СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година MMXIX–Број 21

ТЕМЕРИН 21.11.2019.

Примерак 100,00 динара

204.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број број 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18),
члана 70. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број
5/2019) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', број 13/08),
Општинско веће општине Темерин, на 140. седници одржаној 07.10.2019.
године, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

I
Оглашава се конкурс за доделу студентских стипендија студентима са
територије општине Темерин на основним студијама (први степен) и мастер
академским студијама (други степен), на високошколским установама, чији је
оснивач Република Србија, у школској 2019/2020. години.

ОСНОВНИ УСЛОВИ КОЈЕ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ
1. Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент од II до
V (и VI) године основних студија и студент другог степена студија (мастер
академске студије) који није у радном односу, који је одмах по завршетку
основних студија наставио студије другог степена, под следећим условима и
критеријумима:
- да је држављанин Републике Србије,
- да није навршио 25 година живота за студента основних студија, односно 26
година живота за студента мастер академских студија, односно 28 година живота
за студента медицине,
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- да се школује на терет буџета,
- да није поновио ни једну годину студија,
- да је према наставном плану и програму високошколске установе на којој
студира, до затварања конкурса, положио све испите из претходних година
студија и постигао просечну оцену свих положених испита током студирања
најмање 8,50 (осам и педесет), односно ако студира на нематерњем језику за
прву и другу годину студија просечну оцену свих положених испита најмање 8,00
(осам), а за трећу, четврту, пету и шесту годину студија да му је просечна оцена
свих положених испита током студирања 8,50 (осам и педесет),
- да има пребивалиште на подручју општине Темерин најмање једну годину пре
подношења пријаве за доделу стипендије.
2. Пријаву на конкурс за доделу стипендије не може поднети студент:
- који има статус апсолвента,
- који је у радном односу,
- ако је навршио 25 година живота за студента основних студија, односно 26
година живота за студента мастер академских студија, односно 28 година живота
за студента медицине,
- који користи друге стипендије или студентске кредите из буџета Републике
Србије или Аутономне Покрајине Војводине, као и стипендије из других извора.

ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ

1. Попуњен прописани образац за пријаву;
2. Кратку биографију;
3. Уверење издато од високошколске установе на којој студира којим доказује
коју годину студија је уписао, да се школује на терет буџета, да није поновио ни
једну годину студија, да је до затварања конкурса положио све испите из
претходних година студија и постигао просечну оцену свих положених испита
током студирања најмање 8,50 (осам и педесет), односно ако студира на
нематерњем језику за прву и другу годину студија просечну оцену свих
положених испита најмање 8,00 (осам), а за трећу, четврту, пету и шесту годину
студија да му је просечна оцена свих положених испита током студирања 8,50
(осам и педесет);
4. Фотокопију уверења о држављанству;
5. Оверене штампане податке са електронске личне карте или оверену
фотокопију важеће личне карте (без чипа);
6. Изјаву да није корисник друге стипендије или студентског кредита из буџета
Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине, као и стипендије из
других извора;
7. Оверену фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама;
8. Доказ да студент који је на студијама другог степена није у радном односу –
извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање
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(студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или
потврду надлежног органа (потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из
радног односа) којом се потврђује да није у радном односу.
II
Висина стипендије утврђује се решењем Општинског већа и исплаћиваће
се месечно почев од 01. октобра 2019. године.
Новчани износ одобрене стипендије за текућу школску годину исплаћује се у
десет месечних рата, најкасније до 10. у месецу за протекли месец.
III
О додели стипендије закључиће се уговор са стипендистом којим ће се
ближе регулисати додела стипендије, начин примања и губитак права.
IV
Рок за пријављивање на конкурс је од 08.10.2019. године до 31.10.2019. године.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Сви заинтересовани који испуњавају услове Конкурса пријаве са
потребном документацијом могу доставити непосредно преко писарнице
Општинске управе или поштом на адресу:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
НОВОСАДСКА 326, 21235 ТЕМЕРИН

са назнаком ''Конкурс за доделу стипендија студентима са територије
општине Темерин у школској 2019/2020. години''.

Образац пријаве на конкурс и образац изјаве, као и сва ближа
обавештења могу се добити у згради општине, шалтерска служба (шалтер број
3) – приземље (радним даном од 07,00 - 15,00 часова).
V
Пријаве разматра и одлуку о додели стипендија доноси Комисија за
доделу студентских стипендија.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.
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VI
Конкурс објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/19-133-4-01
Дана:07.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

