ЈУГОВИЋ

7. Центар за тренинг и едукацију Инфо минути општине 
Темерин

НАШ РАДИО

8. БАЛКАН КАБЛОВСКА ТВ ДОО 
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Туристички потенцијал 
Темерина

БАЛКАН КАБЛОВСКА ТВ 

9. ДОО Медић Радио ББ ''Недељна хроника
општине Темерин''

РЕГИОНАЛНИ ББ РАДИО 
(Медијски центар BLUE)
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III Ово решење је основ за закључење уговора с лицем које је добило 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.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На  основу  члана 19.  Закона  о  јавном  информисању  и  медијима
(''Службени гласник Републике Србије'',  број  83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично
тумачење),  Правилника  о  суфинансирању  пројеката  за  остваривање  јавног
интереса у области јавног информисања (''Службени гласник Републике Србије'',
број  16/16  и  8/17) и Закључка  Општинског  већа  број:06-1/22-24-2-01  од
21.02.2022. године,  расписан  је  Јавни  конкурс  за  суфинансирање  пројеката
производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији
општине Темерин у 2022. години. Конкурс је расписан у периоду од 24.02.2022.
године до 10.03.2022. године.

На конкурс је поднето 16 пријава – захтева за суфинансирање пројеката.
Стручна комисија за оцену пројеката у области јавног  информисања за 2022.
годину,  именована  Решењем  председника  општине број:  06-1/22-24-2-01  од
11.05.2022. 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.

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, Нови Сад, Илије
Огњановића 7, конкурисала је са пројектом ''Темерин са два насеља на длану''.
Укупна вредност пројекта je 5.054.000,00 динара, од чега су 2.499.000,00 динара
средства за која  се аплицира,  а  2.555.000,00 динара су  средства подносиоца
пријаве. Наведени пројекат је у складу са критеријумима из члана 18. став 1.
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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 то што је
пројекат  усклађен са  реалним проблемима,  потребама и  приоритетима циљних
група и што је јасно идентификовао потребе циљних група. (члан 18. став 1. тачкa
1. алинеја 1,2, 3. и 4 и тачка 2 алинеја 1 и 2. Правилника). 

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 2.499.000,00 динара, већ у износу од 1.000.000,00 динара. 

2.  Подносилац  пријаве,  НОВОСАДСКА  ТВ  ДОО  НОВИ  САД,  Нови  Сад,  Трг
слободе 3,  конкурисала је  са пројектом ''Темерин на  длану''.  Укупна вредност
пројекта је 3.490.000,00 динара, од чега су 1.740.000,00 динара средства за која
се аплицира,  а остала средства у износу од 1.750.000,00 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
усклађеност  пројекта  са  реалним  проблемима,  потребама  и  приоритетима
циљних  група,  постојање  идентификованих  и  јасно  дефинисаних  потреба
циљних  група,  усклађеност  планираних  активности  са  циљевима,  очекиваним
резултатима и потребама циљних група.(члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 2 и 4.
тачка 2. алинеја 1. Правилника).

Пројекат  доприноси  развоју  медијског  плурализма,  развоју  људских  права  и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана,
што у  потпуности одговара намени конкурса и  јавном интересу дефинисаним
чланом 5. Закон о јавном информисању и медијима.

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 1.740.000,00 динара, већ у износу од 1.000.000,00 динара. 

3. Подносилац пријаве, ВТВ Д.О.О. СУБОТИЦА, Бечеј, Арсенија Чарнојевића 3,
конкурисао  је  са  пројектом ''Кроз  Темерин''. Укупна  вредност  пројекта  је
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2.340.000,00  динара,  од  чега  су  1.170.000,00  динара  средства  за  која  се
аплицира,  а  остала  средства  у  износу  од  1.170.000,00  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. 

Комисија  подржава  пројекат  ''Кроз  Темерин''  јер  је  базиран  на  разноврсном
објављивању  вести  из  културе,  туризма,  привреде  и  осталих  актуелности  и
занимљиости  од  интереса  за  информисање  грађана  општине  Темерин.
Предвиђеним  анкетама  грађани  ће  имати  прилику  да  се  изјасне  о  актуелним
питањима  из  свакодневног  живота.  Планиране  активности  су  усклађене  са
циљевима, очекиваним резултатима и поребама циљних група. Буџет је прецизно и
јасно  разрађен  те  показује  усклађеност  предвиђеног  трошка  са  пројектним
активностима као и економску оправданост у односу на циљ и пројектне активности
(члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 1-3, тачка 2. алинеја 1-3 и тачка 4 алинеја 1 и 2.
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања).

