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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Skupštini opštine Temerin
Osnove za mi  š  ljen  j  e sa rezervom   (n  astavak)  

Intema kontrola u opštini Temerin nije uspostavljena na način predviđen zakonskim 
propisima,  tj.  na  način  koji  bi  svojim  funkcionisanjem obezbedili  primenu  zakona, 
propisa, pravila i procedura, kao i postizanje drugih ciljeva zbog kojih se, u skladu sa 
zakonom uspostavljaju, odnosno u skladu sa Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i 
standardima  za  uspostavljanje  i  funkcionisanje  sistema  finansijskog  upravljanja  i  
kontrole  u  javnom  sektoru.  Takođe,  utvrdili  smo  da  opština  Temerin  nije  izradila 
strategiju upravljanja rizikom u skladu sa navedenim pravilnikom, niti  je uspostavila i 
organizovala intemu reviziju tokom 2013. godine. 
Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima je iskazana na dan 31.12.2013. godine u 
iznosu od 555.434 hiljade dinara (neto), od čega se na zgrade i građevinske objekte 
odnosi 335.049 hiljada dinara, na opremu 38.777 hiljada dinara, ostale nekretnine i  
opremu 11.293 hiljade dinara, dragocenosti 640 hiljada dinara, prirodnu imovinu 1.334 
hiljade dinara,  nefinansijsku  imovinu u pripremi  137.337 hiljada dinara,  avanse za 
nefinansijsku  imovinu  u  pripremi  u  iznosu  od  3.979  hiljada  dinara  i  nematerijalnu 
imovinu u iznosu od 27.025 hiljada dinara. U toku sprovodenja revizorskih procedura 
utvrdili smo da opština Temerin nije u svojim poslovnim knjigama evidentirala ulice i 
puteve,  nekategorisane  puteve,  voćnjake  i  vinograde,  livade  i  pašnjake,  zemljište, 
objekte,  mesna  groblja  i  ostalu  imovinu  koja  u  prirodi  predstavlja  bare,  kanale  i  
močvare,  a  čije  postojanje  je  komisija  za  popis  nefinansijske  imovine  u  stalnim 
sredstvima utvrdila. Dalje, opština Temerin nije određene račune nabavke knjižila po 
datumu ispostavljanja, odnosno po redosledu nastanka poslovne promene što nije u 
skladu  sa  članom  16.  Uredbe  o  budžetskom  računovodstvu  koji  propisuje  da  se 
računovodstvene isprave knjiže istog, a najkasnije narednog dana od dana dobijanja 
računovodstvene  isprave.  Zatim,  JP  Direkcija  za  izgradnju  i  urbanizam  opštine 
Temerin je umanjila vrednost zemljišta u iznosu od 2.035 hiljada dinara i građevinskih 
objekata u iznosu od 5.783 hiljade dinara, bez validne računovodstvene i priložene 
adekvatne formalno pravne dokumentacije. Ističemo da su dragocenosti iskazane u 
bilansu stanja u iznosu od 640 hiljada dinara,  kod Prve mesne zajednice.  U toku 
sprovodenja revizorskih procedura nije nam pružen dokaz na koje dragocenosti  se 
ova pozicija odnosi.  Takode,  utvrdili  smo da značajan deo nefinansijske imovine u 
pripremi  potiče  iz  ranijih  perioda,  da  nije  utvrđen  stepen  dovršenosti  sredstava  u 
pripremi, da nije izvršen popis ove bilansne pozicije kod svih korisnika, kao i da je 
izvršeno aktiviranje ove bilansne pozicije bez validne računovodstvene dokumentacije. 
Vrednost nematerijalne imovine iskazane u poslovnim knjigama ne odgovara stanju 
iskazanom u popisu. Avansi za nefinansijsku imovinu iznose na dan 3l.l2.20l3.godine 
3.979 hiljada dinara. Saznanja smo da avansi potiču iz ranijeg perioda, te je potrebno 
preispitati  ovu  bilansnu poziciju  i  izvršiti  obezvređenje  istih.  Na osnovu  prethodno 
navedenih dinjenica nismo se mogli uveriti u adekvatnost vrednovanja nefinansijske 
imovine  u  stalnim  sredstvima  iskazane  u  bilansu  stanja,  kao  ni  da  utvrdimo 
potencijalne korekcije na finansijske imeitaje za 20l3. godinu koje mogu proizaći po 
osnovu navedenog.
U toku sprovođenja revizijskih procedura utvrdili  smo da u poslovnim knjigama nije 
uspostavljena ravnoteža između nefinansijske imovine u stalnim sredstvima (klasa 0) i 
izvora sredstava (klasa 3). Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima u aktivi iznosi 
555.434 hiljade dinara, dok je u pasivi iskazana vrednost od 553.415 hiljada dinara, 
odnosno razlika je 2.019 hiljada dinara.