205.
На основу члана 99. став 13. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019-др. закон), члана 5. став 2. Уредбе о
условима, начину и поступку под којима локална самоуправа може да отуђи или
да у закуп грађевинско земљиште по ценој мањој од тржишне цене, односно
закупнине или
без накнаде, као и услове, начин и поступак размене
непокретности (''Службени гласник Републике Србије'', број 61/2015, 88/2015,
46/2017 и 30/2018), члана 10. Одлуке о условима прибављања и отуђења
непокретности у јавној својини општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', број 14/2013, 3/2015 и 27/2016), члана 70. став 1. тачка 22. Статута
Општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 5/2019),
Општинско Веће општине Темерин, на 141. седници одржаној
25.10.2019. године, доноси
О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТРАСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 7304/6 К.О. ТЕМЕРИН У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
ПИХВАТА СЕ ПИСМО О НАМЕРАМА „Tim-Cop” D.O.O., Temerin од
17.09.2019. број:020-209/2019-01 и покреће се поступка отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин парц. бр.7340/6 у
површини од 03xa 62а 65м2 убележену у препис листа непокретности број 10154
к.о. Темерин непосредном погодбом, испод тржишне цене или без накнаде. У
достављеном Писму о намерама наводи се да постоји потреба за проширењем
производног капацитета у оквиру делатности којом се иста компанија бави, те им
је из тог разлога неопходан улазак у посед на суседну-наведену катастарску
парцелу .
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II
Задужује се Одељење за привреду, општинске управе Темерин, да у
сарадњи са Регионалном развојном агенцијом Бачка, сачини нацрт Елабората о
оправданости отуђења грађевинског земљишта катастарске парцеле из тачке I
ове Одлуке непосредном погодбом, испод тржишне цене или без накнаде, у
радној зони ,,Иланџа“ у Темерину компанији TimCop D.O.O., Temerin, те да исти
достави на разматрање Општинском Већу општине Темерин и да у сарадњи са
радном групом за праћење реализације инвестиције, предузме све друге
активности, неопходне за успешно спровођење поступка отуђења предметне
парцеле, непосредном погодбом, испод тржишне цене или без накнаде.
III
Након доношења Одлуке Скупштине општине Темерин о усвајању
Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта непосредном
погодбом, испод тржишне цене или без накнаде, у радној зони ,,Иланџа“ у
Темерину компанији TimCop D.O.O., Temerin, односно прибављене претходне
сагласности Владе Републике Србије за отуђење предметне непокретности
непосредном погодбом, испод тржишне цене или без накнаде, Комисија за
спровођење поступка отуђења односно давања у закуп грађевинског земљишта
у својини општине Темерин, ће по окончаном поступку непосредне погодбе
доставити Општинском већу општине Темерин записник са предлогом акта за
отуђење предметне непокретности.
IV
У поступку отуђења непокретности из тачке I ове Одлуке у свему ће се
поступити према одредбама Закона о планирању и изградњи, Одлуке о
условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине
Темерин и Уредбе о условима, начину и поступку под којима локална самоуправа
може да отуђи или да да у закуп грађевинско земљиште по ценој мањој од
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и
поступак размене непокретности.
V
Непокретност из тачке I ове Одлуке отуђиће се непосредном погодбом,
испод тржишне цене или без накнаде.
VI
Одлуку о предлогу, односно Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини општине Темерин из тачке I ове Одлуке донеће
Скупштина општине Темерин.
VII
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/19-139-1-01
Дана:25.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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206.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), 70.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 5/2019), и
члана 45. став 1. Пословника Општинског већа Општине Темерин (''Службени
лист Општине Темерин'', број 13/2008)
Општинско веће Општине Темерин, на 140. седници одржаној 07.10.2019.
године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА И ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У
СРЕДЊУ ШКОЛУ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
I
У Комисију за доделу студентских стипендија и подстицаја за упис ученика
у средњу школу ''Лукијан Мушицки'' Темерин именују се:
1. Изабела Урбан – председник,
2. Милка Јурић – члан,
3. Мира Родић – члан,
4. Стеван Томић – члан,
5. Ивана Митровић– члан.
II
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Решење о именовању
Комисије за доделу студентских стипендија и подстицаја за упис ученика у
средњу школу ''Лукијан Мушицки'' број:06-1/16-129-2-01 од 29.09.2016. године.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/19-133-3-01
Дана:07.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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207.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18),
члана 70. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број
5/2019) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', број 13/08),
Општинско веће општине Темерин, на 140. седници одржаној 07.10.2019.
године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

I
Ђорђе Дивљан, економиста из Сирига, разрешава се дана 07.10.2019.
године функције члана стручне Комисијe за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Темерин.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/19- 133-8-01
Дана:07.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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208.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 20. септембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) – Основна школа
''Петар Кочић'' Темерин, Програмска активност – Функционисање основних
школа (2002-0001) у износу од 95.000,00 динара на име обезбеђења додатних
средстава за исплату солидарне помоћи.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) –
Основна школа ''Петар Кочић'' Темерин, Програмска активност - Функционисање
основних школа (2002-0001), функција
912 – Основно образовање,
апропријација економске класификације
463 – Трансфери осталим нивоима
власти (Социјална давања запосленима), на позицији 145.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-130-01
Дана: 20.09.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