Пројекат  доприноси  развоју  медијског  плурализма,  развоју  људских  права  и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што
у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 5.
Закон о јавном информисању и медијима. 

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 1.170.000,00 динара, већ у износу од 650.000,00 динара.

4. Подносилац пријаве, ДВП Продукција ДОО Нови Сад, Булевар ослобођења
81,  Нови  Сад, конкурисала  је  са  пројектом  ''Пером  кроз  Темерин''.  Укупна
вредност пројекта 762.000,00 динара, од чега су 600.000,00 динара средства за
која се аплицира, 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
усклађеност  пројекта  са  реалним  проблемима,  потребама  и  приоритетима
циљних  група,  постојање  идентификованих  и  јасно  дефинисаних  потреба
циљних  група,  усклађеност  планираних  активности  са  циљевима,  очекиваним
резултатима и потребама циљних група.(члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 2 и 4. и
тачка 2. алинеја 1. Правилника).
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Пројекат  доприноси  развоју  медијског  плурализма,  развоју  људских  права  и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана,
што у  потпуности одговара намени конкурса и  јавном интересу дефинисаним
чланом 5. Закон о јавном информисању и медијима.

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 600.000,00 динара, већ у износу од 150.000,00 динара. 

5. Подносилац пријаве, КРИСТИАН ДУЈМОВИЧ ПР ИНТЕРНЕТ ШТАМПАРИЈА,
Темерин,  Петефи  Шандора  70,  конкурисао  је  са  пројектом ''Мали  и  велики
локални  догађаји  у  Темерину  (на  мађ.јез.)''. Укупна  вредност  пројекта  је
1.000.000,00 динара, од чега су 800.000,00 динара средства за која се аплицира,
а  остала  средства  у  износу  од  200.000,00  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.

Комисија  подржава  пројекат  ''Мали  и  велики  локални  догађаји  у  Темерину  (на
мађ.јез.)'' јер је подносилац пројекта пружио уверљиве податке којима по степену
организованости и неопходних ресурса, стручних и професионалних референци,
гарантује његову изводљивост. Будући да је реч о локалном медију, комисија цени
да ће велики број грађана доћи до правих информација јер се ради о новинама са
дугом традицијом.  (члан 18. став  1. тачка 1. алинеја  1-4 и тачка 3. алинеја 1-3.
Правилника)  и  чињеница да  ће  медијски садржај  бити  објављен на  мађарском
језику, уверава нас на значајан степен утицаја пројекта на квалитет информисања
циљне групе (члан 18. став 1. тачка 2. алинеја 2. Правилника). 

Пројекат  доприноси  развоју  медијског  плурализма,  развоју  људских  права  и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што
у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 5.
Закон о јавном информисању и медијима. 

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 800.000,00 динара, већ у износу од 600.000,00 динара. 

6.  Подносилац  пријаве,  ЦЕНТАР  ЗА  ПРОМОЦИЈУ  И  РАЗВОЈ  ОПШТИНЕ
(ЦЕПРО), Омладинска  9,  Темерин,  конкурисао  је  са  пројектом ''Наша  прича
2022''.  Укупна вредност пројекта  2.421.000,00 динара,  од чега су 1.926.900,00
динара средства за која се аплицира, 494.010,00 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
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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.

Комисија подржава пројекат  ''Наша прича 2022''  и сматра да посебну вредност
пројекту  дају  примери добре праксе успешних и  признатих људи са  територије
Општине Темерин и околине, који ће у оквиру медијских садржаја бити приказани на
оригиналан  начин.  Такође  присутна  је  заступљеност  иновативног  елемента  у
пројекту и новинарско истраживачког приступа. Усклађене су планиране активности
са  циљевима,  очекиваним  резултатима  и  потребама  циљних  група.  Буџет  је
прецизан и разрађен, што показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним
активностима. (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3,4 и 5, тачка 2. алинеје 1. и 2. и
такча 4 алинеја 1 и 2. Правилника). 