Број 18  Службени лист општине Темерин  25.11.2014. Страна 3



Број 18  Службени лист општине Темерин  25.11.2014. Страна 4

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Skupštini opštine Temerin

Osnove za mi  š  ljen  j  e sa rezervom   (n  astavak)  

U okviru  socijalnih  davanja zaposlenima iskazani  su rashodi  za obrazovanje dece 
zaposlenih  u  iznosu  od  1.919  hiljada  dinara.  Posebnim kolektivnim  ugovorom za 
državne organe i Aneksom istog, propisani su slučajevi u kojima zaposleni imaju pravo 
na pomoć. Shodno navedenom, isplata sredstava zaposlenim po osnovu pomoći deci 
zaposlenih za putne troškove nije regulisana članom 48 Aneksa ovog Ugovora (osim 
stava  8  navedenog  člana),  te  ovi  rashodi  po  svom  karakteru  predstavljaju  lična 
primanja zaposlenih i  ista imaju tretman plata.  Takođe, u 2013. godini  izvršene su 
isplate solidarne pomoći,  bez pravnog akta kojim se utvrđuje pravo na  pomoći za 
svaki konkretan slučaj.
Poslanički dodatak je iskazan u iznosu od 4.650 hiljada dinara. U toku sprovođenja 
revizijskih procedura utvrdili smo da je Skupština opštine Temerin donela Odluku o 
naknadama  odbomika  i  članova  radnih  tela  Skupštine  opštine  Temerin,  po  kojoj 
naknada  odbomika  iznosi  8  hiljada  dinara  mesečno.  Isplata  ove  naknade  nije 
propisana Statutom opštine Temerin koji propisuje da se isplata naknada odbomicima 
vrši za prisustvovanje sednicama.
U  okviru  stalnih  troškova  iskazani  su  i  troškovi  koji  se  odnose  na  Ministarstvo 
Odbrane, po osnovu ispostavljenih računa od JKP Temerin. Naime, opština Temerin je 
Ministarstvu  odbrane  obezbedila  prostor  u  zgradi  JKP  Temerin,  bez  sačinjenog 
ugovora, a isto je izvršilo prefakturisavanje zajedničkih troškova i podnosilo zahtev za 
plaćanje  opštini  Temerin.  Opština  Temerin  je  iskazala  ove  rashode  kao  izvršenje 
aproprijacije Opštinske uprave, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, 
Uredbom o budžetskom računovodstvu i Pravilnikom o standardnom klasifikacionom 
okviru i kontnom planu za budžetski sistem. Zbog prirode računovodstvenih evidencija 
nismo u mogućnosti da preciziramo iznos ovih troškova. 
U postupku revizije utvrdili smo da je opština Temerin evidentirala i isplatila u okviru 
stručnih i ostalih opštih usluga naknadu predsedniku opštine, predsedniku skupštine 
opštine,  zamenicima  i  pomoćnicima  predsednika  opštine  Temerin,  za  period  do 
oktobra 2013.  godine,  na osnovu intemih akata  čiji  pravni  osnov nije  u skladu sa 
Zakonom o državnim platama i  javnim službama, odnosno iskazala je rashode za 
stručne i ostale opšte usluge više, a plate, dodatke i naknade i doprinose manje, što je 
suprotno  Zakonu  o  budžetskom  sistemu,  Uredbi  o  budžetskom  računovodstvu  i 
Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem. 
U okviru specijalizovanih usluga iskazani su rashodi za usluge sporta u iznosu od 
3.405  hiljada  dinara.  Navedeni  rashodi  predstavljaju  dotacije  ostalim  neprofitnim 
institucijama u oblasti sporta te je iste trebalo evidentirati u skladu sa Pravilnikom o 
standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem. 
U  okviru  ostalih  specijalizovanih  usluga  iskazani  su  rashodi  za  podsticanje 
zapošljavanja  u  iznosu  od  5.632  hiljade  dinara.  Navedeni  rashodi  evidentirani  su 
suprotno  Zakonu  o  budžetskom  sistemu,  Uredbi  o  budžetskom  računovodstvu  i 
Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem i 
iste je trebalo iskazati kao subvencije privatnim preduzećima. Takode, ističemo da su 
u okviru ovih rashoda iskazani rashodi poljočuvarske službe izvršeni od stane JKP 
Temerin, u iznosu od 6.396 hiljada dinara, bez ugovora, što nije u skladu sa  članom 
58. Zakona o budžetskom sistemu i članom 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu.



Број 18  Службени лист општине Темерин  25.11.2014. Страна 5



Број 18  Службени лист општине Темерин  25.11.2014. Страна 6



Број 18  Службени лист општине Темерин  25.11.2014. Страна 7



Број 18  Службени лист општине Темерин  25.11.2014. Страна 8

284.