Број 21
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209.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 20. септембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска
активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина (06020001) у износу од 1.500.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава
за накнаду штете за повреду или штету нанету од стране државних органа
(судске пресуде).
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, 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, на позицији 65.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-131-01
Дана: 20.09.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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210.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 03. октобра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Програм 9 –
Основно образовање и васпитање (2002), Програмска активност –
Функционисање основних школа (2002-0001) – ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг,
функција 912 – Основно образовање, смањењем апропријације 145, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (Текуће поправке и
одржавање) за износ од 34.000,00 динара, што је 3,4% од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
145, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти
(Зграде и грађевински објекти).
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 9 –
Основно образовање и васпитање (2002), Програмска активност –
Функционисање основних школа (2002-0001) – ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг,
на апропријацији 145, економска класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (Текуће поправке и одржавање), планирана средства у износу
од 1.000.000,00 динара смањују се на износ средстава од 966.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 9 –
Основно образовање и васпитање (2002), Програмска активност –
Функционисање основних школа (2002-0001) – ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг,
на апропријацији 145, економска класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (Зграде и грађевински објекти), планирана средства у износу од
144.00,00 динара повећавају се на износ средстава од 178.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-132-01
Дана: 03.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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211.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 02. октобра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Глава
4.01 Средства за потребе месних заједница – Месна заједница Сириг, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност –
Функционисање месних заједница (0602-0002), функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, смањењем апропријације 165,
економска класификација 512 – Машине и опрема за износ од 20.000,00 динара,
што је 10% од вредности апропријације чији се расход умањује уз истовремено
повећање апропријације 161, економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање за износ од 20.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Глава
4.01 –
Средства за потребе месних заједница – Месна заједница Сириг, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност –
Функционисање месних заједница (0602-0002), на апропријацији 165, економска
класификација 512 – Машине и опрема, планирана средства у износу од
200.000,00 динара смањују се на износ средстава од 180.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Глава
4.01 –
Средства за потребе месних заједница – Месна заједница Сириг, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност –
Функционисање месних заједница (0602-0002), на апропријацији 161, економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирана средства у
износу од 750.000,00 динара смањују се на износ средстава од 770.000,00
динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-137-01
Дана: 02.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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212.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 09. октобар 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Месну
заједницу Сириг, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002) у износу
од 72.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за услуге по
уговору.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Глава 4.01 – Средства за потребе месних заједница – Месна
заједница Сириг, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002), функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација
економске класификације 423 – Услуге по уговору, на позицији 159.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-136-01
Дана: 09.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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213.
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 и 72/19) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 17. октобра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска
активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина (06020001) у износу од 450.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за
новчане казне и пенале по решењу судова.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина (0602-0001), функција 130 – Опште услуге, апропријација економске
класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, на позицији 64.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-140-01
Дана: 17.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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214.
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 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 22. октобра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Програм 10 –
Средње образовање и васпитање (2003), Програмска активност –
Функционисање средњих школа (2003-0001), функција 920 – Средње
образовање, смањењем апропријације 148, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (Текуће поправке и одржавање) за износ од
260.000,00 динара, што је 8,5% од вредности апропријације чији се расход
умањује уз истовремено повећање апропријације 148, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (Стални трошкови).
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 10 –
Средње образовање и васпитање (2003), Програмска активност –
Функционисање средњих школа (2003-0001), на апропријацији 148, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (Текуће поправке и
одржавање), планирана средства у износу од 3.000.000,00 динара смањују се на
износ средстава од 2.740.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 10 –
Средње образовање и васпитање (2003), Програмска активност –
Функционисање средњих школа (2003-0001), на апропријацији 148, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (Стални трошкови),
планирана средства у износу од 4.400.000,00 динара повећавају се на износ
средстава од 4.660.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-141-01
Дана: 22.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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215.
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 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 03. октобра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Програм 9 –
Основно образовање и васпитање (2002), Програмска активност –
Функционисање основних школа (2002-0001) – ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг,
функција 912 – Основно образовање, смањењем апропријације 145, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (Материјал) за износ
од 4.000,00 динара, што је 0,4% од вредности апропријације чији се расход
умањује уз истовремено повећање апропријације 145, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (Специјализоване услуге).
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 9 –
Основно образовање и васпитање (2002), Програмска активност –
Функционисање основних школа (2002-0001) – ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг,
на апропријацији 145, економска класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (Материјал), планирана средства у износу од 1.000.000,00
динара смањују се на износ средстава од 996.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 9 –
Основно образовање и васпитање (2002), Програмска активност –
Функционисање основних школа (2002-0001) – ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг,
на апропријацији 145, економска класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (Специјализоване услуге), планирана средства у износу од
65.00,00 динара повећавају се на износ средстава од 69.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-142-01
Дана: 22.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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216.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 18. октобра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) – Основна школа
''Славко Родић'' Бачки Јарак, Програмска активност – Функционисање основних
школа (2002-0001) у износу од 22.000,00 динара на име обезбеђења додатних
средстава за превоз ученика.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) –
Основна школа ''Славко Родић'' Бачки Јарак, Програмска активност Функционисање основних школа (2002-0001), функција 912 – Основно
образовање, апропријација економске класификације 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (Трошкови путовања), на позицији 145.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-143-01
Дана: 18.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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217.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 10. октобра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) – Основна школа
''Петар Кочић'' Темерин, Програмска активност – Функционисање основних
школа (2002-0001) у износу од 72.000,00 динара на име обезбеђења додатних
средстава за исплату солидарне помоћи.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) –
Основна школа ''Петар Кочић'' Темерин, Програмска активност - Функционисање
основних школа (2002-0001), функција
912 – Основно образовање,
апропријација економске класификације
463 – Трансфери осталим нивоима
власти (Социјална давања запосленима), на позицији 145.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-144-01
Дана: 10.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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218.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 18. октобра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Месну
заједницу Сириг, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002) у износу
од 28.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за услуге по
уговору.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Глава 4.01 – Средства за потребе месних заједница – Месна
заједница Сириг, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002), функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација
економске класификације 423 – Услуге по уговору, на позицији 159.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-145-01
Дана: 18.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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219.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 24. октобра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) – Основна школа
''Славко Родић'' Бачки Јарак, Програмска активност – Функционисање основних
школа (2002-0001) у износу од 48.000,00 динара на име обезбеђења додатних
средстава за текуће поправке и одржавање.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) –
Основна школа ''Славко Родић'' Бачки Јарак, Програмска активност Функционисање основних школа (2002-0001), функција 912 – Основно
образовање, апропријација економске класификације 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (Текуће поправке и одржавање), на позицији 145.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-146-01
Дана: 24.10.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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220.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 01. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Предшколску
установу ''Вељко Влаховић'' Темерин, Програм 8 – Предшколско образовање и
васпитање (2001), Програмска активност – Функционисање и остваривање
предшкослог образовања и васпитања (2001-0001) у износу од 544.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава за увећање масе за плате.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Глава 4.03 – Предшколска установа ''Вељко Влаховић''
Темерин, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање (2001), Програмска
активност – Функционисање и остваривање предшкослог образовања и
васпитања (2001-0001), функција 911 – Предшколско образовање, апропријација
економске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде запослених , на
позицији 189 у укупном износу 463.000,00 динара и апропријација економске
класификације 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, на позицији 190
у укупном износу од 81.000,00 динара.
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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-147-01
Дана: 01.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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221.
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 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 01. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Програм 6 –
