СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година MMXVIII–Број 12.

ТЕМЕРИН 27.06.2018.

Примерак 100,00 динара

122.
На основу члана 54. Закона о добробити животиња (''Службени гласник
Републике Србије'', број 41/09), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', број 6/14 – пречишћен текст и 14/14) и члана 45. став 1.
Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', број 13/08),
Општинско веће општине Темерин, на 90. седници одржаној 27.06.2018.
године, донело је

ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ
ПАСА И МАЧАКА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака ( у
даљем тексту Програм) уређује се контрола и смањење популације напуштених
паса и мачака на територији општине Темерин према специфичности средине.

II ПРЕГЛЕД СТАЊА
Знатан број напуштених паса и мачака на територији општине Темерин у
највећој мери представља последицу понашања власника, грађана и природне
репродукције животиња.
Популација напуштених паса и мачака повећава се због неадекватног односа
држалаца паса и мачака.
Тачан број напуштених паса и мачака није могуће утврдити, јер постоји
значајан број власника паса и мачака који свесно или несвесно омогућавају
њихово неконтролисано кретање по јавним површинама и суседним
двориштима, што доприноси повећању њихове репродукције.
Oтежавајућу околност представља и неподобност јединственог регистра
власника и држалаца паса и мачака, као и одговарајућег начина обележавања,
односно идентификације и регистрације паса и мачака познатих власника
(Светска здравствена органиазција је утврдила да величина популације паса у
свету износи 10% популације становника, а од тога 75% чине невласнички пси).
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На популацију паса и мачака који живе на улици утиче више фактора, од којих су
најважнији следећи: доступност воде и хране, постојање сколоништа, као и
понашање људи и њихови поступци. Грађани који својом вољом хране
напуштене псе и мачке на јавним површинама подстичу се да за храњење бирају
адекватна места и да притом не стварају комунални неред. Едукација грађана
подразумева указивање на адекватно одлагање комуналног отпада, нарочито
оног, који би могао да послужи као храна напуштеним животињама.

III ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА
Циљеви доношења овог програма су:
1. смањење броја напуштених паса и мачака који се налазе на јавним
површинама,
2. смањење напада на грађане као и нарушавање јавног реда и мира,
3. смањење трошкова у случају одштетних захтева грађана,
4. спречавање ширења и преношења заразних болести као и болести које су
заједничке и људима и животињама,
5.подизање укупне свести грађана у односу на начин држања паса и мачака и
хумано поступање са истима,
6. спречавање растурања отпада из посуда за сакупљање отпада,
7. спречавање прљања површина јавне намене.

IV МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЦИЉЕВА ПРОГРАМА
На територији општине Темерин не постоји изграђено прихватилиште ,
стога послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених
и изгубљених паса и мачака, послове лишавања живота за неизлечиво болесне
и повређене напуштене и изгубљене животиње и послове контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака обављаће прихватилиште са којим ће
општина Темерин склопити уговор о поверавању ових послова.
Oпштина Темерин ће у наредном периоду предузимати мере , које ће за циљ
имати пре свега изградњу прихватилишта на територији општине Темерин.
Обзиром да су у питању значајна финансијаска средства општина ће пратити и
размотрити све могућности укључујући и аплицирање на пројектима, који су
везани за ову област, а који би имали за циљ изградњу прихватилишта.
Донет је закључак Општинског већа општине Темерин , којим се формира
радно тело са задатком да помогне у вези са решавањем одштетних захтева
грађана услед напада паса луталица на територији општине Темерин и да се
предупреде злоупотребе у вези захтева за накнаду штете.
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Регистрација и обележавање свих паса и мачака је кључна превентивна мера,
којом се олакшава надзор над њиховим кретањем, односно проналажењем
изгубљених, напуштених паса и мачака.
Потребна је реализација разних програма намењених подизању укупне
свести грађана, нарочито деце о изградњи хуманог односа према животињама,
са посебним акцентом на одговорно власништво над кућним љубимцима,
односно напуштеним животоњама. Ширење свести код грађана о усвајању и
удомљавању као најхуманијем начину збрињавања напуштених паса и мачака.
На популацију паса и мачака који живе на улици утиче више фактора, од
којих су најважнији следећи: доступност воде и хране, постојање сколоништа,
као и понашање људи и њихови поступци.. Грађани који својом вољом хране
напуштене псе и мачке на јавним површинама подстичу се да за храњење бирају
адекватна места и да притом не стварају комунални неред. Едукација грађана
подразумева указивање на адекватно одлагање комуналног отпада, нарочито
оног, који би могао да послужи као храна напуштеним животињама.
У циљу решавања проблема напуштених паса и мачака неопходно је
остварити потпуну сарадњу надлежног министарства, општине, јавног
комуналног предузећа, ветринарских служби и удружења за заштиту животиња и
грађана.
Послове зоохигијене, као поверене послове локалне самоуправе обавља
привредно друштво, предузетници или други привредни субјекти, који
испуњавају прописане услове, у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама.

