СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLVI–Број 1.

ТЕМЕРИН 17. ЈАНУАР 2013.

Примерак 100,00 динара

262.
На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског
дуга («Службени гласник Републике Србије», број:119/2012), члан 60. а у вези са чл.
6. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник Републике
Србије», број: 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 35. тачка 15. Статута општине Темерин
(«Службени лист општине Темерин», број:11/08), Скупштина општине Темерин на VIII
седници одржаној 17. јануара 2013. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се условни отпис камата и мировање обавезе плаћања
неплаћених изворних прихода доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012.
године, услови и обим отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе доспеле
за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године по основу одређених локалних
јавних прихода, као и отпис камате у другим случајевима прописаним овом одлуком
за обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године.
Члан 2.
Изрази који се користе у овој одлуци имају следеће значење:
1) Порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице, које
на дан 31. октобра 2012. године има доспеле, а неплаћене обавезе по основу
изворних јавних прихода;
2) Локални јавни приходи су јавни приходи које утврђују, наплаћују и
контролишу јединице локалне самоуправе на основу закона, односно одлука њихових
скупштина, и то:
- порез на имовину правних лица,
- порез на имовину физичких лица,
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- порез на земљиште,
- локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору,
-коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме
ван пословном простора на објектима и пословним просторијама који припадају
општини Темерин (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
- локална комунална такса за држанје средстава за игру,
- локална комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или
испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности,
- заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова,
- самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу.
3) Главни порески дуг је дуг по основу обавеза доспелих за плаћање
закључно са 31. октобром 2012. године, а који је евидентиран у пореском
рачуноводству надлежног одељења јединице локалне самоуправе, на дан 31.
октобра 2012. године;
4) Камата је износ обрачунате камате на главни порески дуг;
5) Текуће обавезе су обавезе по основу свих локалних јавних прихода које
периодично доспевају за плаћања у смислу пореских прописа и општинских одлука
почев од 1. јануара 2013. године;
6) Велики порески обвезник је правно лице које је, према прописима који
уређују рачуноводство и ревизију, разврстано као велико правно лице;
7) Мали порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно
лице које није велики порески обвезник у складу са тачком 6) овог члана.
8) Надлежни орган је Одељење за буџет, финансије и трезор – Одсек локалне
пореске администрације општине Темерин, код које се порески обвезник задужује
обавезама по основу локалних јавних прихода.
Члан 3.
Главни порески дуг који није измирен до дана ступања на снагу ове одлуке,
мирује од 1. јануара 2013. године, на начин и по поступку прописаним овом одлуком.
Малом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2014.
године.
Великом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2013.
године.
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Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског дуга, односно за чију
наплату је покренут поступак принудне наплате, остварује право на мировање
главног пореског дуга у смислу става 1. до 3. овог члана.
Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује мировање главног пореског
дуга у случају из става 1. до 3. овог члана, као и у случају када је, ради принудне
наплате пореског дуга, установљена забрана располагања новчаним средствима на
текућем рачуну.
Изузетно, право на мировање главног пореског дуга за чију наплату је покренут
поступак принудне наплате, осим у случају када је ради принудне наплате пореског
дуга установљена забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну,
односно за који је одобрено одлагање плаћања дуга, остварује се на основу захтева
који порески обвезник, у писаној форми, подноси надлежном органу.
Члан 4.
За време мировања главног пореског дуга до његове отплате у целости, не
тече камата.
За време мировања, главни порески дуг се валоризује индексом потрошачких
цена, почев од 1. новембра 2012. године до отплате дуга у целости.
Члан 5.
Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако обавезе
доспеле за плаћање, почев од 1. новембра 2012. године до 31. децембра 2012.
године, плати најкасније до 31. јануара 2013. године.
Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, дужан је
да од 1. јануара 2013. године редовно плаћа текуће обавезе.
Члан 6.
Пореском обвезнику који изврши уплату главог пореског дуга у целости,
извршиће се отпис камате.
Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе, отписаће се
50% камате по истеку 2013. године, а преостала камата по истеку 2014. године.
Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се 50%
камате по истеку првог полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку
другог полугодишта 2013. године.
Отпис камате, као и обавезе из става 1., 2. и 3. овог члана, врши надлежни
орган по службеној дужности.
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену
обавезу имао само камату, а који до 31. јануара 2013. године измири пореске обавезе
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за новембар и децембар 2012. године, надлежни орган по службеној дужности
отписује камату.
Члан 7.
Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског дуга, престане
да редовно измирује текуће обавезе, главни порески дуг увећава се за припадајућу
камату обрачунату у складу са прописом који уређује порески поступак и пореску
администрацију, на први дан месеца који следи месецу у којем није измирио своју
текућу обавезу.
Над пореским обвезником који, у периоду плаћања главног пореског дуга на
рате, не измири текућу обавезу или рату, надлежни орган одмах спроводи поступак
принудне наплате сходно пропису који уређује порески поступак и пореску
администрацију.
Члан 8.
Порески обвезници из члана 6., става 2. и 3. ове одлуке стичу право на плаћање
главног пореског дуга на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења, и то:
- мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. године;
- велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. године.
За време плаћања главног пореског дуга на рате порески обвезник је дужан да
редовно плаћа текуће обавезе.
Члан 9.
Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 2014. године, надлежни
орган отписаће камату и:
- пореском обвезнику који нема текуће обавезе;
- пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао по основу једнократне
пореске обавезе;
- предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се води код надлежног
органа.
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену
обавезу имао само камату, а који нема текуће обавезе, надлежни орган по службеној
дужности отписује камату.
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Члан 10.
У периоду од 1. новембра 2012. године до краја периода мировања главног
пореског дуга, прекида се застарелост права на наплату пореског дуга, а период за
који је утврђено мировање пореског дуга не урачунава се у рок застарелости.
За период мировања главног пореског дуга продужава се рок апсолутне
застарелости тог дуга.
Члан 11.
На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган прекида поступке
принудне наплате.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Темерин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ:06-2-1/2013-01
ДАНА: 17.01.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Андраш Густоњ, с.р.