Заштита животне средине (0401), Пројекат – Постројење за пречишћавање
отпадних вода општине Темерин – прва фаза 18000ЕС (0401-0008), функција
520 – Управљање отпадним водама, смањењем апропријације 102, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти за износ од 2.000.000,00
динара, што је 10% од вредности апропријације чији се расход умањује уз
истовремено повећање апропријације 113, у оквиру Пројекта – Изградња
канализације, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 6 –
Заштита животне средине (0401), Пројекат – Постројење за пречишћавање
отпадних вода општине Темерин – прва фаза 18000ЕС (0401-0008),
на
апропријацији 102, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
планирана средства у износу од 20.000.000,00 динара смањују се на износ
средстава од 18.000.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 6 –
Заштита животне средине (0401), Пројекат – Изградња канализације
(04010007),
на апропријацији 113, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, планирана средства у износу од 35.545.000,00 динара
повећавају се на износ средстава од 37.545.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-148-01
Дана: 01.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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222.
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 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 01. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Програм 2 –
Комуналне делатности (1102), Програмска активност – Управљање и
снабдевање водом за пиће (1102-0008), функција 620 – Развој заједнице,
смањењем апропријације 128, економска класификација 451 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама за износ од 2.480.000,00
динара, што је 10% од вредности апропријације чији се расход умањује уз
истовремено повећање апропријације 113, у оквиру Пројекта – Изградња
канализације, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 2 –
Комуналне делатности (1102), Програмска активност – Управљање и
снабдевање водом за пиће (1102-0008), на апропријацији 128, економска
класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, планирана средства у износу од 24.800.000,00 динара смањују
се на износ средстава од 22.320.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 6 –
Заштита животне средине (0401), Пројекат – Изградња канализације
(04010007),
на апропријацији 113, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, планирана средства у износу од 37.545.000,00 динара
повећавају се на износ средстава од 40.025.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-149-01
Дана: 01.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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223.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 01. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 6 – Заштита животне средине (0401), Пројекат – Изградња
канализације (0401-0007) у износу од 320.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава ради израде студије процене стања водоводног и
канализационог система на територији општине Темерин.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 6 – Заштита животне средине (0401), Пројекат –
Изградња канализације (0401-0007), функција
620 – Развој заједнице,
апропријација економске класификације
511 – Зграде и грађевински
објекти, на позицији 113.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-150-01
Дана: 01.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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224.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 01. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 2 – Комуналне делатности (1102), Програмска активност –
Одржавање јавних зелених површина (1102-0002) у износу од 1.000.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава за одржавање јавних зелених
површина.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 2 – Комуналне делатности (1102), Програмска
активност – Одржавање јавних зелених површина (1102-0002), функција 540 –
Заштита биљног и животињског света и крајолика, апропријација економске
класификације 424 – Специјализоване услуге, на позицији 103.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-151-01
Дана: 01.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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225.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 01. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 11 – Социјална и дечија заштита (0901), Програмска активност
– Подршка деци и породици са децом (0901-0006) у износу од 300.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава за прво, друго, треће и свако
наредно дете.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 11 – Социјална и дечија заштита (0901), Програмска
активност – Подршка деци и породици са децом
(0901-0006), функција 040 –
Породица и деца, апропријација економске класификације 472 – Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, на позицији 39.
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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-152-01
Дана: 01.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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226.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 01. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска
активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина (06020001) у износу од 300.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за
накнаду штете за повреду или штету нанету од стране државних органа (судске
пресуде).
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, 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, на позицији 65.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-153-01
Дана: 01.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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227.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 01. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 11 – Социјална и дечија заштита (0901), Програмска активност
– Једнократне помоћи и други облици помоћи (0901-0001) у износу од 65.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава за рад Комисије за избор
корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 11 – Социјална и дечија заштита (0901), Програмска
активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи (0901-0001), функција
070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом
месту, апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору, на
новоутврђеној позицији 41/1.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-155-01
Дана: 01.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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228.
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 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 06. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4 – Општинска
управа, Глава 4.04 – Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин, Програм 13
– Развој културе и информисања (1201), Програмска
активност –
Функционисање локалних установа културе (1201-0001), функција 820 – Услуге
културе, смањењем апропријације 214, економска класификација 423 – Услуге
по уговору за износ од 40.000,00 динара, што је 1,6% од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
217, економска класификација 426 – Материјал за износ од 40.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 – Општинска
управа, Глава 4.04 - Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин,
Програм
13 – Развој културе и информисања (1201), Програмска активност –
Функционисање локалних установа културе (1201-0001), на апропријацији 214,
економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана средства у износу
од 2.500.000,00 динара смањују се на износ средстава од 2.460.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 – Општинска
управа, Глава 4.04 - Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин,
Програм 13
– Развој културе и информисања (1201), Програмска активност – Функционисање
локалних установа културе (1201-0001), на апропријацији 217, економска
класификација 426 – Материјал, планирана средства у износу од 450.000,00
динара повећавају се на износ средстава од 490.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-156-01
Дана: 06.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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229.
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 и 72/2019) и Решења Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице
Председник општине Темерин дана 01. новембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2019. годину (''Службени
лист општине Темерин'', број: 18/2018, 1/2019 и 17/2019), у оквиру Раздела 4, П
О В Е Ћ А В А С Е позиција 152, функција 960 – Помоћне услуге образовању,
Програм 11 – Социјална и дечија заштита (0901), Програмска активност –
Подршка деци и породици са децом
(0901-0006), апропријација економске
класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (извор
финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти) за износ од 1.329.000,00
динара.
У Одлуци о буџету општине Темерин за 2019. годину – План прихода
(табела), група конта 733, синтетика 7331 – Текући трансфери од других нивоа
власти, износ: ''143.500.000'', замењује се износом: ''144.829.000''.
II
Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета
општине Темерин за 2019. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења
и износе 1.131.344.000,00 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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-162-01
Дана: 01.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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230.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 12. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) – Основна школа
''Кокаи Имре'' Темерин, Програмска активност – Функционисање основних школа
(2002-0001) у износу од 118.000,00 динара на име обезбеђења додатних
средстава за услуге по уговору .
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) –
Основна школа ''Кокаи Имре'' Темерин, Програмска активност - Функционисање
основних школа (2002-0001), функција
912 – Основно образовање,
апропријација економске класификације
463 – Трансфери осталим нивоима
власти (Услуге по уговору), на позицији 145.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-164-01
Дана: 12.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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231.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 12. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска
активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина (06020001) у износу од 1.000.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава
за накнаду штете за повреду или штету нанету од стране државних органа
(судске пресуде).
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, 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, на позицији 65.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-165-01
Дана: 12.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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232.
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 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 14. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4 – Општинска
управа, Глава 4.05 – Културни центар ''Лукијан Мушицки'' Темерин, Програм 13 –
Развој културе и информисања (1201), Програмска активност – Функционисање
локалних установа културе (1201-0001), функција 820 – Услуге културе,
смањењем апропријације 228, економска класификација 422 – Трошкови
путовања за износ од 30.000,00 динара, што је 10% од вредности апропријације
чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације 229, економска
класификација 423 – Услуге по уговору за износ од 15.000,00 динара и
апропријације 232, економска класификација 426 – Материјал за износ од
15.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 – Општинска
управа, Глава 4.05 – Културни центар ''Лукијан Мушицки'' Темерин, Програм 13 –
Развој културе и информисања (1201), Програмска активност – Функционисање
локалних установа културе (1201-0001), на апропријацији 228, економска
класификација 422 – Трошкови путовања, планирана средства у износу од
300.000,00 динара смањују се на износ средстава од 270.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 – Општинска
управа, Глава 4.05 – Културни центар ''Лукијан Мушицки'' Темерин, Програм 13 –
Развој културе и информисања (1201), Програмска активност – Функционисање
локалних установа културе (1201-0001), на апропријацији 229, економска
класификација 423 – Услуге по уговору, планирана средства у износу од
2.170.000,00 динара повећавају се на износ средстава од 2.185.000,00 динара.
4.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 – Општинска
управа, Глава 4.05 – Културни центар ''Лукијан Мушицки'' Темерин, Програм 13 –
Развој културе и информисања (1201), Програмска активност – Функционисање
локалних установа културе (1201-0001), на апропријацији 232, економска
класификација 426 – Материјал, планирана средства у износу од 680.000,00
динара повећавају се на износ средстава од 695.000,00 динара.
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5.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-166-01
Дана: 14.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