На основу  члана 82.Законма  о буџетском систему  (''Службени гласник 
Републике  Србије',  број  54/09,  79/2010,  101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013, 
63/2013   и  208/2013),  Правилника   о  заједничким   критеријумима   за 
органозовање  и  стандардима  и  методолошким упуствима  за  поступање  и 
извштавање  интерне ревизије  у јавном сектору (''Службени гласник Републике 
Србије'',  број 99/2011) и члана 65. став 1. тачка 23  Статута  општине Темрин  - 
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин“, број 6/2014)   

Председник опшине Темерин, дана 06.11.2014. године донео је 

                                 ПРАВИЛНИК О РАДУ  И ОВЛАШЋЕЊИМА
                                                    ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                 
Члан  1.

      Овим  правилником   се  уређује   начин  рада,   овлашћења   интерне 
ревизије,  као  правна  заштита   у   поступку  ревизије,  која  се  остварује   овим 
Правилником.

Члан  2.

Ревизија   представља   накнадно  проверавање   обављених  послова, 
догађаја  који се врше на основу  постојећих докумената, у циљу сагледавања да 
ли  они  објективно  и  истинито   приказују  пословање  субјекта  ревизије.Успех 
ревизије  у великој мери  зависи од постојања  и функционосања  механизма 
интерне контроле,  због чега се она назива  ''накнадна контрола ''  или   ''контрола 
контроле''.

   II РАД И ОВЛАШЋЕЊА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан  3.

      Интерна ревиија  је део  свеобухватног   система   интерне финансијске 
контроле  у јавном сектору.
      Интерна ревизија је независна  и објективна  активност давања стручног 
мишљења и давања  препорука  руководству и службама  субјеката  ревизије  по 
управљању  ризицима и интерним контролама  на начин да мери и  процењује 
ефикасност  постизања  циљева дефинисаних  законом и другим прописима , 
односно утврђеним политикама и  процедурама.
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Члан  4.

      Делокруг  рада    интерне  ревизије   прозилази   из  одредби  Закона, 
Правилника, Међународних стандарда  интерне ревизије,  методологије  и других 
правила  којима је уређено  обављање интерне ревизије.

Члан  5.

     Интерна  ревизија   има   овлашћења  да  ревизију  обавља   ревизијом 
система,   ревизијом  усаглашености,  финансијском  ревизијом,  ревизијом 
информационих технологија и анализом.
     Интерни  ревизор   при  обављању  интерне  ревизије,  има  потпуно 
слободно   и  неограничено право приступа   руководиоцима,  запосленима, 
средствима, свим инфорацијама,   укључујући и поверљиве  као и целокупној 
документацији,  подацима,  прегледима,  мишљењима,  евиденцијама потребним 
за спровођење  ревизије.

Члан  6.  

Интерни ревизор има обавезу да чува тајност  података и информација 
које  су  му  стављене  на   располагање   током  обављања  интерне  ревизије, 
поштијући  њихов одобрени  ниво поверњивости.

  
Члан  7.

      Запослени   на  пословима  интерне ревизије  обавезали су се да сарађују са:

- централном јединицом  за хармонизацију Министарства  финансија како 
би  добили   све  потребне  смернице,  методолошка  упуства   и  како  би 
следили  заједничке  критеријуме за организацију и поступање  интерне 
ревизије  у јавном сектору;

- државном ревизорском  институцијом ради  обезбеђења  података  и пуне 
кооперативности   при  њеном   вршењу,  ревизије   система  интерних 
контрола,   интерне  ревизије   као  и  рачуноводствених   и  финансијских 
поступака.

Члан 8.

      Интерна ревизија  у субјекту ревизије  спроводи се плански,  у складу са 
стратешким,  годишњим и планом појединачне ревизије.
     Стратешки  план   одобрава   руководилац  корисника  јавних  средстава, 
односно  председник општине.
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Члан 9.

      Годишњи план интерне ревизије  припрема се сваке године  на основу 
стратешког плана  који усваја руководилац јавних средстава односно председник 
општине.

Члан  10.

       Свака  појединачна  ревизија  обавља се на  основу  плана и овлашћења,  
којем интерном ревизору  пре почетка  спровођења поступка  интерне ревизије 
даје руководилац  интерне ревизије.

Члан  11.

     Пре  почетка спровођења   поступка    ревизије   потребно  је  доставити 
обавештење  субјекту    ревизије са подацима из  овлашћења. 
       Одговорно лице и запослени код субјекта  ревизије након  припремљеног 
обавештења о ревизији,  у обавези су да припреме  сву потребну документацију 
што делотворнијег  и бржег  обављања  ревизије.
       Интерни ревизор  започиње  ревизију  уводним  састанком са руководством 
субјекта  ревизије  а обавља  се утврђивањем, анализирањем, процењивањем и 
документовањем  података   довољних  за  давање   стручног    мишљења  о 
постављеним  циљевима  ревизије.

Члан 12.

        По  завршетку  свих  планираних  провера интерни ревизор  саставља нацрт 
извештаја  и доставља га  субјекту ревизије.
    Нацрт   извештаја    може  садржати   препоруке   којима  се  предлаже 
унапређење  постојећег  начина рада  и пословања субјекта ревизије, односно 
отклањање  неправилности, грешака  и недостатака који су уочени  у поступку 
ревизије.

