СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година L–Број 15.

ТЕМЕРИН 20.09.2017.

Примерак 100,00 динара

160.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014 -др закон), члана 68. Статута
општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број
6/2014 и 14/2014), члана 3. став 2. Одлуке о стипендирању студената (''Службени
лист општине Темерин'', број 10/2009 и 12/2013) и члана 45. став 1. Пословника
Општинског већа Општине Темерин (''Службени лист Општине Темерин'', број
13/2008)
Општинско веће општине Темерин на 57. седници од 20.09.2017. године, р а с п
исује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. 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 2017/2018. 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 старе важеће личне карте,
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
(само за студенте мастер академских студија).
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II
Висина стипендије утврђује се решењем Општинског већа и исплаћиваће
се месечно почев од 02. октобра 2017. 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 02.10.2017. године до 31.10.2017. 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 2017/2018. 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.
VI
Конкурс објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/17-110-7-01
Дана:20.09.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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161.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007), члана 68. Статута Општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист Општине Темерин'' број 6/2014 и 14/2014), и
члана 45. став 1. Пословника Општинског већа Општине Темерин (''Службени
лист Општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 57. седници одржаној 20.09.2017.
године, донело је следећe

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
У Савет за управљање миграцијама на територији општине Темерин (у
даљем тексту: Савет), именују се:

Председник Савета – Ђуро Жига, председник општине

Заменик председника Савета – Младен Зец, члан Општинског већа задужен за
ресор здравства и социјалне заштите.
Чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.

Марија Зец Пајфер, начелник Општинске управе,
Марина Ђилас, повереник Комесаријата за избеглице општине Темерин,
Јасна Алић, директор Центра за социјални рад општине Темерин,
Др Томислав Угарковић, директор Дома здравља Темерин,
Вељко Милекић, начелник Полицијске станице Темерин.
II
Савет обавља послове који се односе на:
-

-

праћење и извештавање Комесаријата о миграционим
кретањима на територији општине Темерин;
предлагање програма мера и планова активности, које
треба предузети ради ефикасног управљања миграцијама
на територији општине Темерин и
предузимање других послова у области управљања
миграцијама, у складу са законом.
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III
Стручне и администаритвне послове за потребе Савета обављаће
Општинска управа.
IV
Ставља се ван снаге Решење о именовању Савета за управљање
миграцијама на територији општине Темерин број: 06-1/2015-11-11-01 од
11.03.2015. године.
V
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2017-110-4-01
Дана:20.09.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

162.
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 – пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/14 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 57. седници одржаној
20.09.2017. године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
OПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
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УТВРЂУЈЕ СЕ да је МАРИЈИ ЗЕЦ ПАЈФЕР, дипломираном
правнику из Бачког Јарка, престала функција начелника Општинске
управе општине Темерин, са 20.09.2017. године, због истека мандата.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/17-020-246/1-01
Дана:20.09.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

163.

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 – пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/14 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 57. седници одржаној
20.09.2017. године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
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МАРИЈА ЗЕЦ ПАЈФЕР, дипломирани правник из Бачког Јарка,
поставља се за начелника Општинске управе општине Темерин на
период од пет година, почев од 20.09.2017. године.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/17-020-246/2-01
Дана:20.09.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

164.

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 – пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/14 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 57. седници одржаној
20.09.2017. године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
OПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је МАГДОЛНИ ПЕТЕ, дипломираном правнику
из Темерина, престала функција заменика начелника Општинске
управе општине Темерин, са 20.09.2017. године, због истека мандата.
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II
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЂУРО ЖИГА
Број: 06-1/17-020-247/1-01
Дана:20.09.2017. године
ТЕМЕРИН

165.

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 – пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/14 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 57. седници одржаној
20.09.2017. године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
МАГДОЛНА ПЕТЕ, дипломирани правник из Темерина, поставља
се за заменика начелника Општинске управе општине Темерин, на
период од пет година, почев од 20.09.2017. године.
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II

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/17-020-247/2-01
Дана:20.09.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

166.

У складу са обавезом из Акционог плана Владе Републике Србије за
Поглавље 23 (активност 2.2.10.37.), члана 68. Статута општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 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 56. седници одржаној 08.09.2017. године,
донело је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду
Локалног антикорупцијског плана општине Темерин
I
Образује се Комисија за израду Локалног Антикорупцијског Плана
општине Темерин (у даљем тексту: Комисија) и именују се председник и чланови
Комисије у следећем саставу:
1. Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин –
председник;
2. Андраш Густоњ, члан Општинског већа, задужен за ресор
екологије – члан;
3. Јожеф Брежњак, радник Општинске управе, Одељења за
буџет, финансије и трезор – члан;
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4. Драган Бјељац, одборник Скупштине општине Темерин –
члан и
5. Јасмина Благојевић, помоћник председника Општине – члан.