Пројекат  доприноси  развоју  медијског  плурализма,  развоју  људских  права  и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што
у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 5.
Закон о јавном информисању и медијима. 

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 1.926.900,00 динара, већ у износу од 1.500.000,00 динара. 

7.  Подносилац  пријаве,  ЦЕНТАР  ЗА  ПРОМОЦИЈУ  И  РАЗВОЈ  ОПШТИНЕ
(ЦЕПРО), Омладинска 9,  Темерин,  конкурисао је  са  пројектом ''У  свему смо
заједно  2022''. Укупна  вредност  пројекта  2.490.000,00  динара,  од  чега  су
1.990.000,00  динара  средства  за  која  се  аплицира,  500.000,00  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.

Комисија подржава пројекат  ''У свему смо заједно 2022'' јер сматра да пројекат
доприноси остваривању општег  интереса са  циљем да се  успостави још бољи
однос између грађана и цивилних организација, као и објактивно и правовремено
информисање о раду и активностима цивилног сектора у општини Темерин.

Буџет пројекта је прецизно разрађен. (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 1-3. и тачка
4. алинеја 1. и 2. Правилника).
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Пројекат  доприноси  развоју  медијског  плурализма,  развоју  људских  права  и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што
у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 5.
Закон о јавном информисању и медијима. 

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 1.990.000,00 динара, већ у износу од 1.100.000,00 динара. 

Средства нису одобрена за реализацију следећих пројеката:

1. Подносилац пријаве,  ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК АД НОВИ САД,
Булевар ослобођења 81, Нови Сад, конкурисао је са пројектом ''Здрава
пољопривредна  производња-здрава  животна  средина  и
становништво  у  Темерину''.  Укупна  вредност  пројекта  1.600.000,00
динара,  од  чега  су  1.280.000,00  динара  средства  за  која  се  аплицира,
320.000,00 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.
Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Наиме, буџет је предимензиониран и није прецизно израђен.  У пројекту
нису добро постављени индикатори који омогућавају праћење реализације
пројекта (  члан 18.  став 1. тачка 2. алинеја 3 и тачка 4. алинеја 1 и 2.
Правилника ).

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

2. Подносилац пријаве,  ''Дневник акционарско друштво за новинско-
издавачку делатност Нови Сад'',  Булевар ослобођења 81,  Нови Сад,
конкурисао  је  са  пројектом ''Женско  предузетништво  у  сфери
производње  хране''. 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
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гаранције  привржености  професионалним  и  етичким  медијским
стандардима. 

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1.
Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Наиме, у пројекту нису јасно дефинисане и идентификоване циљне групе,
као  ни  усклађеност  пројекта  са  реалним  проблемима,  потребама  и
приоритетима циљних група. Такође не уочава се мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта. (члан 18. став 1. тачка 1.
алинеја 3 и тачка 2. алинеја 2 и 3. Правилника).

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

3. Подносилац  пријаве, ФАБРИКА  СЛОВА  ДОО, Нови  Сад,  Булевар
ослобођења 127/I, канц 5. Конкурисала је са пројектом ''Представљамо
Темерин''.  Укупна  вредност  пројекта  је  627.000,00  динара,  од  чега  су
500.000,00  динара  средства  за  која  се  аплицира,  а  остала  средства  у
износу од 127.000,00 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.
Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Наиме,  циљ  пројекта  није  усклађен  са  потребама  општине  Темерин.
Пројекат  није  усклађен  са  реалним  проблемима,  потребама  и
приоритетима циљних група. Буџет је предимензиониран и није прецизно
израђен. (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3 и 4, тачка 2. алинеја 1 и тачка
4. алинеја 1 и 2. Правилника).

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

4. Подносилац пријаве, САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА,  Отона Жупанчића
14, Нови Београд, конкурисао је са пројектом  ''Српско коло Темерин''.
Укупна вредност пројекта 400.500,00 динара, од чега су 305.000,00 динара
средства за која се аплицира, 95.500,00 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, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1.
Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Тема пројекта је уопштена и пројекат није адекватно усклађен са реалним
проблемима, потребама и приоритетима циљних група чије потребе нису
јасно  дефинисане  и  идентификоване.  Мерљивост  индикатора  који
омогућавају праћење реализације пројекта је такође упитна. (члан 18. став
1. тачка 1. алинеје 3 и 4 и тачка 2 алинеја 3. Правилника).