263.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије број 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин („Службени
лист општине Темерин бр. 11/08), члана 33. а у вези са чланом 6. Одлуке о
социјалној заштити на територији општине Темерин („Службени лист општине
Темерин'' број 9/2011) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине
Темерин („Службени лист општине Темерин'' број 13/2008)
Општинско веће општине Темерин на предлог Општинске управе Темерин, је
на својој 18. седници одржаној дана 27.12.2012. године донело

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ДОБРОВОЉНОГ РАДА
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Члан 1.
Овим Правилником утврђујe се начин организовања добровољног рада радно
способних лица, која су стању социјалне потребe, услови и поступак за остваривање
права на добровољно радно ангажовање на територији општине Темерин.
Члан 2.
Право из претходног члана овог Правилника могу да остваре радно способни
појединци и чланови њихове породице, који се нађу у изузетно тешкој материјалној
ситуацији и испуњавају услове за признавање права на једнократну новчану помоћ, у
складу са Одлуком о социјалној заштити на територији општине Темерин.
Члановима породице у смислу остваривања права на добровољно радно
анганжовање сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца ( брачна, ванбрачна,
усвојена и узета на издржавање) и сродници у првој линији, а у побочној до другог
степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.
Од чланова породице у смислу добровољног радног ангажовања изузимају се
лица млађа од 15 година.
Центар за социјални рад општине Темерин упућује радно способна лица на
радно ангажовање у јавним установама, предузећима и другим правним лицима, чији
је оснивач општина Темерин, као и другим индиректним корисницима буџетских
средтава, уз писмену изјаву о прихватању добровољног радног ангажовања
корисника права на једнократну новчану помоћ.
Са напред поменутим правним лицима Протокол о сарадњи потписује Центар
за социјални рад општине Темерин по овлашћењу Општинског већа.
Исказане потребе потписника Протокола за радним ангажовањем достављају
се Центру за социјални рад општине Темерин.
Правна лица са којима је закључен Протокол о сарадњи пружиће логистичку,
теоријску и практичну обуку и заштиту на раду добровољно радно ангажованим
лицима.
Члан 3.
Добровољно радно ангажовање лица, у смислу члана 2. овог Правилника,
спровешће се у локалној заједници на пословима уређења паркова, јавних површина
и свим другим пословима од непосредног и свакодневног значаја за живот грађана
општине Темерин.
Накнада за један сат добровољно радног ангажовања утврђује се на основу
минималне зараде по радном сату утврђене одлуком Социјално – економског савета
Републике Србије у периоду, који претходи месецу радног ангажовања.
Цену сата добровољног радног ангажовања, Општинско веће општине Темерин,
може ако објективне околности налажу кориговати у току календарске године.
Лица из члана 2. Овог Правилника могу у току календарске године бити
ангажована највише онолико сати, тако да укупна средства остварена на основу овог
права не прелазе просечну нето зараду у општини Темерин, у месецу када се врши
исплата.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.