II
Задаци Комисије су:
1. да изврше анализу финалне верзије Модела локалног антикорупцијског
плана (ЛАП)за јединицу локалне самоуправекоја је доступна на интернет
презентацији Агенције за борбу против корупције, као и друге
антикорупцијске јавне политике и докумената која већ постоје на локалном
нивоу;
2. да изради свој план и програм рада;
3. да донесе одлуке, односно да установи који ће од елемената из модела
бити преузети у ЛАП -у за општину Темерин, у складу са постојећим
механизмима које се већ примењују или у складу са сопственим
потребама, ресурсима и капацитетима;
4. да развија и дефинише остале специфичне елементе ЛАП-а који су
неопходни за његово спровођење (активности, рокове, одговорна лица и
остало) и
5. ради усвајања ЛАП-а општине Темерин од стране Скупштине општине
Темерин до 31.октобра 2017. године Комисија је у обавези да достави
Општинском већу општине Темерин коначну верзију тог документа у
форми нацрта, како би се Предлог ЛАП-а доставио Скупштини општине
Темерин.
Утврђује се накнада за рад Комисије за израду Локалног антикорупцијског
плана општине Темерин у износу од 8.000,00 динара за сваког члана Комисије.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2017-106-3-01
Датум: 08.09.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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167.

У складу са обавезом из Акционог плана Владе Републике Србије за
Поглавље 23(активност 2.2.10.37.), члана 68. Статута општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 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 56. седници одржаној 08.09.2017.
године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене
Локалног антикорупцијског плана општине Темерин и именовању
председника и чланова Комисије
I
Образује се Комисија за избор чланова тела за праћење примене
Локалног антикорупцијског плана општине Темерин (у даљем тексту: Комисија) и
именују председник и чланови Комисије у следећем саставу:
1. Младен Зец, члан Општинског већа задужен за ресор здравства и социјалне
заштите – члан;
2. Снежана Ласица, испред Општинске управе, начелник Одељења за буџет,
финансије и трезор – члан;
3.Милан Радовић, испред удружења грађана – члан и
4. Флоријан Варга, представник грађана – члан.

II
Задаци Комисије су:
1. да усваја свој пословник о раду,
2. да дефинише услове, критеријуме и мерила за избор чланова тела за
праћење примене ЛАП-а општине Темерин,
У циљу обезбеђивања независности тела, неопходно је да се у услувима
дефинише да кандидат, односно чланови будућег тела између осталог:
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1. не могу бити носиоци било које функције у политичкој странци;
2. не могу бити јавни функционери у смислу одредаба Закона о Агенцији за
борбу против крупције;
3. нису радно ангажовани у органима јединице локалне самоуправе по било
ком основу (на одређено или неодређево време, ангажован у форми рада
ван радног односа и др.);
4. имају место пребивалишта на територији општине Темерин и
5. нису осуђивани или се против њих не води судски поступак за дела која се
односе на коруупцију.
Неки од минималних критеријума на основу којих ће бити формирана ранг
листа, а које Комисија мора унапред усвојити, треба да се односе на следеће:
1. знање области домаћих и међународних антикорупцијских докумената и
прописа;
2. информисаност о стању односа о пракси и случајевима у области борбе
против корупције;
3. лична мотивација за чланство у телу за праћење примене ЛАП-а;
4. предлози за унапређење превенције и сузбијање корупције, нарочито на
локалном нивоу;
5. виђење места, улоге и активности тела за праћење примене ЛАП-а;
6. искуство у борби против корупције и
7. лични и професионални интегритет.
Задатак Комисије је да објављује јавни позив за достављање пријава за
чланове тела за праћење примене ЛАП-а, односно расписује и спроводи јавни
конкурс за избор чланова тела.
Комисија прима и разматра пристигле пријаве, оцењује формалну
испуњеност услова, спроводи процедуру усменог или писменог тестирања
кандидата у циљу формирања ранг листе на основу усвојених критеријума, јавно
објављује листу пристиглих пријава и записнике о свом раду.
Чланови Комисије дају писане изјаве о непостојању приватног интереса у
вези са учесницима конкурса или се изузумају из рада Комисије уколико такав
интерес постоји.
Комисија доставља Скупштини општине Темерин ранг листу кандидата за
избор чланова тела са образложењем, најкасније до 15. новембра 2017. године
Утврђује се накнада за рад Комисије за избор чланова тела за праћење
примене Локалног антикорупцијског плана општине Темерин и именовању
председника и чланова Комисије у износу од 8.000,00 динара за сваког члана
Комисије.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2017-106-4-01
Датум: 08.09.2017. године
ТЕМЕРИН

20.09.2017.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

168.

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007 и 83/2014-др
закон), члана 65. став 1. тачка 23. Статута општине Темерин пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014 и
14/2014)
Председник Општине Темерин, дана 08.08.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају уговора, картица и
потраживања по основу закључених уговора
на прикључак за канализацију
I
Именује се Комисија за примопредају уговора, картица и
потраживања по основу закључених уговора на прикључак за
канализацију у следећем саставу:
1. Магдолна Пете, заменик начелника Општинске управе –

председник Комисије;
2. Стеван Томић, члан Општинског већа задужен за ресор
комуналних делатности – члан Комисије;
3. Дејан Брадаш, члан Општинског већа задужен за ресор културе,
цивилних организација и омладине – члан Комисије и
4. Вид Малешевић, ликвидациони управник ЈП ''Дирекција за
изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин – у
ликвидацији – члан Комисије.
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II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2017-96-01
Дана:08.08.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

169.