233.
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 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 14. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4 – Општинска
управа, Глава 4.05 – Културни центар ''Лукијан Мушицки'' Темерин, Програм 13 –
Развој културе и информисања (1201), Пројекат – Ликовна колонија (1201-0009),
функција 820 – Услуге културе, смањењем апропријације 236, економска
класификација 423 – Услуге по уговору за износ од 40.000,00 динара, што је
10% од вредности апропријације чији се расход умањује уз истовремено
повећање у оквиру Пројекта – Хор (1201-0011), апропријација 240, економска
класификација 423 – Услуге по уговору за износ од 40.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 – Општинска
управа, Глава 4.05 – Културни центар ''Лукијан Мушицки'' Темерин, Програм 13 –
Развој културе и информисања (1201), Пројекат – Ликовна колонија (1201-0009),
на апропријацији 236, економска класификација 423 – Услуге по уговору,
планирана средства у износу од 398.000,00 динара смањују се на износ
средстава од 358.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 – Општинска
управа, Глава 4.05 – Културни центар ''Лукијан Мушицки'' Темерин, Програм 13 –
Развој културе и информисања (1201), Пројекат – Хор (1201-0011), на
апропријацији 240, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана
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средства у износу од 700.000,00 динара повећавају се на износ средстава од
740.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-167-01
Дана: 14.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