Страна 7

Члан 4.
Центар за социјални рад општине Темерин спроводи поступак и доноси
решење о упућивању лица на добровољно радно ангажовање.
На основу укупног броја сати проведеног на добровољном радном ангажовању
Центар за социјални рад општине Темерин доноси решење о остваривању правa на
једнократну новчану помоћ у виду накнаде за добровољно радно ангажовање.
Накнада за добровољно радно ангажовање може се пружити у новчаном
износу, натури или обезбеђивањем потребних ствари за задовољавање основних
животних потреба.
Задовољавањем основних животних потреба сматра се набавка неопходних
ствари за домаћинство као што су животне намирнице, огрев, лекови, хигијенски
прибор, неопходна гардероба, као и задовољавање других потреба изазваних
специфичним стањем или ситуацијом ( дуг за утрошену електричну енергију, воду,
комуналне услуге и друго).
Уколико лице из члан 2. овог Правилника одбије понуђени посао из
неоправданих разлога, губи право на једнократну новчану помоћ следећих шест
месеци.
Уколико не постоје објективне околности за добровољним радним ангажовањем
и поред сагласности лица, односно чланова његове породице, исти задржавају право
на једнократну новчану помоћ.
Члан 5.
Средства за исплату једнократне новчане помоћи по основу добровољног
радног ангажовања, обезбеђују се из буџета општине Темерин.

Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2012-218-6-01
Дана: 27.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Никола Ембер, с.р.
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264.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 45. став 1. Пословника Општинског
већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 17. седници одржаној 10.12.2012.
године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ
I

Утврђује се висина студентских стипендија у школској 2012/2013. години и то:

•
•

за другу и трећу годину студија, стипендија износи 4.000,00 динара месечно,
за четврту, пету, шесту годину и мастер студије, стипендија износи 5.000,00
динара месечно.
II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2012-190-15-01
Дана:10.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.

Страна 9

265.
На основу члана 48. Закона о
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010,
Одлуке о буџету општине Темерин за
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана

буџетском систему (''Службени гласник
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 5.
2012. годину (''Службени лист општине
20 децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), Раздео 3.
Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства
резерве, на позицији 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи Темерин – Средства за потребе месних заједница у износу од
40.000,00 динара за МЗ Сириг, на име обезбеђења додатних средстава за исплату
јубиларне награде.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 17. Средства за потребе месних заједница,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 416 –
Награде запосленима и остали посебни расходи, на позицији 185.
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: 06-1/2012-210-01
Дана: 20.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик,с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.

Страна 10

266.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 10. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2012. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана 20. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012) о д о б р а в а м промену
апропријација у оквиру Раздела 1, Глава 1, Скупштина општине смањењем
апропријације 10, економска класификација 423 – Услуге по уговору за износ од
92.000,00 динара, што је 2,1% од вредности апропријације чији се расход умањује, уз
истовремено повећање апропријације 8, економска класификација 421 – Стални
трошкови (и накнада за ''Воде Војводине'').
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Скупштина општине на
апропријацији 10, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана
средства у износу од 4.410.000,00 динара смањују се на износ средстава од
4.318.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Скупштина општине на
апропријацији 8, економска класификација 421 – Стални трошкови (и накнада за
''Воде Војводине''), планирана средства у износу од 1.900.000,00 динара повећавају
се на износ средстава од 1.992.000,00 динара.
4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
6.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2012-211-01
Дана: 20.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.

Страна 11

267.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 10. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2012. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана 20. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012) о д о б р а в а м промену
апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 1, Општинска управа смањењем
апропријације 40, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета – превоз ученика за износ од 87.000,00 динара, што је 1% од вредности
апропријације чији се расход умањује, уз истовремено повећање апропријације 29,
економска класификација 421 – Стални трошкови.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа на
апропријацији 40, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета – превоз ученика, планирана средства у износу од 8.715.000,00 динара
смањују се на износ средстава од 8.628.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа на
апропријацији 29, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирана
средства у износу од 11.000.000,00 динара повећавају се на износ средстава од
11.087.000,00 динара.
4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
6.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2012-212-01
Дана: 20.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.

Страна 12

268.
На основу члана 48. Закона о
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010,
Одлуке о буџету општине Темерин за
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана

буџетском систему (''Службени гласник
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 5.
2012. годину (''Службени лист општине
19. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), Раздео 3.
Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства
резерве, на позицији 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи Темерин – Средства за потребе месних заједница у износу од
40.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за исплату сталних
трошкова.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 17. Средства за потребе месних заједница,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 421 –
Стални трошкови, на позицији 186.
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: 06-1/2012-214-01
Дана: 19.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.