V

ЗАВРШНA ОДРЕДБA

Даном ступања на снагу овог Програма престаје да важи Програм
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака (''Службени лист
општине Темерин'', број 2/2015).
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/18-87-10-01
Дана:27.06.2018. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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123.
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 и
113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
Председник општине Темерин дана 25. јуна 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2018.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Општинска управа,
Глава 1 – Средства за потребе месних заједница (МЗ Бачки Јарак), 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 196,
економска класификација 421 – Стални трошкови за износ од 23.000,00 динара,
што је 2,5% од вредности апропријације чији се расход умањује уз истовремено
повећање апропријације 201, економска класификација 426 – Материјал за
износ од 23.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 - Општинска
управа, Глава 4.01 – Средства за потребе месних заједница (МЗ Бачки Јарак)
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност –
Функционисање месних заједница (0602-0002) на апропријацији 196, економска
класификација 421 – Стални трошкови, планирана средства у износу од
925.000,00 динара смањују се на износ средстава од 902.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 - Општинска
управа, Глава 1 – Средства за потребе месних заједница (МЗ Бачки Јарак)
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност –
Функционисање месних заједница (0602-0002) на апропријацији 201, економска
класификација 426 – Материјал, планирана средства у износу од 200.000,00
динара повећавају се на износ од 223.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2018-88-01
Дана: 25.06.2018. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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124.
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 и
113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
Председник општине Темерин дана 18. јуна 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2018.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Општинска управа –
Основна школа ''Кокаи Имре'', Темерин, Програм 9 – Основно образовање и
васпитање (2002), Програмска активност – Функционисање основних школа
(2002-0001), функција 912 – Основно образовање, смањењем апропријације 85,
економска класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти
(Стални трошкови) за износ од 83.000,00 динара, што је 1,1% од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
91, економска класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима
власти (Порези, обавезне таксе, казне и пенали) за износ од 83.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа –
Основна школа ''Кокаи Имре'', Темерин, Програм 9 – Основно образовање и
васпитање (2002), Програмска активност – Функционисање основних школа
(2002-0001) на апропријацији 85, економска класификација 463 – Донације и
трансфери осталим нивоима власти (Стални трошкови), планирана средства у
износу од 7.600.000,00 динара смањују се на износ средстава од 7.517.000,00
динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа –
Основна школа ''Кокаи Имре'', Темерин, Програм 9 – Основно образовање и
васпитање (2002), Програмска активност – Функционисање основних школа
(2002-0001) на апропријацији 91, економска класификација 463 – Донације и
трансфери осталим нивоима власти (Порези, обавезне таксе, казне и пенали),
планирана средства у износу од 10.000,00 динара повећавају се на износ
средстава од 93.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2018-89-01
Дана: 18.06.2018. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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125.
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 и
113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
Председник општине Темерин дана 22. јуна 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2018.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Општинска управа,
Глава 5 – Културни центар општине Темерин, Програм 13 – Развој културе и
информисања (1201), Програмска
активност – Функционисање локалних
установа културе (1201-0001), функција 820 – Услуге културе, смањењем
апропријације 265, економска класификација 421 – Стални трошкови за износ од
143.000,00 динара, што је 7,5% од вредности апропријације чији се расход
умањује уз истовремено повећање у оквиру Пројекта – Покрајинске, зонске и
општинске смотре
(1201-0016), апропријација 290, економска
класификација 423 – Услуге по уговору за износ од 143.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 - Општинска
управа, Глава 4.05 – Културни центар општине Темерин, Програм
13 –
Развој културе и информисања (1201), Програмска активност – Функционисање
локалних установа културе (1201-0001) на апропријацији 265, економска
класификација 421 – Стални трошкови, планирана средства у износу од
1.900.000,00 динара смањују се на износ средстава од 1.757.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 - Општинска
управа, Глава 4.05 – Културни центар општине Темеринм, Пројекат Покрајинске, зонске и општинске смотре (1201-0016), на апропријацији 290,
економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана средства у износу
од 40.000,00 динара повећавају се на износ средстава од 183.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2018-90-01
Дана: 22.06.2018. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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126.
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 и
113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
Председник општине Темерин дана 13. јуна 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2018.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
одо
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 103, економска класификација
463 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти (Стални трошкови) за износ од
600.000,00 динара, што је 10% од вредности апропријације чији се расход
умањује уз истовремено повећање апропријације 105, економска класификација
463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Услуге по уговору) за
износ од 120.000,00 динара, апропријације 107, економска класификација 463 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти (Текуће поправке и одржавање)
за износ од 400.000,00 динара и апропријације 108, економска класификација
463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Материјал) за износ од
80.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Програм 10 – Средње
образовање и васпитање (2003), Програмска активност – Функционисање
средњих школа (2003-0001) на апропријацији 103, економска класификација 463
– Донације и трансфери осталим нивоима власти (Стални трошкови), планирана
средства у износу од 6.000.000,00 динара смањују се на износ средстава од
5.400.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Програм 10 – Средње
образовање и васпитање (2003), Програмска активност – Функционисање
средњих школа (2003-0001) на апропријацији 105, економска класификација 463
– Донације и трансфери осталим нивоима власти (Услуге по уговору), планирана
средства у износу од 950.000,00 динара повећавају се на износ средстава од
1.070.000,00 динара.
4.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Програм 10 – Средње
образовање и васпитање (2003), Програмска активност – Функционисање
средњих школа (2003-0001) на апропријацији 107, економска класификација 463
– Донације и трансфери осталим нивоима власти (Текуће поправке и
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одржавање), планирана средства у износу од 1.800.000,00 динара повећавају се
на износ средстава од 2.200.000,00 динара.
5.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Програм 10 – Средње
образовање и васпитање (2003), Програмска активност – Функционисање
средњих школа (2003-0001) на апропријацији 108, економска класификација 463
– Донације и трансфери осталим нивоима власти (Материјал), планирана
средства у износу од 750.000,00 динара повећавају се на износ средстава од
830.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2018-91-01
Дана: 13.06.2018. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