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007 и 83/2014-др
закон), члана 65. став 1. тачка 23. Статута општине Темерин пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014 и
14/2014)
Председник Општине Темерин, дана 31.08.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
У Међуопштинску радну групу, на основу Споразума о сарадњи
Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин,
Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за
управљање комуналним отпадом, уместо Маје Стојановић именује се:

1. Габриела Милински Пете, представник Општинске управе

Темерин – члан.
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II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2017-103-01
Дана:31.08.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

170.
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 и 99/2016) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Председник општине Темерин дана 01. септембра 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2017.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Раздео 3 – Општинска управа, Програм 15 (0602) – Локална самоуправа,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, апропријација
економске класификације 499 – Средства резерве, на позицији 88 – Текућа
резерва, одобравају се додатна средства Туристичкој организацији општине
Темерин – Програм 4 (1502) - Развој туризма, у износу од 11.000,00 динара на
име обезбеђења додатних средстава за услуге по уговору.
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2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 3.3 Туристичка организација општине Темерин,
Програм 4 (1502) – Развој туризма, функција 473 – Туризам, апропријација
економске класификације 423 – Услуге по уговору – манифестација ''Просто к'о
пасуљ'', на позицији 248.
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: 06-1/2017-105-01
Дана: 01.09.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

171.
На основу члана 61. став 8. 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 и
99/2016) и Владе Републике Србије, број: 1237-2 од дана 17.07.2017. године
Председник општине Темерин дана 06. септембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
У члану 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени
лист општине Темерин'', број: 29/2016, 9/2017 и 12/2017), у оквиру Раздела 3,
Глава 4, П О В Е Ћ А В А С Е позиција 275, функција
911 – Предшколско
образовање, Пројекат – Санација и реконструкција објеката (2001-0003),
апропријација економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти
(извор финансирања 07 – Приходи од других нивоа власти) за износ од
2.479.000,00 динара.
У члану 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину, члан 4.
(табела), група конта 733, синтетика 7332 – Капитални трансфери од других
нивоа власти (средства из додатних извора), планира се износ: ''2.479.000''.
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II
Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета
општине Темерин за 2017. годину из додатних извора, увећавају се за износ из
тачке I овог решења и износе 33.864.000,00 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: 06-1/2017-102-01
Дана: 06.09.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

172.
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 и 99/2016) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Председник општине Темерин дана 07. септембра 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2017.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Раздео 3 – Општинска управа, Програм 15 (0602) – Локална самоуправа,
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 88 – Текућа резерва,
одобравају се додатна средства Општинској управи у износу од 500.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава за измирење обавеза по
судским пресудама.
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2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 3.1 Општинска управа, Програм 15 (0602) – Локална
самоуправа, функција 130 – Опште услуге, Програмска активност (0602-0001),
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 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: 06-1/2017-107-01
Дана: 07.09.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

173.

На основу члана 61. став 8. 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 и
99/2016) и Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним
улагањима и Општине Темерин у реализацији пројекта санације објекта ОШ
''Петар Кочић'' у Темерину, број: 351-01-258/2016-01 од дана 05.04.2017. године
Председник општине Темерин дана 08. септембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
У члану 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени
лист општине Темерин'', број: 29/2016, 9/2017 и 12/2017), у оквиру Раздела 3, П
О В Е Ћ А В А С Е позиција 72, функција
130 – Опште услуге, Пројекат
– Санација објекта ОШ ''Петар Кочић'', Темерин (0602-0017), апропријација
економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти за износ од
3.117.000,00 динара (извор финансирања 07 – Приходи од других нивоа власти),
самим тим износ: ''4.150.000'', замењује се износом: ''7.267.000''.
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У члану 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину, члан 4.
(табела), група конта 733, синтетика 7332 – Капитални трансфери од других
нивоа власти, износ: ''72.916.000'', замењује се износом: ''76.033.000''.
II
Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета
општине Темерин за 2017. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења
и износе 865.489.000,00 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: 06-1/2017-109-01
Дана: 08.09.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

КОНКУРС
160.

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ
2017/2018.ГОДИНИ

1.

РЕШЕЊЕ
161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.
171.
172.

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
OПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
OПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду
Локалног антикорупцијског плана општине Темерин
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење
примене Локалног антикорупцијског плана општине Темерин и
именовању председника и чланова Комисије

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају уговора, картица
и потраживања по основу закључених уговора
на прикључак за канализацију
РЕШЕЊЕ
о Међуопштинској радној групи, на основу Споразума о сарадњи
Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац,
Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању
региона за управљање комуналним отпадом
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОВЕЋАЊУ ПОЗИЦИЈЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

13.

14.

15.
16.
17.
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПОВЕЋАЊУ ПОЗИЦИЈЕ

***
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

18.