Члан 13.

    Интерни  ревизор   доставља   нацрт   извештаја   руководиоцу   субјекта 
ревизије.
        Руководилац субјекта ревизије   може да упути  одговор  на нацрт извештаја 
који  садржи  примедбе са  доказима ,  сугестије  и друга  запажања  у  вези са 
нацртом  ревизорског извештаја, у року који не може да буде   дужи од 8 дана  од 
дана  пријема нацрта  извештаја.
        Уз одговор  на нацрт извештаја субјект ревизије  доставља план активности 
за извршење  датих препорука.
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Члан 14.

         У року од 15 дана, по истеку рока  за достављање  одговора на  нацрт 
извештаја,  ревизорски тим  припрема коначан извештај  ревизије.  У  коначном 
извештају   ревизорски  тим  може  да  измени  своје   налазе,  закључке   или 
препоруке  уколико  оцени  да  су   чињенице   на  које   се  указује   у  одговору 
субјекта ревизије  оправдане и  прослеђује га  руководиоцу  субјекта ревизије  и 
руководиоцу  корисника  јавних средстава, односно председнику  општине.
         Руководилац  субјекта ревизије  дужан је да  ревизорском тиму  достави 
извештај  о извршењу  плана активности  у року који је одређен   у ревизорском 
извештају.
         У случају  да субјект ревизије  не спроводи  препоруке  и не  предузме 
мере за  отклањање  недостатака у одређеним  роковима,  интерни ревизор  је у 
обавези   да  о  томе   обавести   руководиоца  јавних  средстава,  односно 
председника општине.

III  ЗАВРШНА  ОДРЕДБА

Члан 15.

       Овај   Правилник   ступа   на  снагу   осмог  дана   од   објављивања у 
''Службеном листу  општине Темерин''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                      
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
Број : 06-1/2014-170-01                                                    ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
Датум: 06.11.2014. године                                                        ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

285.

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 
23.   Статута  општине  Темерин  –  пречишћен  текст  (''Службени  лист  општине 
Темерин'' број 6/2014) 
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Председник општине Темерин, дана 13.11.2014. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

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, именују се:

1. Соња   Тодоровић,  члан  Општинског  већа  задужена  за  ресор 
екологије и заштите животне средине – члан,

2. Наташа Перковић, представник ЈКП ''Темерин''  Темерин – заменик 
члана.

II

Доношењем овог Решења, престаје да важи Решење председника 
општине број:06-1/2012-125-01 од 24.09.2012. године.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2014-179-01                ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Дана:13.11.2014. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

286.

На основу члана 58.  став 3.  Закона о локалној  самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 5. и 86. став 1. 
Статута  општине  Темерин   -  пречишћен  текст  (''Службени  лист  општине 
Темерин'' број 6/2014) 
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Председник општине Темерин, дана 24.11.2014. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I

Поставља се МИЛОВАН  КОНДИЋ  из  Темерина,  за  помоћника 
председника  општине  Темерин,  у  области  развоја  предузетништва,  малих  и 
средњих предузећа, почев од 24.11.2014. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2014-187-01          ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Дана: 24.11.2014. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

287.

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 члана 45. 
став  1.  Пословника  Општинског  већа  општине  Темерин  (''Службени  лист 
општине Темерин'' број: 13/2008)

Општинско веће општине Темерин, на  6. седници одржаној  13.11.2014. 
године,  донело је следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

Образује се  Локални савет за социјална питања општине Темерин. 

У Локални савет за социјална питања општине Темерин именују се:

1.  Дејан  Брадаш,  члан  Општинског  већа  задужен  за  ресор  културе, 
здравства, социјалне заштите и цивилног сектора – председник Савета;
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2.  Милован  Балабан,   члан  Општинског  већа  задужен  за  ресор 
образовање и предшколске установе – члан Савета;
3. Јасна Алић, в.д. директора Центра за социјални рад општине Темерин – 
члан Савета;
4. Магдолна Пете, заменик начелнка Општинске управе Темерин – члан 
Савета;
5. Данијел Хајдук,  радник Центра за социјални рад општине Темерин – 
члан Савета;
6.  Стеван Томић,  члан  Општинског  већа  задужен за  ресор  комуналних 
делатности, урбанизма и просторног планирања – члан Савета;
7.  Милка  Јурић,   члан  Општинског  већа  задужена  за  ресор  буџета  и 
финансија – члан Савета и
8. Слађана Марковић, професор биологије – члан Савета.

II

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинског 
већа број:06-1/2012-105-2-01 од 21.08.2012. године, 

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА         
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                        ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-178-6-01
Дана:13.11.2014. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

288.