234.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 15. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска
активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина (06020001) у износу од 50.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за
трошкове путовања.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина (0602-0001), функција 130 – Опште услуге, апропријација економске
класификације 422 – Трошкови путовања, на позицији 56.
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Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-168-01
Дана: 15.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

235.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 15. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Месну
заједницу Сириг, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002) у износу
од 110.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за услуге по
уговору.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Глава 4.01 – Средства за потребе месних заједница – Месна
заједница Сириг, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002), функција
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160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација
економске класификације 423 – Услуге по уговору, на позицији 159.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-170-01
Дана: 15.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

236.
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 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 18. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Програм 7 –
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701), Пројекат –
Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II
реда број 101 у Бачком Јарку (0701-0007), функција 620 – Развој заједнице,
смањењем апропријације 124, економска класификација
511 – Зграде и
грађевински објекти, извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година за износ од 700.000,00 динара уз истовремено повећање у
оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита (0901), Програмска активност
– Подршка деци и породици са децом
(0901-0006), апропријација 39, са
извором 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година,
економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.
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2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 7 –
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701), Пројекат –
Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II
реда број 101 у Бачком Јарку (0701-0007), на апропријацији 124, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана средства са
извором 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, у
износу од 27.000.000,00 динара смањују се на износ средстава од 26.300.000,00
динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 11 –
Социјална и дечија заштита (0901), Програмска активност – Подршка деци и
породици са децом (0901-0006), на апропријацији 39, економска класификација
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, извор 13 - Нераспоређени вишак
прихода и примања из ранијих година, планирају се средства у износу од
700.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-172-01
Дана: 18.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

237.
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 20. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
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апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) – Основна школа
''Кокаи Имре'' Темерин, Програмска активност – Функционисање основних школа
(2002-0001) у износу од 180.000,00 динара на име обезбеђења додатних
средстава за текуће поправке и одржавање.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) –
Основна школа ''Кокаи Имре'' Темерин, Програмска активност - Функционисање
основних школа (2002-0001), функција
912 – Основно образовање,
апропријација економске класификације
463 – Трансфери осталим нивоима
власти (Текуће поправке и одржавање), на позицији 145.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-173-01
Дана: 20.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

238.
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 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018,
1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 21. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Програм 7 –
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701), Пројекат –
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Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II
реда број 101 у Бачком Јарку (0701-0007), функција 620 – Развој заједнице,
смањењем апропријације 124, економска класификација
511 – Зграде и
грађевински објекти, извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година за износ од 550.000,00 динара уз истовремено повећање у
оквиру Програма 6 – Заштита животне средине (0401), Програмска активност –
Управљање заштитом животне средине
(0401-0001), апропријација 106, са
извором 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година,
економска класификација 424 – Специјализоване услуге.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 7 –
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701), Пројекат –
Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II
реда број 101 у Бачком Јарку (0701-0007), на апропријацији 124, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана средства са
извором 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, у
износу од 26.300.000,00 динара смањују се на износ средстава од 25.750.000,00
динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм 6 –
Заштита животне средине (0401), Програмска активност – Управљање заштитом
животне средине (0401-0001), на апропријацији 106, економска класификација
424 – Специјализоване услуге, извор 13 - Нераспоређени вишак прихода и
примања из ранијих година, планирају се средства у износу од 550.000,00
динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-174-01
Дана: 21.11.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

