СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLVIII–Број 16.

ТЕМЕРИН 04.12.2015.

Примерак 100,00 динара

310.
На основу члана 35. став 1. тачка 23. Статута Општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број 6/14 и 14/14),
Скупштина општине Темерин, на XXXIV седници одржаној дана 04.12.
2015.године доноси

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОТПИСИВАЊА МЕМОРАНДУМА О РАЗУМЕВАЊУ И
ПРОТОКОЛА О САГЛАСНОСТИ

I
ПРИСТУПА СЕ потписивању Меморандума о разумевању и протокола о
сагласности са Компанијом ''MAМMINGER KONSERVEN-SRB'' DOO (у даљем
тексту: Меморандум) а у циљу остваривања заједничких интереса у погледу
одрживог развоја у производњи односно локалног економског развоја на
адекватном простору, Радној зони ''ИЛАНЏА'' у општини Темерину.

II
Овлашћује се председник Општине да потпише Меморандум , сачињен у
складу са овом Одлуком.
III
Саставни део ове Одлуке је Меморандум .

IV
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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ТЕМЕРИН, Темерин, адреса: Новосадска 326, коју заступа ЂУРО ЖИГА,
Председник општине Темерин и

1.

2. MAМMINGER KONSERVEN-SRB, DOO, кога заступа Горан Шњеговић

ЗАКЉУЧУЈУ

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ -ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН и MAМMINGER KONSERVEN-SRB, DOO у доброј намери, а у
циљу остваривања заједничких интереса у погледу одрживог развоја у производњи и
преради поврћа односно локалног економског развоја општине Темерин споразумели
су се о следећем:
Члан 1.
Општина Темерин ће у циљу стварања услова којим ће привући инвеститора, уложити
следећи напор:
Након извршене парцелације, парц. бр. 7355/1 у к.о. Темерин односно формирање
катастарске парцеле у површини од 3,467 ха, у Радној зони „Иланџа“ на иницијативу
Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изгрдњу и урбанизам општине Темерин“ Темерин
Председник Општине приступиће покретању поступку отуђења грађевинког земљишта
непосредном погогбом, без накнаде.
ПОСТУПАК
сачиниће се Елаборат оправданости отуђења предметног грађевинског
земљишта непосредном погодбом без накнаде, у складу са Законом и Уредбом Владе
Републике Србије за изградњу објекта у функцији инвестиционог пројекта којим ће
се унапредити локални економски развој;
након одржане јавне расправе у трајању од осам дана, Елаборат ће се упутити
Скупштини општине Темерин на усвајање;
после усвајања Елабората са Нацртом уговора о располагању-отуђењу
непокретности непосредном погодбом, надлежни орган ће упутити захтев Влади РС за
давање претходне сагласности на отуђење предметног грађевинског земљишта у
јавној својини Општине Темерин непосредном погодбом, без накнаде као и пријаву
државне помоћи Комисији за контролу државне помоћи;
после прибављене претходне сагласности Владе односно спроведеног
поступка непосредне погодбе, Скупштина општине Темерин у циљу подстицања
инвестиционих улагања на образложен предлог Комисије, коју је образовао
Председник општине, донеће Решење о отуђењу грађевинског земљишта, без накнаде.
Члан 2.

MAMМINGER KONSERVEN-SRB, DOO у цињу остваривања заједничких интереса са
Општином Темерин у погледу одрживог развоја у производњи и преради поврћа по
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строгим стандардима односно јачања привреде у овом окружењу, побољшање стопе
запослености (20 радника на неодређено време, и ангажовање најмање 300 радника за
време сезонских радова) уложиће напор да покрене прозводни погон односно да
оспособи производну линију за савремену производњу и прераду поврћа за потребе
тржишта целог света.
Члан 3.
У погледу финансирања трошкова реализације инвестиционог пројекта потписници
меморандума ће се договарати у складу са постојећим могућностима.
Члан 4.
На основу узајамне сагласности страна у овај Протокол могу се унети измене и допуне
у виду анекса који ће бити саставни део овог Протокола.
У случају да наступе несугласице око питања везаних за реализацију овог протокола,
стране ће се консултовати и договарати.

Члан 5.
Овај Протокол закључује се на неодређено време, а биће стављен ван снаге уколико
то једна од потписница тражи.
Члан 6.
Овај Протокол је сачињен у четири истиветна примерка и ступа на снагу даном његовог
потписивања.