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 члана 45. 
став  1.  Пословника  Општинског  већа  општине  Темерин  (''Службени  лист 
општине Темерин'' број: 13/2008)

Општинско веће општине Темерин, на  6. седници одржаној  13.11.2014. 
године, донело је следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  СПОРТ

I

Именује се Комисија за спорт општине Темерин у следећем саставу:

1. Далибор Шандор, члан Општинског већа – председник;
2. Милован Балабан, члан Општинског већа  – члан;
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3. Роберт Каран, председник Скупштине општине  – члан;
4. Имре Пете  – члан и
5. Данило Бобић – члан.

II

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење Општинског 
већа број:06-1/2014-28-9-01 од  18.03.2014. године.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА         
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-178-7-01
Дана:13.11.2014. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

289.

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 члана 45. 
став  1.  Пословника  Општинског  већа  општине  Темерин  (''Службени  лист 
општине Темерин'' број: 13/2008)

Општинско веће општине Темерин, на 6. седници одржаној     13.11.2014. 
године, донело је следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, 

ТРОФЕЈЕ И НАГРАДЕ

I

Именује се Комисија за спортске манифестације, трофеје и награде 
у следећем саставу:

1. Далибор Шандор, члан Општинског већа  – председник;
2. Милован Балабан, члан Општинског већа – члан;
3. Роберт Каран, председник Скупштине општине  – члан;
4. Данило Бобић  – члан и
5. Милан Пантош – члан.

II

Ступањем  на  снагу  овог  решења  престаје  да  важи  Решење 
Општинског већа број:06-1/2014-28-10-01 од  18.03.2014. године.
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III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА         
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-178-8-01
Дана:13.11.2014. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

290.

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  –  пречишћен  текст   (''Службени  лист  општине 
Темерин“, број 6/2014) и  члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008)

Општинско  већe општине  Темерин,  на  6.  седници  одржаној  дана 
13.11.2014.године, донело је

  П Р О Г Р А М 
МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН ЗА 2014. 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.
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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.

Члан 7.

Програм  мера  за  унапређење  услова  живота  на  територији  општине 
Темерин за 2014. годину објавити у ''Службеном листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:06-1/2014-178-11-01                ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Дана:13.11.2014. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                              

291.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике  Србије''  број:  129/2007),  члана  20.  Закона  о  социјалној  заштити 
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 24/2011), члана 68. Статута општине 
Темерин  -  пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број: 6/2014), 
члана  24.  Одлуке  о  социјалној  заштити  на  територији  општине  Темерин 
(''Службени лист општине Темерин број 3/2014) и члана 45. став 1. Пословника 
Општинског  већа  општине  Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин''  број: 
13/2008)
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Општинско  веће  општине  Темерин,  на 8.  седници  одржаној  21.11.2014. 
године, донело је 

ПРОГРАМ 
СОЦИЈАЛНИХ ДАВАЊА И ПОМОЋИ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I – ОПШТИ ОКВИР

Овим Програмом утврђују се мере и активности за побољшање квалитета 
живота  социјално  најугроженијих  пензионера  на  територији  општине  Темерин 
путем једнократне помоћи.

Одлуком  о  буџету  општине  Темерин  за  2014.  годину  Програм  је 
финансиран  од  стране  локалне  самоуправе.  Вредност  помоћи  социјално 
најугроженијим пензионерима износи  900.000,00 динара.

II – ПРИНЦИПИ 

Корисници у складу са законом имају право на социјалну заштиту и 
помоћ  која  се  заснива  на  социјалној  правди,  одговорности,  солидарности,  уз 
поштовање његовог  физичког  и  психичког  интегритета,  безбедности,  као и  уз 
уважавање његових моралних, културних и религијских убеђења.

Програм  помоћи  за  социјално  најугроженије  пензионере  на 
територији општине Темерин спроводиће се на начелима:

• Забране  дискриминације  –  по  основу  расе,  пола,  националне 
припадности,  вероисповести,  политичког,  синдикалног  или  другог 
опредељења;

• Најбољег интереса корисника;
• Најмање рестриктивног окружења;
• Ефикасности и благовремености;
• Доступности и
• Јавности рада.

III – ПЛАН АКТИВНОСТИ 

Програм  помоћи  за  социјално  најугроженије  пензионере  на 
територији  општине  Темерин реализоваће локална самоуправа у  сарадњи са 
Центром за социјални рад општине Темерин, Општинском управом и Удружењем 
пензионера.
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План  активности  у  реализацији  Програма   помоћи  за  социјално 
најугроженије пензионере на територији општине Темерин:

• Именовање  Комисије  за  избор  корисника  за  програм  помоћи  за 
социјално  најугроженије  пензионере  на  територији  општине 
Темерин  од  стране  Општинског  већа  (2  представника  удружења 
пензионера,  1  представник  Центра  за  социјални  рад  општине 
Темерин,  1  представник  Општинске  управе,  1  представник 
Општинског већа);

• Састанак  Комисије  и  доношење  Правилника  о  условима  и 
критеријумима  за  доделу  једнократне  помоћи  за  социјално 
најугроженије пензионере на територији општине Темерин;

• Расписивање  огласа  за  доделу  једнократне  помоћи  за  социјално 
најугроженије пензионере на територији општине Темерин;

• Доношење одлуке о додељивању  једнократне помоћи за социјално 
најугроженије пензионере од стране Комисије;

• Додела једнократне помоћи на благајни Центра за  социјални рад 
општине Темерин за социјално најугроженије пензионере. 