238.А
На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и
142/2014,68/2015, 103/2016,113/2017,95/2018) начелник Општинске управе доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИЈСКОМ
УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
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Члан 1.
У Правилнику о финансијском управљању и контроли у Општинској управи
општине Темерин (“Службени лист општине Темерин” број 5/2016) мења се члан 7. и
гласи :

„ Саставни део овог Правилника чини мапирање пословних процеса у : Одељењу
за општу управу, друштвене делатности и јавне службе, Одељељу за буџет, финансије
и трезор, Одељењу за привреду и локални економски развој , Одељење за
пољопривреду и инвестиције , Одељење за урбанизам , стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине, Одељење за инспекцијске послове, Служба за стручне
послове органа општине, Кабинет Председника општине.”

Члан 2.
Мења се МАПИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ,
ПОЉОПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ и гласи:

“ МАПИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ”
Сви пословни процеси који се одвијају у у Одељењу за привреду и локални
економски развој обухватају :
-управљачке процесе
-процесе пословања и
-процесе контроле
Управљачки процеси обухватају:
-послове руковођења одељењем
-послове организације одељења
-послове старања о распореду послова и благовременом извршавању истих
-послове праћења прописа и указивања на промене
-послове израде нацрта аката из надлежности одељења
-послове унапређења организације рада и модернизацију Општинске управе,
примену закона и других прописа у управном поступку у Општинској управи
Процеси пословања обухватају:
o

послови у вези активне политике запошљавања;

o

послови везани за регистрацију предузетништва, и то: пријем
документације неопходне за оснивања предузетника, попуњавање
образаца пријаве за оснивање предузетника, помоћ при попуњавању
пријава за промену података предузетника и пријем документације,
попуњавање захтева за издавање извода из регистра предузетника , уз
сталну сарадњу са Агенцијом за привредне регистре Републике Србије;
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o

стални контакти са локалним привредним субјектима, помоћ за
обезбеђење информација у циљу укључивања програма појединаца и
привредних друштава који започињу сопствени посао, и пружање помоћи
путем информација за правна лица (мала и средња предузећа) и
предузетнике о начину састављања и припрема документације за разне
кредитне потенцијале, као и за аплицирање код одређених фондова;

o

сарадња са Националном службом за запошљавање , посебно са
филијалом Темерин, Клубом за тражење посла и др. ,а све циљу у
смањења незапослености у нашој општини;

o

партиципација у креирању организацији и изради стратегије развоја
општине Темерин и реализација усвојене стратегије у делу који се односи
на рад овог одељења и спровођење акционог плана за привреду и
запошљавање ,

o

одржавање и унапређење односа са државним институцијама, и то:
сарадња са надлежним републичким и покрајинским органима, Јужнобачким управним округом, регионалном привредном комором, локалним и
регионалним привредним удружењима и другим институцијама, сарадња
са другим општинама у циљу усклађивања развојних политика ,
покретање иницијатива за привредно повезивање са општинама у
земљама из окружења, братским градовима у циљу успостављања
прекограничне сарадње;

o

стална сарадња са Туристичком организацијом Темерин у циљу
побољшања и промовисања туристичких потенцијала и понуде наше
општине;

o

решавање по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта;

o
o

води евиденцију јавне својине општине Темерин;
послови заштите од пожара и безбедности и здравља на раду;

o

послови везани за ванредне ситуације и послове одбране;

o

вођење евиденције јавне својине

o

послови weб сервиса, администрације мреже и комуникација;

o
o

послови у вези са коришћењем и употребом службених возила
припрема и праћење реализације пројеката у вези са локалним
економским развојем општине Темерин,
формирање и ажурирање базе података везане за економски развој,
идентификација потреба и помоћи при решавању проблема локалне
заједнице ради унапређења конкурентности и подстицања развоја
постојеће привреде;
сарадња са покрајинским, републичким и другим субјектима у вези са
економским развојем у циљу стварања повољног инвестиционог
амбијента за општину Темерин.

o
o

o

Процеси контроле прожимају све процесе у оквиру Одељења за привреду, и
локални економси развој, а актом о систематизацији радних места у одељењу
дефинише се контрола процеса у оквиру радних места , која предвиђају услове за
обављање одређених послова као и степен стручне спреме и радно искуство.
Додаје се :МАПИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ОДЕЉЕЊУ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
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Сви пословни процеси који се одвијају у у Одељењу за пољопривреду и
инвестиције обухватају :
-управљачке процесе
-процесе пословања и
-процесе контроле
Управљачки процеси обухватају:
-послове руковођења одељењем
-послове организације одељења
-послове старања о распореду послова и благовременом извршавању истих
-послове праћења прописа и указивања на промене
-послове израде нацрта аката из надлежности одељења
-послове унапређења организације рада и модернизацију Општинске управе,
примену закона и других прописа у управном поступку у Општинској управи
Процеси пословања обухватају:
"Одељење за пољопривреду и инвестиције обавља следеће послове:


учествовање у изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини;



послови у вези реализације програма мере подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја;



послови у вези издавања закупа државног пољопривредног земљишта;





послови планирања и реализације инвестиција , које се финасирају из буџета
општине Темерин и спровођење јавних набавки у којима се општина појављује
као инвеститор;
сарадња са републичким, покрајинским и другим субјектима у циљу стварања
повољног инвестиционог амбијента;
припрема предлог годишњег програма уређивања грађевинског земљишта;



обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта;



послови управљања, заштите и развоја општинских, некатегорисаних путева и
улица;



послови јавних набавки;





нормативно правне послови , послови праћења рада јавних предузећа,
издавање водних аката и евиденција о водним књигама



послови везани за улагање у општини Темерин“

Процеси контроле прожимају све процесе у оквиру Одељења за пољопривреду и
инвестиције, а актом о систематизацији радних места у одељењу дефинише се
контрола процеса у оквиру радних места , која предвиђају услове за обављање
одређених послова као и степен стручне спреме и радно искуство.
Мења се МАПИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У СЛУЖБИ ЗА СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ и гласи:

“ МАПИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У СЛУЖБИ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ОПШТИНЕ”
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Сви пословни процеси који се одвијају у у Служби за стручне послове органа
општине обухватају:
-управљачке процесе
-процесе пословања и
-процесе контроле
Управљачки процеси обухватају:
-послове руковођења службом
-послове организације службе
-послове старања о распореду послова и благовременом извршавању истих
-послове праћења прописа и указивања на промене
-послове израде нацрта аката из надлежности службе
-послове унапређења организације рада и модернизацију Општинске управе,
примену закона и других прописа у управном поступку у Општинској управи
Процеси пословања обухватају:
-послови обављања стручних и других послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и административним
пословима везаним за њихов рад
-послови уређивања и издавања Службеног листа општине Темерин
-послови обављања стручних послова у вези сазивања и одржавања седница
Општинског већа
-послови припремања и обављања стручних послова у вези вођења поступка у
другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других
организација из изворног делокруга општине
-послови превођења скупштинског и другог материјала са српског на мађарски
језик
-послови вођења записника на седници Скупштине општине
-послови комплетирања и достављања материјала одборницима радним телима
Скупштине општине
-послови вођења регистра општинских прописа
-послови комплетирања и достављања материјала за седнице Општинског већа

-послови вођења записника са седница Општинског већа
-послови комуницирања са странкама и у смислу успостављања контакта са
Председником општине, Председника скупштине општине и члановима Општинског
већа
и др. послови;
Процеси контроле прожимају све процесе у оквиру службе за стручне послове
органа општине., а актом о систематизацији радних места у одељењу дефинише се
контрола процеса у оквиру радних места , која предвиђају услове за обављање
одређених послова као и степен стручне спреме и радно искуство.
Додаје се :МАПИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
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Сви пословни процеси који се одвијају у Кабинету председника општине
-управљачке процесе
-процесе пословања и
-процесе контроле
Управљачки процеси обухватају:
-послове руковођења Кабинетом
-послове организације Кабинета
-послове старања о распореду послова и благовременом извршавању истих
-послове праћења прописа и указивања на промене
-послове унапређења организације рада и модернизацију Општинске управе,
Процеси пословања обухватају:





обављају се послови помоћника председника општине;
протоколарни послови;
послови односа са јавношћу;
административно-технички послови;

Процеси контроле прожимају све процесе у оквиру Кабинета председника
општине., а актом о систематизацији радних места у одељењу дефинише се контрола
процеса у оквиру радних места , која предвиђају услове за обављање одређених
послова као и степен стручне спреме и радно искуство.

Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПОРАВА
Број: 016-10/2019.
Дана: 10.10.2019.
ТЕМЕРИН

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Марија Зец Пајфер, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

КОНКУРС
204.

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.
ГОДИНИ

1.

205.

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КАТАСТРАСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ
7304/6 К.О. ТЕМЕРИН У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

4.

РЕШЕЊЕ
206.

207.

208.

209.

210.

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА И ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС
УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

6.

7.

8.

9.

10.

211.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

11.

212.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

12.

213.

214.

215.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

13.

14.

15.
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216.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

16.

217.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

17.

218.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

18.

219.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

19.

220.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

20.

221.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

21.

222.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

22.

223.

224.

225.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

23.

24.

25.

226.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

26.

227.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

27.

228.

229.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О ПОВЕЋАЊУ ПОЗИЦИЈЕ

28.

29.
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230.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

30.

231.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

31.

232.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

32.

233.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

33.

234.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

34.

235.

236.

237.

238.

238.А

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

35.

36.

37.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

38.

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

39.

***
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