ЗА MAМMINGER KONSERVEN-SRB, DOO

ГОРАН ШЊЕГОВИЋ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-32-2/2015-01
Дана:04.12.2015. год.
ТЕМЕРИН

ЗА ОПШТИНУ ТЕМЕРИН

ЂУРО ЖИГА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.
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311.
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14-др. закон), члана 35 став 1. тачка
6. Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014 и 14/2014)
Скупштина општине Темерин је на XXXIV седници одржаној дана, 04.12.
2015. године, донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' 1/09) у члану 11. став 3. после речи ''борачко инвалидске
заштите'' додају се речи ''послови Комесаријата за избеглице и интерно
расељена лица, родне равноправности, додатне подршке детету и ученику,
послови идентификовања и процене ризика Општинске управе, послови у вези
сарадње са цивилним сектором-удружења. Обављају се послови weб сервиса,
администрације мреже и комуникација, признавања права на коришћење
паркинг места особама са инвалидитетом''.

Члан 2.
Члан 12. мења се и гласи: ''Одељење за урбанизам, стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине врши управне и друге послове у
непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено
Општини у области урбанизма, изградње, комунално стамбеној области и
заштити животне средине.
Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне
средине учествује у изради нацрта просторног плана општине Темерин и
урбанистичких планова, прикупљање података за израду програма и нацрта
планова. Припрема предлог одлука о изради просторног плана и урбанистичких
планова , врши јавно оглашавање, стара се о излагању просторног плана и
урбанистичких планова на јавни увид , доставља пристигле примедбе са јавног
увида Комисији за планове, организује јавну презентацију урбанистичких
пројеката, потврђује да је урбанистички пројекат израђен у складу са
урбанистичким планом, потврђује пројетке препарцелације, издаје информације
о локацији, у оквиру поступка обједињене процедуре, издаје локацијске услове,
грађевинске дозволе, дозволе за извођење радова за које се не издаје
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грађевинска дозвола , потврђује пријаву почетка извођења радова, издаје
употребне дозволе за објекте за које је по закону надлежна општина . Доноси
решења о уклањању објекта по захтеву странке, урбанистичка мишљења за
намену простора по важећој планској урбанистичкој документацији, доставља
статистичке податке.
Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у складу са законом, као и друге послове поверене
законом у стамбеној области.
Врши управне и друге послове у непосредној примени закона и других
прописа, чије је спровођење поверено општини у области имовинско-правних
послова (експропријација, комасација, арондација, конверзије права
коришћења). Обављају се послови везани за вођење поступка отуђења,
прибављања непокретности у јавну својину општине Темерин, одређивања
земљишта за редовну употребу.

Спроводи поступак по одредбама Закона о заштити животне средине,
односно поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје
на животну средину везане за одлучивање о процени утицаја на животну
средину и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину.
Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће из ове области.
Врши друге послове по налогу председника Општине, Општинског већа и
начелника Општинске управе''.
Члан 3.
У члану 14. у ставу 1. после алинеје 10. додају се алинеје 11, 12 ,13 ,14, 15 и 16
које гласе:
'' -послови везани за спровођење Закона о ванредним ситуацијама и Закона о
одбрани,
- нормативно правне послови, - послови праћења рада јавних предузећа,
- издавање водних аката и евиденција о водним књигама,
- послови везани за улагање у општину Темерин,
- одржавање службених возила Општинске управе Темерин''.
Члан 4.
У члану 15. у ставу 1. после речи ''друмског саобраћаја'' додају се речи
''просвете, угоститељских објеката''.
Члан 5.
У члану 16. у ставу 4. бришу се речи ''Комесаријата за избеглице''.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-32-4/2015-01
Дана: 04.12.2015. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.

312.
На основу члана 55. Статута општине Темерин - пречишћен текст
(''Службени лист општине Темерин“, број 6/14 и 14/14), и члана 57. Пословника
Скупштине општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“ број 9/09, 2/10
и 7/14), на предлог Општинског већа,
Скупштина општине Темерин на XXXIV одржаној дана 04.12.2015. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.
Образује се Савет за културу општине Темерин као повремено радно
тело (у даљем тексту Савет).
Члан 2.
Циљ образовања Савета је праћење спровођења Стратегије развоја
културе општине Темерин за период 2015-2020.године.