Време реализације – до 31.12.2014. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА         
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                      ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-185-2-01
Дана: 21.11.2014. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

292.

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 члана 45. 
став  1.  Пословника  Општинског  већа  општине  Темерин  (''Службени  лист 
општине Темерин'' број: 13/2008)

Општинско веће општине Темерин, на 8. седници одржаној 21.11.2014. 
године, донело је следеће

Р  Е  Ш  Е   Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ   КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА  ЗА ДОДЕЛУ 
ПОМОЋИ КРОЗ ПРОГРАМ ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНО НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 

ПЕНЗИОНЕРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

Образује се Комисија за избор корисника за доделу  помоћи кроз 
Програм за најугроженије пензионере на територији општине Темерин.
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У Комисију  се именују: 

1. Дејан  Брадаш  –  члан  Општинског  већа  задужен  за  ресор  културе, 
здравства, социјалне заштите и цивилног сектора,

2. Варга Иштван – председник Општинског удружења пензионера Темерин,
3. Зорић Мирко – председник Удружења пензионера  Сириг,
4. Данијел Хајдук – представник Центра за социјални рад општине Темерин, 
5. Maгдолна Пете – заменик начелника Општинске управе и
6. Слађана Марковић – професор биологије.

II

Ступањем  на  снагу  овог  решења  престаје  да  важи  Решење 
Општинског већа број:06-1/2013-161-11-01 од  03.12.2013. године.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА         
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                               ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-185-3-01
Дана:21.11.2014. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

293.

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 члана 45. 
став  1.  Пословника  Општинског  већа  општине  Темерин  (''Службени  лист 
општине Темерин'' број: 13/2008)

Општинско веће општине Темерин, на 8. седници одржаној 21.11.2014. 
године, донело је следеће

Р  Е  Ш  Е   Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ   КОМИСИЈЕ ЗА СЕЧУ И САДЊУ СТАБАЛА НА ЈАВНОЈ 
ПОВРШИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

У  Комисију  за  сечу и  садњу стабала на јавној  површини на територији 
општине Темерин именују се:

1. Соња Тодоровић, члан Општинског већа  задужена за ресор  екологије и 
заштите животне средине – за председника,
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2. Чила Петеш, запослена у Општинској управи – за члана,
3. Габриела Милински Пете, запослена у Општинској управи – за члана и
4. Жељко Грковић, представник ЈКП ''Темерин'' Темерин – за члана.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА         
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                              ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-185-7-01
Дана:21.11.2014. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

294.

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. и 108/2013) и члана  14. Одлуке о буџету општине Темерин за 
2014. годину (''Службени лист општине Темерин'', брoj 16/2013 и 7/2014),

Председник општине Темерин дана 04. новембра  2014. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из  средстава  утврђених  Одлуком о  буџету општине  Темерин за  2014. 

годину (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  16/2013  и  7/2014),  Раздео  2. 
Глава  3.  Средства  резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису 
класификоване  на  другом  месту,  апропријација  економске  класификације 
499  –  Средства   резерве,  на  позицији  32 –  Текућа   резерва,  одобравају  се 
додатна средства Скупштини општине Темерин у износу од 62.000,00 динара на 
име  обезбеђења додатних  средстава  за  исплату   накнаде  за  неискоришћен 
годишњи одмор.

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела  1. 

Скупштина  општине  Темерин,  Глава  1. Скупштина  општине,  функција 
111  –  Извршни и законодавни органи, апропријација економске класификације 
485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 
на  новоутврђеној  позицији 12/1. 

3.
 О реализацији  овог  Решења стараће се  Општинска управа Темерин – 

Одељење за буџет, финансије и трезор.  
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4.
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                           ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                  ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-162-01
Дана: 04.11.2014. године
Т Е М Е Р И Н

295.

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. и 108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине Темерин за 
2014. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 16/2013 и 7/2014),

Председник општине Темерин дана 04. новембра 2014. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

1.
 Из   средстава   утврђених   Одлуком   о  буџету  општине  Темерин   за 

2014.  годину   (''Службени  лист  општине Темерин'',   број  16/2013 и  7/2014), 
о д  о  б  р  а  в  а  м  промену апропријација  у  оквиру  Раздела 1,   Глава  1, 
Скупштина општине смањењем апропријације 3, економска класификација 414 
– Социјална давања запосленима за износ од  4.000,00 динара, што је 5% од 
вредности  апропријације  чији  се  расход  умањује,  уз  истовремено  повећање 
апропријације 12/1, економска класификација  485 – Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране државних органа.

2.
 Преусмеравањем  средстава  по  овом  решењу,  Скупштина  општине  на 

апропријацији  3,  економска  класификација  414  –  Социјална  давања 
запосленима, планирана средства у износу од 80.000,00 динара смањују се на 
износ средстава од 76.000,00 динара.