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

5.  Подносилац пријаве,  SCTV PRODUCTION doo,  Панчево, Масарикова
2А/57 , конкурисала је са пројектом ''Темерин данас''.  Укупна вредност
пројекта је 4.000.000,00 динара, од чега су 2.000.000,00 динара средства
за која се аплицира, а остала средства у износу од 2.000.000,00 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.
Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Тема пројекта је уопштена и пројекат није адекватно усклађен са реалним
проблемима, потребама и приоритетима циљних група чије потребе нису
јасно  дефинисане  и  идентификоване.  Мерљивост  индикатора  који
омогућавају праћење реализације пројекта је такође упитна.(члан 18. став
1. тачка 1. алинеје 3 и 4 и тачка 2 алинеја 3. Правилника).

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

6. Подносилац  пријаве,  ИНВИТЕМ  ДОО, Краља  Петра  Првог  4д,  Каћ,
конкурисао  је  са  пројектом ''Туристичке  приче  из  Темерина''. Укупна
вредност  пројекта  је  880.000,00  динара,  од  чега  су  704.000,00  динара
средства за која се аплицира, а остала средства у износу од 176.000,00
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, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1.
Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Наиме,  комисија  сматра да у  одељку ''Значај  пројекта''  није  довољно и
конкретно описано стање, значај и идентификовани проблеми са којима се
циљне групе суочавају и поребе које произилазе из тих проблема. Није
приметна  заступљеност  иновативног  елемента  у  пројкту  и  новинарско
истраживачког приступа. (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3,4 и 5 и тачка
2. алинеја 1. Правилника).

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

7. Подносилац  пријаве,  ЦЕНТАР  ЗА  ТРЕНИНГ  И  ЕДУКАЦИЈУ,  Жабаљ,
Николе  Тесле  31,  конкурисао  је  са  пројектом ''Инфо  минути  општине
Темерин''. Укупна  вредност  пројекта  је  820.000,00  динара,  од  чега  су
656.000,00 динара средства за која се аплицира, а 164.000,00 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.
Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Наиме,  комисија  сматра да у  одељку ''Значај  пројекта''  није  довољно и
конкретно описано стање, значај и идентификовани проблеми са којима се
циљне групе суочавају и поребе које произилазе из тих проблема. Није
приметна  заступљеност  иновативног  елемента  у  пројкту  и  новинарско
истраживачког приступа. (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3,4 и 5 и тачка
2. алинеја 1. Правилника).

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

8. Подносилац  пријаве,  БАЛКАН  КАБЛОВСКА  ТВ  ДОО  СРЕМСКА
КАМЕНИЦА,  ул.  Јасмина  100,  Сремска  Каменица,  конкурисала  је  са
пројектом ''Туристички потенцијал Темерина''. Укупна вредност пројекта
је 1.008.000,00 динара, од чега су 500.000,00 динара средства за која се
аплицира, а остала средства у износу од 508.000,00 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, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1.
Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Наиме, у пројекту нису јасно дефинисане и идентификоване циљне групе,
као  ни  усклађеност  пројекта  са  реалним  проблемима,  потребама  и
приоритетима  циљних  група.  Такође  у  пројекту  није  видљива
заступљеност иновативног елемента и новинарско истраживачки приступ
(члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3,4 и 5. Правилника).

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

9. Подносилац пријаве, ДОО Медић Радио ББ,  Војвођанска 54,  Бачки
Брестовац,  конкурисао  је  са  пројектом ''Недељна  хроника  општине
Темерин''. Укупна  вредност  пројекта  је  714.000,00  динара,  од  чега  су
540.000,00  динара  средства  за  која  се  аплицира,  а  остала  средства  у
износу од 174.000,00 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.
Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Наиме, у пројекту нису јасно дефинисане и идентификоване циљне групе,
као  ни  усклађеност  пројекта  са  реалним  проблемима,  потребама  и
приоритетима  циљних  група.  Такође  у  пројекту  није  видљива
заступљеност иновативног елемента и новинарско истраживачки приступ.
Не уочава се мерљивост идикатора који омогућавају праћење реализације
пројекта. (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3,4 и 5 и тачка 2. алинеја 3.
Правилника).