127.
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 и
113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
Председник општине Темерин дана 28. јуна 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2018.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Општинска управа –
Основна школа ''Петар Кочић'', Темерин, Програм 9 – Основно образовање и
васпитање (2002), Програмска активност – Функционисање основних школа
(2002-0001), функција 912 – Основно образовање, смањењем апропријације 85,
економска класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти
(Стални трошкови) за износ од 590.000,00 динара, што је 5% од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
88, економска класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима
власти (Специјализоване услуге) за износ од 20.000,00 динара и апропријације
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89, економска класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима
власти (Текуће поправке и одржавање) за износ од 570.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа –
Основна школа ''Петар Кочић'', Темерин, Програм 9 – Основно образовање и
васпитање (2002), Програмска активност – Функционисање основних школа
(2002-0001) на апропријацији 85, економска класификација
463 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти (Стални трошкови), планирана
средства у износу од 11.800.000,00 динара смањују се на износ средстава од
11.210.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа –
Основна школа ''Петар Кочић'', Темерин, Програм 9 – Основно образовање и
васпитање (2002), Програмска активност – Функционисање основних школа
(2002-0001) на апропријацији 88, економска класификација
463 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти (Специјализоване услуге),
планирана средства у износу од 2.540.000,00 динара повећавају се на износ
средстава од 2.560.000,00 динара.
4.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа –
Основна школа ''Петар Кочић'', Темерин, Програм 9 – Основно образовање и
васпитање (2002), Програмска активност – Функционисање основних школа
(2002-0001) на апропријацији 89, економска класификација
463 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти (Текуће поправке и одржавање),
планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара повећавају се на износ
средстава од 1.570.000,00 динара.