3.
Преусмеравањем  средстава  по  овом решењу,  Скупштина  општине  на 

апропријацији 12/1, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране државних органа, планирана средства у износу од 
62.000,00 динара повећавају се на износ средстава од 66.000,00 динара.
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                                                                      4.
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

                                   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                             ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-171-01
Дана: 04.11.2014. године
Т Е М Е Р И Н

296.

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. и 108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине Темерин за 
2014. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 16/2013 и 7/2014),

Председник општине Темерин дана 06. новембра 2014. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

1.
 Из  средстава  утврђених Одлуком   о  буџету општине Темерин   за 

2014.  годину      (''Службени лист општине Темерин'',  број 16/2013  и  7/2014), 
о д  о  б  р  а  в  а  м  промену апропријација  у  оквиру  Раздела 3,   Глава  1, 
Општинска  управа  –  Пројекти  и  планови  смањењем апропријације  80, 
економска класификација                         454 – Субвенције приватним 
предузећима  –  јавни  радови   за  износ  од  150.000,00  динара,  што  је  2%  од 
вредности  апропријације  чији  се  расход  умањује,  уз  истовремено  повећање 
новоутврђене  апропријације 80/1, економска класификација 451  –  Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима – стручна пракса.

2.
 Преусмеравањем  средстава  по  овом  решењу,  Општинска  управа  – 

Пројекти  и  планови   на  апропријацији  80,  економска  класификација  454  – 
Субвенције  приватним  предузећима  –  јавни  радови,  планирана  средства  у 
износу од 7.500.000,00  динара смањују се на износ средстава од 7.350.000,00 
динара.

3.
Преусмеравањем  средстава  по  овом  решењу,  Општинска  управа  – 

Пројекти  и  планови  на  новоутврђеној   апропријацији  80/1,  економска 
класификација  451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима – стручна 
пракса планирају се средства у износу од 150.000,00 динара.
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                                                                      4.
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                              ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-172-01
Дана: 06.11.2014. године
Т Е М Е Р И Н

297.

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. и 108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине Темерин за 
2014. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 16/2013 и 7/2014),

Председник општине Темерин дана 07. новембра 2014. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

1.
 Из средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине  Темерин  за 

2014.  годину    (''Службени лист општине  Темерин'',  број  16/2013  и 7/2014), 
о д  о  б  р  а  в  а  м  промену апропријација  у  оквиру  Раздела 3,   Глава  4, 
Општинска управа – Трансакције везане за јавни дуг  смањењем апропријације 
94, економска класификација 611 – Отплатa главнице домаћим кредиторима за 
износ  од  100.000,00  динара,  што  је  1%  од  вредности  апропријације  чији  се 
расход  умањује,  уз  истовремено  повећање апропријације  93,  економска 
класификација 444  –  Пратећи трошкови задуживања.

2.
 Преусмеравањем  средстава  по  овом  решењу,  Општинска  управа  – 

Трансакције везане за јавни дуг на апропријацији 94, економска класификација 
611 – Отплата главнице домаћим кредиторима, планирана средства у износу од 
10.000.000,00  динара смањују се на износ средстава од 9.900.000,00 динара.

3.
Преусмеравањем  средстава  по  овом решењу,  Општинска  управа  – 

Трансакције везане за јавни дуг на  апропријацији 93, економска класификација 
444  –  Пратећи  трошкови  задуживања,   планирана  средства  у  износу  од 
1.075.000,00 динара повећавају се на износ средстава од 1.175.000,00 динара.
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                                                                      4.
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                             ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-173-01
Дана: 07.11.2014. године
Т Е М Е Р И Н

298.

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. и 108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине Темерин за 
2014. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 16/2013 и 7/2014),

Председник општине Темерин дана 31. октобра 2014. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

1.
 Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине Темерин   за 

2014. годину  (''Службени лист општине Темерин'',   број    16/2013  и 7/2014), 
о д  о  б  р  а  в  а  м  промену апропријација  у  оквиру  Раздела 2,   Глава  2, 
Председник  општине и  општинско  веће –  Канцеларија  за  младе  смањењем 
апропријације 27, економска класификација 423 – Услуге по уговору за износ од 
5.600,00 динара, што је 0,5% од вредности апропријације чији се расход умањује, 
уз истовремено  повећање  апропријације 30,  економска класификација 426 – 
Материјал.

2.
 Преусмеравањем  средстава  по  овом  решењу,  Председник  општине  и 

општинско  веће  –  Канцеларија  за  младе  на  апропријацији  27,  економска 
класификација  423  –  Услуге  по  уговору,  планирана  средства  у  износу  од 
1.127.000,00  динара смањују се на износ средстава од 1.121.400,00 динара.