Број 16

Службени лист општине Темерин

04.12.2015.

Страна 7

Члан 3.
У области културе задаци Савета су:
1. Предлагање Скупштини општине и Општинском већу мера за
унапређење културе на локалном нивоу;
2. Праћење, анализирање и оцена задовољења културних потреба грађана
и могућности за њихово остварење;
3. Праћење показатеља развоја културе у општини Темерин;
4. Предлагање Скупштини општине успостављање базе података
показатеља, који би послужили за одлучивање у области културе,
засновано на доказима;
5. Давање мишљења Скупштини општине на програме и извештаје о раду
установа културе у делу који се односи на спровођења Стратегије развоја
културе општине Темерин;
6. Давање мишљења ма стратешке планове развоја установа културе у
општини Темерин;
7. Одржавање и унапређивање односа сарадње са надлежним
покрајинским и републичким институцијама и установама из области
културе;
8. Процењује потребу и даје мишљење за покретање нових пројеката и
развојних програма у области културе на локалном нивоу;
9. Подношење иницијативе за припремање и модификовање општинских
планова за унапређење културе;
10. Учествовање у организацији информативних кампања о важности
инвестирања у културу и промоцији друштвено одговорног пословања у
локалној заједници;
11. Подношење годишњег извештаја Скупштини општине о спровођењу
Стратегије развоја културе општине Темерин за период 20152020.године;
12. Разматрање и других питања од значаја за развој културе у општини
Темерин.
Члан 4.
Савет за културу има председника, заменика председника и седам
чланова, који се бирају из реда одборника и грађана општине Темерин,
решењем Скупштине општине а на предлог Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе.
Стручне и административне послова Савета врши секретар Савета, кога
именује Савет из реда запослених у Општинској управи.
Председник, заменика председника и чланови Савета имају право на
накнаду за учествовање у раду Савета у складу са утврђеном посебном
одлуком Скупштине општине.
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Члан 5.
Мандат Савета за културу траје до завршетка реализације Стратегије
развоја културе општине Темерин за период 2015-2020.године
Члан 6.
На рад Савета сходно се примењују одредбе Пословника Скупштине
општине Темерин који се односе на рад сталних радних тела.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-32-5/2015-01
ДАНА: 04.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.

313.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и
44/2014- и др закон), и члана 27. Одлуке о усклађивању одлуке о
оснивању Јавног
комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин са
одредбама Закона о јавним предузећима ( ''Службени лист општине
Темерин'' број 3/2013) и члана 35. став 1 тачка 9. Статута општине
општине Темерин'' пречишћен текст 6/2014 и 14/2014)
Скупштина општине Темерин на XXXIV седници одржаној 04.12.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН

I
мр Драган Милошевић, разрешава се дужности председника Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа "Темерин " Темерин, пре истека мандата
на који је именован.
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
'' Службеном листу општине Темерин''.
Образложење
Чланом 17. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
бр. 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и др закон) утврђено је
да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
Чланом 18. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа ''Темерин'' Темерин са одредбама Закона о јавним предузећима (
''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013) одређено је да се председник и
чланови Надзорног одбора могу разрешити пре истека периода на који су
именовани у случајевима и на начин предвиђен законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
Чланом 35. став 1. тачка 9. одређено је Скупштина општине именује и
разрешава надзорне одборе јавних прдузећа.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Темерин на својој 36. седници одржаној 03.12.2015.године
утврдила је Предлог решења о разрешењу председника Надзорног одбора
ЈКП ''Темерин'' Темерин пре истека времена на који је именован због
поднoшења оставке.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-32-6-1/2015-01
ОПШТИНЕ,
Дана: 4.12.2015.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

314.
На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и
др закон), и члана 16. и 17. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин са одредбама Закона
о јавним предузећима ( ''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013)
и члана 35. став 1 тачка 9. Статута општине општине Темерин''
пречишћен текст 6/2014 и 14/2014)
Скупштина општине Темерин на XXXIV седници одржаној 04.12.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН
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I
Васкрсија Вуксановић именује се за председника Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа " Темерин" Темерин.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''
Службеном листу општине Темерин''
Образложење
Чланом 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014 - и др закон) утврђени су
услови које испуњавају лица која се именују за председника и чланове
надзорног одбора јавног предузећа.
Чланом 17. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа ''Темерин '' Темерин са одредбама Закона о јавним предузећима (
''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013) одређено је да се председник и
чланови Надзорног одбора могу именовати под условима одређеним
наведеним чланом.
Чланом 35. став 1. тачка 9. одређено је Скупштина општине именује и
разрешава надзорне одборе јавних предузећа.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Темерин на својој 36. седници одржаној 03.12.2015.године
утврдила је Предлог решења о именовању председника Надзорног одбора ЈКП
''Темерин '' Темерин а на основу приложене документације од стране кандидата
Васкрсија Вуксановића из Темерина, за председника Надзорног одбора којима
се доказује да предложено лице испуњава услове утврђене законом и одлуком.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-32-6-2/2015-01
ОПШТИНЕ,
Дана: 04.12.2015.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