Страна 13

269.
На основу члана 48. Закона о
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010,
Одлуке о буџету општине Темерин за
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана

буџетском систему (''Службени гласник
101/2010 ,101/2011 и 93/2012 ) и члана 5.
2012. годину (''Службени лист општине
21. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), Раздео 3.
Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства
резерве, на позицији 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи Темерин у износу од 90.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава ради исплате услуга по уговору.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа, функција 410 – Општи
економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације
423
– Услуге по уговору, на позицији 31.
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: 06-1/2012-215-01
Дана: 21.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.

Страна 14

270.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012 ) и члана 5.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2012. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана 24. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), Раздео 3.
Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства
резерве, на позицији 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи Темерин – Културно информативни центар ''Лукијан Мушицки''
Темерин у износу од 103.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за
плате, додатке и накнаде запослених (новембар 2.део).
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 10. Култуно информативни центар ''Лукијан
Мушицки'' Темерин, функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва, апропријација
економске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, на позицији
131.
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: 06-1/2012-216-01
Дана: 24.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.

Страна 15

271.
На основу члана 48. Закона о
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010,
Одлуке о буџету општине Темерин за
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана

буџетском систему (''Службени гласник
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 5.
2012. годину (''Службени лист општине
25. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), Раздео 3.
Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства
резерве, на позицији 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи Темерин у износу од 435.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава за текуће поправке и одржавање.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа, функција 410 – Општи
економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације
425 –
Текуће поправке и одржавање, на позицији 34.
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: 06-1/2012-217-01
Дана: 25.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.

Страна 16

272.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 10. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2012. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана 26. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012) о д о б р а в а м промену
апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 6, Општинска управа – Предшколска
установа ''Вељко Влаховић'' Темерин, смањењем позиције 94, апропријација
економске класификације 512– Машине и опрема, за износ од 55.000,00 динара, што
је 1% од вредности апропријације чији се расход умањује, уз истовремено повећање
позиције 82, апропријација економске класификације
415 – Накнаде трошкова за
запослене.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа –
Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин, на позицији 94, апропријација
економске класификације 512 – Машине и опрема, планирана средства у износу од
5.500.000,00 динара смањују се на износ средстава од 5.445.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа –
Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин на позицији 82, апропријација
економске класификације 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирана средства
у износу од 1.400.000,00 динара повећавају се на износ средстава од 1.455.000,00
динара.
4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
6.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2012-219-01
Дана: 26.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.
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273.
На основу члана 48. Закона о
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010,
Одлуке о буџету општине Темерин за
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана

буџетском систему (''Службени гласник
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 5.
2012. годину (''Службени лист општине
27. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), Раздео 3.
Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства
резерве, на позицији 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи Темерин у износу од 60.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава за сталне трошкове.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа, функција 410 – Општи
економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације
421 –
Стални трошкови, на позицији 29.
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: 06-1/2012-224-01
Дана: 27.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.
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274.
На основу члана 48. Закона о
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010,
Одлуке о буџету општине Темерин за
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана

буџетском систему (''Службени гласник
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 5.
2012. годину (''Службени лист општине
28. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), Раздео 3.
Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства
резерве, на позицији 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи Темерин – Средства за потребе месних заједница у износу од
102.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за исплату социјалних
давања запосленима (технолошки вишак).
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 17. Средства за потребе месних заједница,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 414 –
Социјална давања запосленима, на позицији 183.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2012-220-01
Дана: 28.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.
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275.
На основу члана 48. Закона о
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010,
Одлуке о буџету општине Темерин за
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана

буџетском систему (''Службени гласник
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 5.
2012. годину (''Службени лист општине
28. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), Раздео 3.
Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства
резерве, на позицији 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи Темерин у износу од 10.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава за сталне трошкове (регистрација мини буса).
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа, функција 410 – Општи
економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације
421 –
Стални трошкови, на позицији 29.
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: 06-1/2012-221-01
Дана: 28.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.
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276.
На основу члана 48. Закона о
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010,
Одлуке о буџету општине Темерин за
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана

буџетском систему (''Службени гласник
101/2010 ,101/2011 и 93/2012 ) и члана 5.
2012. годину (''Службени лист општине
28. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), Раздео 3.
Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства
резерве, на позицији 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи Темерин у износу од 15.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава ради исплате услуга по уговору.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа, функција 410 – Општи
економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације
423
– Услуге по уговору, на позицији 31.
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: 06-1/2012-225-01
Дана: 28.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.
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277.
На основу члана 48. Закона о
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010,
Одлуке о буџету општине Темерин за
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана

буџетском систему (''Службени гласник
101/2010 ,101/2011 и 93/2012 ) и члана 5.
2012. годину (''Службени лист општине
28. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), Раздео 3.
Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства
резерве, на позицији 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи Темерин у износу од 7.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава ради исплате социјалних давања запосленима (ђачке карте).
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа, функција 410 – Општи
економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације
414
– Социјална давања запосленима, на позицији 26.
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: 06-1/2012-226-01
Дана: 28.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.
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278.
На основу члана 48. Закона о
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010,
Одлуке о буџету општине Темерин за
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана

буџетском систему (''Службени гласник
101/2010 ,101/2011 и 93/2012 ) и члана 5.
2012. годину (''Службени лист општине
28. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), Раздео 3.
Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства
резерве, на позицији 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи Темерин у износу од 10.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава ради исплате трошкова материјала .
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа, функција 410 – Општи
економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације
426
– Материјал, на позицији 35.
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: 06-1/2012-227-01
Дана: 28.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 1

Службени лист општине Темерин

17.01.2013.
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279.
На основу члана 137. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима
(„Службени гласник РС“, број 88/2011) и члана 68. став 1. тачка 7. Статута општине
Темерин („Службени лист општине Темерин“, бр. 11/2008),
Општинско већe општине Темерин, на 18. седници одржаној дана 27.12.2012.
године, донело је

ПРОГРАМ
МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења
средстава из остварене накнаде за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса.
Члан 2.
За реализацију Програма планирају се средства из накнаде остварена од
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у износу од 4.673,14
динара.
Средства из члана 2. овог Програма користиће се за:
1. Очување и унапређење зеленила у функцији унапређења услова живота
локалне заједнице.
2. Хаварије на примарној и секундарној мрежи водовода
3. Санација мреже локалних путева и улица.
Члан 3.
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће
се у складу са приливом средстава прикупљених од накнаде за коришћење
природних добара.
Члан 4.
Одобрење за финансирање сваког појединачног програма или пројекта
одобрава председник Општине.
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Члан 5.
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и
реализацију појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа
Темерин.
Члан 6.
Након доношења Програма, потребно је прибавити сагласност Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине.
Члан 7.
Програм мера за унапређење услова живота на територији општине Темерин
за 2012. годину објавити у „Службеном листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/2012-218-3-01
Дана:27.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Никола Ембер, с.р.

280.

На основу члана 137. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима
(„Службени гласник РС“, број 88/2011) и члана 68. став 1. тачка 7. Статута општине
Темерин („Службени лист општине Темерин“, бр. 11/2008),
Општинско већe општине Темерин, на 18. седници одржаној дана
27.12.2012.године, донело је

ПРОГРАМ
МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН ЗА 2013. ГОДИНУ
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Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења
средстава из остварене накнаде за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса.
Члан 2.
За реализацију Програма планирају се средства из накнаде остварена од
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у износу од 4.673,14
динара.
Средства из члана 2. овог Програма користиће се за:
1. Очување и унапређење зеленила у функцији унапређења услова живота
локалне заједнице.
2. Хаварије на примарној и секундарној мрежи водовода
3. Санација мреже локалних путева и улица.
Члан 3.
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програм вршиће се
у складу са приливом средстава прикупљених од накнаде за коришћење природних
добара.
Члан 4.
Одобрење за финансирање сваког појединачног програма или пројекта
одобрава председник Општине.
Члан 5.
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и
реализацију појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа
Темерин.
Члан 6.
Након доношења Програма, потребно је прибавити сагласност Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине.
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Члан 7.
Програм мера за унапређење услова живота на територији општине Темерин
за 2013. годину објавити у „Службеном листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/2012-218-4-01
Дана:27.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Никола Ембер, с.р.

