СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLVIII–Број 7.

ТЕМЕРИН 15.06.2015.

Примерак 100,00 динара

174.

ИСПРАВКА
ОДЛУКE
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2014. ГОДИНУ
У Одлуци о завршном рачуну буџета општине Темерин за 2014. годину
грешком су изостављени чланови од 4-12 (''Службени лист општине Темерин'', бр.
6/2015), након члан 3, треба да следе чланови: 4,5,6,7,8,9,10,11 и 12.

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Члан 4.
Утврђује се укупна актива, укупна пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 – Биланс стања,
у следећим износима:
- укупна актива
динара
- укупна пасива
1.096.512.000,00 динара

1.096.512.000,00
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Члан 5.
Утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и
издаци за
набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу бр. 2
– биланс прихода
и расхода, у следећим износима:
- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
динара
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
динара
- вишак прихода и примања – буџетски суфицит

686.422.000,00
682.531.000,00
3.891.000,00 динара

Члан 6.
Утврђује се корекција вишка прихода и примања у износу од 25.420.000,00 динара
из следећих извора:
- део нераспоређеног вишка прихода и примања
из ранијих година
динара
- пренетих наменских средстава из 2013. године
динара

10.859.000,00
14.561.000,00

Члан 7.
Утврђује се корекција покрића извршених издатака из текућих прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине
у износу од 9.995.000,00 динара утрошених за:
- отплату обавеза по кредиту

9.995.000,00 динара
Члан 8.

Утврђује се, након извршених корекција из члана 6. и члана 7., суфицит у износу
од 19.316.000,000 динара.

Члан 9.
Утврђују се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу бр. 3 –
Извештај о
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капиталним издацима и финансирању, у следећим износима:
- примања (од продаје нефинансијске имовине и примања од
задуживања и продаје финансијске имовине)
динара
- издаци (издаци за нефинансијску имовину и издаци за
отплату главине и набавку финансијске имовине)
динара
- мањак примања
динара
Члан 10.

88.000,00

83.178.000,00
83.090.000,00

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и
салдо готовине на дан 31.12.2014. године, исказани у Обрасцу бр. 4 – Извештај о
новчаним токовима, у следећим износима:
- новчани приливи
- новчани одливи
- мањак новчаних прилива
- салдо готовине на дан 31.12.2014. године

686.422.000,00 динара
692.526.000,00 динара
6.104.000,00 динара
40.976.000,00 динара

Члан 11.
Утврђују се укупни приходи и примања, и укупни расходи и издаци, исказани
у Обрасцу бр. 5 – Извештај о извршењу буџета, у следећим износима:
- планирани текући приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине
- остварени текући приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине
- планирани текући расходи и издаци
за нефинансијску имовину
- извршени текући расходи и издаци
за нефинансијску имовину
- планирана примања од продаје
финансијске имовине
- остварена примања од продаје
финансијске имовине
- планирани издаци за

796.897.000,00 динара
686.422.000,00 динара
809.797.000,00 динара
682.531.000,00 динара
1.000.000,00 динара
-
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95.406.000,00 динара
73.183.000,00 динара

- планирани издаци за отплату главнице
и набавку финансијске имовине
- извршени издаци за отплату главнице
и набавку финансијске имовине
- планирани мањак новчаних прилива
- остварени мањак новчаних прилива

10.855.000,00 динара
9.995.000,00 динара
23.755.000,00 динара
6.104.000,00 динара

Члан 12.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит исказан у члану 8. ове Одлуке,
у износу од 19.316.000,00 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:
- дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен за:
План генералне регулације насеља Бачки Јарак
500.000,00 динара
Технолошки пројекат дезинфекције воде
2.987.000,00 динара
Пројекат ''Црпна станица ЦС-2''
1.952.000,00 динара
Бициклистичке стазе
1.800.000,00 динара
Стратегија културног развоја општине Темерин
591.000,00 динара
Активна политика запошљавања
1.000.000,00 динара
Фонд за избегла и расељена лица
4.950.000,00 динара
ЈП дирекција – канализација
2.106.000,00 динара
Развој просторне инфраструктуре тематске целине Такт 1.500.000,00 динара
Средства пољопривреде
989.000,00 динара
- нераспоређеног суфицита

941.000,00 динара
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С А Д Р Ж А Ј

РЕДНИ
БРОЈ
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2014. ГОДИНУ

СТРАНА

1.

*
*
*
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