3.
Преусмеравањем  средстава  по  овом решењу,  Председник  општине  и 

општинско  веће  –  Канцеларија  за  младе  на   апропријацији  30,  економска 
класификација  426  –  Материјал,  планирана  средства  у  износу  од  73.000,00 
динара повећавају  се на износ средстава  од  78.600,00 динара.
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 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                              ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-177-01
Дана: 31.10.2014. године
Т Е М Е Р И Н

299.

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. и 108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине Темерин за 
2014. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 16/2013 и 7/2014),

Председник општине Темерин дана 14. новембра 2014. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

1.
 Из  средстава  утврђених   Одлуком  о  буџету  општине  Темерин  за 

2014.  годину   (''Службени  лист  општине Темерин'',  број  16/2013 и 7/2014), 
о д о б р а  в  а  м  промену апропријација  у  оквиру  Раздела 3,   Глава  13, 
Општинска управа – Центар  за социјални рад општине Темерин  смањењем 
апропријације  210,  економска  класификација  463  –  Донације  и  трансфери 
осталим  нивоима  власти  –  помоћ  за  социјално  становање  под  заштићеним 
условима  и  ЕСВИТ  за  износ  од  22.000,00  динара,  што  је  1%  од  вредности 
апропријације чији се расход умањује, уз истовремено повећање апропријације 
211, економска класификација                    463  –  Донације и трансфери осталим  
нивоима власти – Дневни центар за децу и родитеље.

2.
 Преусмеравањем  средстава  по  овом  решењу,  Општинска  управа  – 

Центар  за  социјални  рад  општине  Темерин  на  апропријацији  210,  економска 
класификација    463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти – помоћ 
за  социјално  становање  под  заштићеним  условима  и  ЕСВИТ,  планирана 
средства у износу од 2.200.000,00  динара смањују се на износ средстава од 
2.178.000,00 динара.

3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа – Центар 

за  социјални  рад  општине  Темерин   на   апропријацији  211,  економска 
класификација   463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти – Дневни 
центар  за  децу  и  родитеље,  планирана  средства  у  износу  од   2.729.000,00 
динара повећавају се на износ средстава од   2.751.000,00 динара.
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                                                                      4.
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

                                   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                              ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-181-01
Дана: 14.11.2014. године
Т Е М Е Р И Н

300.

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. и 108/2013) и члана 12. Одлуке о буџету општине Темерин за 
2014. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 16/2013 и 7/2014),

Председник општине Темерин дана 17. новембра 2014. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

1.
 Из   средстава    утврђених  Одлуком  о  буџету   општине Темерин за 

2014. годину   (''Службени   лист општине Темерин'', број  16/2013  и 7/2014), 
о д  о  б  р  а  в  а  м  промену апропријација  у  оквиру  Раздела 3,   Глава  1, 
Општинска управa смањењем апропријације 43, економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге – рушење објеката за износ од 25.000,00 динара, што је 
5%  од  вредности  апропријације  чији  се  расход  умањује,  уз  истовремено 
повећање апропријације 44, економска класификација 425  –  Текуће поправке и 
одржавање.

2.
 Преусмеравањем  средстава  по  овом  решењу,  Општинска  управа  на 

апропријацији  43,  економска  класификација  424  –  Специјализоване  услуге  – 
рушење објеката, планирана средства у износу од 500.000,00  динара смањују се 
на износ средстава од  475.000,00 динара.

3.
Преусмеравањем  средстава  по  овом решењу,  Општинска  управа  на 

апропријацији 44, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, 
планирана  средства у износу од 3.860.000,00 динара повећавају се на износ 
средстава од 3.885.000,00 динара.
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                                                                      4.
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                              ЂУРО ЖИГА, С.Р.
Број: 06-1/2014-182-01
Дана: 17.11.2014. године
Т Е М Е Р И Н
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

РЕДНИ 
БРОЈ НАЗИВ АКТА СТРАНА

283. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 1.

284.  ПРАВИЛНИК О РАДУ  И ОВЛАШЋЕЊИМА
       ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

8.

285.
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ МЕЂУОПШТИНСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ
(Формирање региона за управљање комуналним отпадом)

11 .

286. Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

12.

287.
Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

13.

288. Р Е Ш Е Њ Е
О   ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ

14.

289.
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТСКЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ТРОФЕЈЕ И НАГРАДЕ

15.

290.
П Р О Г Р А М

МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2014. ГОДИНУ

16.

291.
П Р О Г Р А М

СОЦИЈАЛНИХ ДАВАЊА И ПОМОЋИ УГРОЖЕНОМ 
СТАНОВНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

17.

292.

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА 

ДОДЕЛУ ПОМОЋИ КРОЗ ПРОГРАМ ПОМОЋИ ЗА
 СОЦИЈАЛНО НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПЕНЗИОНЕРЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

19.

293.
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СЕЧУ И САДЊУ СТАБАЛА НА 
ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

20.

294. Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

21.

295.         Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ 

22.
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296.        Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

23.

297. Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

24.

298. Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

25.

299. Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

26.

300. Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

27.

 *
  * 
  * 

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


	 Примерак 100,00 динара