281.
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гланик
РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11 – одлука УС), члана 64. 65. 66. и 67. Закона о
буџетском систему („Службени гланик РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12),
члана 68. Статута општине Темерин („Службени лист општине Темерин“ бр. 11/08),
члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин („Службени лист
општине Темерин“ бр. 13/08) и решења о оразовању буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Темерин бр. („Службени лист општине Темерин“ бр.
16/09).
Општинско већа општине Темерин, на 18. седници одржаној дана
27.12.2012.године, донело је

ПРОГРАМ
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2013.
годину

1. Овим Програмом се планира намена и начин коришћења средтава
Буџетског фонда за заштиту животне средине (у дајем тексту. Фонд) за израду и
реализацију планова, програма, пројеката и других активности заштите и
унапређивања животне средине у општини Темерин за 2013. годину.
2. За реализацију програма планирају се средства из буџета општине Темерин
у укупном износу од 3.000.000,00 динара, и то:
•

накнада за загађивање животне средине 3.000.000,00 динара
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3. Средства из тачке 2. овог програма користиће се наменски за финансирање
обавеза локалне самоуправе утврђених законом из области заштите животне
средине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката;
програми и пројекти у вези управљања отпадом;
програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг);
образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;
информисања и објављивање података о стању животне средине;
других активности од значаја за заштиту животне средине.

3.1 Подстицајних, превентивних и санационих програми и пројекти –
1.400.000,00;
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на:
•
•
•
•
•
•

очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на
територији Општине Темерин
мере заштите животне средине које се предузимају ради спречавања
угрожавања животне средине и здравља људи и у ванредним ситуацијама
уништавање амброзије на јавним површинама
озелењавање школских дворишта и слободних јавних површина
израда локалног катастра загађивача на територији општине Темерин
друге потстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијом се
реализацијом укаже потреба
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и
обавезама проистеклим из закона и у сарадњи с адругим субјектима система
заштите животне средине.

3.2 Програми и пројекти у вези управљања отпадом – 600.000,00;
Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма
који се односе на:
•

санација постојећег сметлишта комуналног отпада;
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За реализацију наведених програма потписаће се уговори са
овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, након
спроведеног одговарајућег поступка.
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и
обавезама проистеклим из Закона о заштити животне средине, и у сарадњи са
другим институцијама са територије општине Темерин.

3.3 Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг)
–
500.000,00;
Планира се реализација законом утврђених обавеза локалне
самоуправе у области мониторинга, као и других програма и пројеката
праћења стања животне средине:
- праћење квалитета ваздуха
- праћење и прогноза аерополена
- праћење нивоа комуналне буке
- праћење нивоа нејонизирајућа зрачења
- мерења у ванредним ситуацијама
За реализацију наведених програма и пројеката закључиће се уговори
са овлашћеним стручним и научним организацијама у установама, а у складу
са прописима.
3.4 Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне
средине –
200.000,00;
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације
заштите животне средине, орган надлежан за заштиту животне средине
Општинске управе, самостално или у сарадњи са другим органима Општинске
управе, организацијама и службама, школама, невладиним организацијама,
организовати или учествовати на предавањима, семинарима, трибинама,
скуповима, манифестацијама, акцијама из области заштите и унапређења
животне средине и обележавању значајних датума и догађаја из области
заштите животне средине, као што су:
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- Дан планете Земље
- Светски дан заштите животне средине
- Дани Јегричке
- Најлепше уређено двориште
- Велико спремање Србије
- сајмови заштите животне средине
- као и други значајни датуми и догађаји

3.5 Информисања и објављивање података о стању животне средине –
100.000,00 ;
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања
јавности о стању животне средине, јавности рада надлежног органа за заштиту
животне средине и јачања свести поставиће се Интернет презентација надлежног
органа за заштиту животне средине.
Истовремено ће се обавештавање јавности о стању животне средине вршити и путем
средстава информисања, путем израде публикација и другог штампаног материјала.

3.6 Друге активности од значаја за заштиту животне средине – 200.000,00;

•
•
•

измирење доспелих обавеза из претходне године;
обезбеђење суфинансирања за учешће на међународним и домаћим
конкурсима из области заштите животне средине;
набавка потребних материјала и опреме неопходне за спречавање или
отклањање последица које утичу на заштиту животне средине;

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у
планираном износу расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди
Председник општине Темерин.
5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ
неутрошених, наменских средстава пренетих из претходне године и за износ
донација и прихода из других извора, која ће се користити у складу са овим
програмом.
6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и
реализацију појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за
заштиту животне средине Општинке управе Темерин.
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7. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/2012-218-2-01
Дана:27.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Никола Ембер, с.р.
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Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Милица Максић, секретар Скупштине општине Темерин
Годишња претплата: 1.500,00 динара.
Жиро рачун број: 840-324641-85
Прималац: Општинска управа Темерин
Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''
Телефон број: 021/ 843-888
Штампа: Општинска управа општине Темерин