315.
На основу члана 32. тачка 20. и члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 35. тачка 23. и члана 40. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр.
6/2014 и 14/2014) и члана 2. Одлуке о оснивању Општинског штаба за
безбедност (''Службени лист општине Темерин'', бр. 4/2010),
Скупштина општине Темерин, на XXXIV седници одржаној 04.12.2015.
године, донела је следеће
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РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

I
Разрешавају се дужности чланова Општинског Савета за безбедност:
1. Лајош Мишколци, члан,представник Полицијске станице Темерин
2. Тања Колунџија, члан, представник Прекршајног суда у Бечеју

II
Именују се за чланове Општинског Савета за безбедност:
1. Добривој Марић, члан, представник Полицијске станице Темерин
2. Снежана Башић, члан, представник Прекршајног суда у Бечеју
3. Јелена Стојановић, члан, представник медија

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-32-6-3/2015-01
Дана: 04.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

316.
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 и 68/2015 – др.закон) и
члана 15. Одлуке
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о буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 20/2014 и 12/2015),
Председник општине Темерин дана 02. децембра 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),
Раздео 2.
Глава 5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 –
Средства резерве, на позицији 50 – Текућа резерва, одобравају се додатна
средства Општинској управи – Центар за социјални рад општине Темерин у
износу од 33.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за услуге
по уговору.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 18. Центар за социјални рад општине Темерин,
функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту,
апропријација економске класификације 463 – Донације и трансфери осталим
нивоима власти (Услуге по уговору), на позицији 311.
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: 06-1/2015-175-01
Дана: 02.12.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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317.
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 и 68/2015 – др.закон) и
члана 15. Одлуке
о буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 20/2014 и 12/2015),
Председник општине Темерин дана 02. децембра 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),
Раздео 2.
Глава 5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 –
Средства резерве, на позицији 50 – Текућа резерва, одобравају се додатна
средства Општинској управи – Центар за социјални рад општине Темерин у
износу од 17.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради
накнаде трошкова за запослене.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 18. Центар за социјални рад општине Темерин,
функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту,
апропријација економске класификације 463 – Донације и трансфери осталим
нивоима власти (Накнада трошкова за запослене), на позицији 308.
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: 06-1/2015-176-01
Дана: 02.12.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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318.
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 и 68/2015 – др.закон) и
члана 15. Одлуке
о буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 20/2014 и 12/2015),
Председник општине Темерин дана 03. децембра 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),
Раздео 2.
Глава 5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 –
Средства резерве, на позицији 50 – Текућа резерва, одобравају се додатна
средства Општинској управи – Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин у
износу од 30.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради
накнаде трошкова за запослене.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 4. Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин,
функција 820 – Услуге културе, апропријација економске класификације 415 –
Накнаде трошкова за запослене, на позицији 123.
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: 06-1/2015-177-01
Дана: 03.12.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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319.

На основу члана 35. тачка 11. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' пречишћен текст брoj 6/2014 и
14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXXIV седници одржаној
04.12.2015. године, разматрала је Извештај о извршењу Одлуке о буџету
општине Темерин за 2015. годину у периоду јануар – септембар 2015.
године и донела следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине
Темерин за 2015. годину у периоду јануар – септембар 2015. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-32-1/2015-01
Дана: 04.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.
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310.

311.
312.
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314.
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316.

317.

318.

319.

ОДЛУКА
О ПРИСТУПАЊУ ПОТПИСИВАЊА МЕМОРАНДУМА О
РАЗУМЕВАЊУ И ПРОТОКОЛА О САГЛАСНОСТИ

ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОДЛУКА
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД јануар- септембар 2015. год.

***
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
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