5.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2018-92-01
Дана: 28.06.2018. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

128.
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 и 113/2017) и Грант Уговора међународне организације –International
Management Group (IMG) у вези са спровођењем Програма ‘’Општински
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економски развој у Источној Србији’’ Фаза 2 – Реформа пореза на имовину, број:
CH07/2018/OC01/GR/31 од дана 09.03.2018. године
Председник општине Темерин дана 20. јуна 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
У члану 8. Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину (''Службени
лист општине Темерин'', број: 23/2017 и 4/2018), у оквиру Раздела 4,
ПОВЕ
Ћ А В А С Е позиција 157, функција 130 – Опште, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе (0602), Програмска активност – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
(0602-0001), апропријација економске
класификације 423 – Услуге по уговору (извор финансирања 06 – Донације од
међународних организација) за износ од 1.065.000,00 динара.
У члану 5. Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину, члан 5.
(табела), отвара се група конта 732, синтетика 7321 – Текуће донације од
међународних организација, на износ: ''1.065.000''.
II
Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета
општине Темерин за 2018. годину из додатних извора, увећавају се за износ из
тачке I овог решења и износе 25.175.000,00 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: 06-1/2018-93-01
Дана: 20.06.2018. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

129.
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 и
113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
Председник општине Темерин дана 05. јула 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
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О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2018.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Општинска управа,
Глава 2 – Туристичка организација општине Темерин, Програм
4 – Развој
туризма (1502), Програмска активност – Промоција туристичке понуде (15020002), функција 473 – Туризам, смањењем апропријације 218, економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање за износ од 15.000,00
динара, што је 10% од вредности апропријације чији се расход умањује уз
истовремено повећање апропријације 219, економска класификација 426 –
Материјал за износ од 15.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 - Општинска
управа, Глава 4.02 – Туристичка организација општине Темерин,
Програм 4 –
Развој туризма (1502), Програмска активност – Промоција турустичке понуде
(1502-0002) на апропријацији 218, економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање, планирана средства у износу од 150.000,00 динара
смањују се на износ средстава од 135.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 - Општинска
управа, Глава 4.02 – Туристичка организација општине Темерин, Програм
4 – Развој туризма (1502), Програмска активност – Промоција турустичке понуде
(1502-0002) на апропријацији 219, економска класификација
426 –
Материјал, планирана средства у износу од 330.000,00 динара повећавају се на
износ средстава од 345.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2018-94-01
Дана: 05.07.2018. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

130.
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 и
113/2017) и члана 17. Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
Председник општине Темерин дана 02. јула 2018. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2018.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2017 и 4/2018),
Раздео
4 – Општинска управа, Програм 15 (0602) – Опште услуге локалне самоуправе,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, апропријација економске
класификације 499 – Средства резерве, на позицији 180 – Текућа резерва,
одобравају се додатна средства Општинској управи – Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина у износу од 300.000,00 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
164.
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: 06-1/2018-96-01
Дана: 02.07.2018. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

131.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број
6/14 – пречишћен текст и 14/14) и члана 45. став 1. Пословника
Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', број 13/08),
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Општинско веће општине Темерин, на 91. седници одржаној 06.07.2018.
године, донело је следећe
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О
ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД ОД 2018-2021. ГОДИНЕ
I
Именује се Радни тим за израду Акционог плана за укључивање
грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених
по основу пореза на имовину општине Темерин за период од 2018-2021.
године у следећем саставу:
1. Милка Јурић- члан Општинског већа задужена за ресор буџета и

финансија
2. Марија Зец Пајфер- начелник Општинске управе
3. Снежана Ласица, начелник Одељења за буџет, финансије и
трезор
II
Задатак Радног тима јесте спровођење свих активности у вези са
израдом и израдом Акционог плана.
III
Утврђује се накнада за рад у износу од 10.000,00 динара за
чланове Радног тима из тачке I овог решења.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/18-95-5-01
Дана:06.07.2018. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

ПРОГРАМ
122.

КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ

1.

ПАСА И МАЧАКА
123.
124.
125.
126.

127.

128.

129.

130.

131.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИН
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИН
РЕШЕЊЕ
О ПОВЕЋАЊУ ПОЗИЦИЈЕ

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОД
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА
ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО
ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА
ПЕРИОД ОД 2018-2021. ГОДИНЕ

***

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
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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