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

Разматрајући  кратко  излагање  захтева  странака,  чињенично  стање  и
Предлог  комисије  са  образложењем  у  којем  су  наведени  разлози  за  сваки
прихваћени захтев-пријаву, односно за сваки захтев-пријаву који није прихваћен,
одлучено је као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
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Ово решење је коначно и против њега се може покренуту управни спор пред
Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                       МЛАДЕН ЗЕЦ, С.Р.
Број: 06-1/22-58-3-01 
Дана:30.05.2022. године
Т Е М Е Р И Н

114.

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,  31/2019,  72/2019, 149/2020 и  118/2021)  и  члана  16.  Одлуке о  буџету
општине  Темерин  за  2022.  годину (''Службени  лист  општине  Темерин'',   бр.
41/2021 и 8/2022),

Председник општине Темерин дана 31. маја  2022. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за  2022.

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 41/2021 и 8/2022),             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 77 –
Текућа  резерва,  одобравају се додатна средства зa Раздео 4, Програм 15 –
Опште  услуге  локалне  самоуправе  (0602),  Програмска  активност  –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина (0602-0001) у износу од
800.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за исплату судских
пресуда. 

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4.,

Програм 15  – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина (0602-0001),  функција
130  – Опште услуге,  апропријација  економске  класификације   485  –  Накнада
штете  за  повреду  или  штету  нанету  од  стране  државних  органа  (4851),  на
позицији 73.
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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                                            Младен Зец, с.р.
Број: 06-1/2022-62-01
Дана: 31.05.2022. године
Т Е М Е Р И Н

115.

На  основу  члана  5. став  6. 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  и  68/2015  –  др.закон,  103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и Уговора са
Покрајинским секретаријатом за регионални развој,   међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу, број 141-401-306/2022-01-26 од  26.05.2022. године

Председник општине Темерин дана 01. јуна 2022. године, доноси 

                                             

                                             Р Е Ш Е Њ Е

        

                                                                 I

У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2022. годину (''Службени
лист општине Темерин'', број: 41/2021 и 8/2022), у оквиру Раздела 4 – Општинска
управа,  П О В Е Ћ А В А    С Е   позиција 200, функција  473 – Туризам, Програм
4 – Развој туризма (1502 ), апропријација економске класификације 423 – Услуге
по уговору (4239), (извор финансирања 07 – Донације од осталих нивоа власти)
за  износ  од  900.000,00  динара  и  позиција  65,  функција  130  -Опште  услуге,
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе (0602), апропријација економске
класификације  423 –  Услуге  по  уговору  (4239),  (извор  финансирања 07 –
Донације од осталих нивоа власти) за износ од 1.000.000,00 динара.
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  У  Одлуци  о  буџету  општине  Темерин  за  2022.  годину  –  План  прихода
(табела), група конта 733, синтетика 7331 – Текући трансфери од других нивоа
власти,   износ:  125.603.000,00 увећава се  за износ од 1.900.000,00 динара и
замењује се износом: ''127.503.000,00''.

 

II

 Укупни  приходи  и  примања,  као  и  укупни  расходи  и  издаци  буџета
општине Темерин за 2022. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења и
износе 1.299.900.000,00  динара.

                                                                III

 О реализацији  овог  Решења стараће се  Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.  

                                                       

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                            Младен Зец, с.р.
Број: 06-1/2022-63-01
Дана: 01.06.2022. године
Т Е М Е Р И Н

              С А Д Р Ж А Ј

109.
КОНКУРС

за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање
књига у 2022. години

1.
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110.
Р Е Ш Е Њ Е

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ
4.

111.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

5.

112.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

6.

113.

РЕШЕЊЕ
о расподели средстава по расписаном Конкурсу за

суфинансирање проjеката производње медијских садржаја
из области јавног информисања на територији општине

Темерин у 2022. години

7.

114.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

19.

115.
Р Е Ш Е Њ Е

О  ПОВЕЋАЊУ ПОЗИЦИЈЕ
20.

                                                                            ***

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


	Примерак 100,00 динара

