СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLIX–Број 30.

ТЕМЕРИН 22.12.2016.

Примерак 100,00 динара

333.
На основу члана 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину
(“Сл. лист општине Темерин”, број 29/2016) и члана 4. Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за
дотације невладиним организацијама за спровођење програма и пројеката од
јавног интереса ( “Сл. лист општине Темерин”, број 1/16), Општинско веће

расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање
програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите која
реализују удружења грађана

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет конкурса је додела средстава из буџета општине Темерин за
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне
заштите која реализују удружења грађана, а који доприносе развоју и
унапређењу постојећих услуга социјалне заштите: услуга помоћ и нега у кући.

II ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства за суфинансирање програма и пројеката из тачке I овог конкурса,
обезбеђена су Одлуком о буџету општине Темерин за 2017. годину ("Сл. лист
општине Темерин”, број 29/2016) у оквиру раздела 3, глава 1, конто 481 Дотације невладиним организацијама - помоћ у кући за стара лица, позиција 127,
у укупном износу од 3.200.000,00 динара.
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III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1. На конкурсу могу да учествују удружења грађана:





регистрована у складу са Законом о удружењима (“Службени гласник РС”,
број 99/2009 и 99/2011-др.закони),
чије је седиште на територији општине Темерин,
која су директно одговорна за припрему и реализацију програма,
чији циљеви оснивања доприносе заштити, рехабилитацији и
социјализацији лица у стању социјалне потребе на територији општине
Темерин.

2. Подносилац пријаве може да конкурише само са једним програмом или
пројектом на конкурс.
3. Пријава на конкурс подноси се искључиво на обрасцу Упитника за
суфинансирање програма удружења грађана, који је саставни део овог конкурса.
Пријава се може преузети у општини Темерин, канцеларија број 8/1, или на
интернет страници www.temerin.rs .
Уз пријаву се обавезно подноси:









фотокопија Решења о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног
органа;
фотокопија оснивачког акта (статута) удружења у коме је утврђено да се
циљеви удружења остварују у области у којој се програм/пројекат
реализује;
фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју;
званичан доказ о рачуну у банци;
основни подаци о подносиоцу пријаве (кратак историјат, састав стручног
руководећег кадра, значајни програми и пројекти које је удружење
реализовало у досадашњем раду);
детаљан опис програма/пројекта за чије суфинансирање се подноси
пријава - методе и начин реализације, план и врсте активности, значај,
место и време реализације програма/пројекта , детаљан финансијски
план, кориснике обухваћене програмом и друго (приложити опис највише
на три странице).

За тачност података унетих у Упитник одговара подносилац пријаве.
4. Рок за подношење пријаве на конкурс је од 26. децембра 2016. године до 04.
јануар 2017. године.
5. Пријаве се подносе лично, предајом на Писарници Општинске управе у згради
Општине Темерин или путем поште на адресу:
Општина Темерин
Новосадска 326
21235 Темерин

Број 30

Службени лист општине Темерин

22.12.2016.

Страна 3

са назнаком: Ресор здравство и социјална заштита
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
6. Пријаве које се доставе након наведеног рока, пријаве са непотпуном
документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште,
непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је буџет
општине Темерин током 2016. године доделио средства на име суфинансирања
програма и пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији и
наменском утрошку средстава, неће се узимати у разматрање.
7. О избору програма по расписаном конкурсу одлучује Комисија за избор
програма и пројеката у области социјалне заштите ( у даљем тексту: Комисија)
коју образује Општинско веће.
8. Комисија разматра пријаве и у складу са условима конкурса, сачињава
предлог Одлуке о избору програма и пројеката, који ће се суфинансирати из
буџета општине и доставља предлог Одлуке Општинском већу на усвајање.
9. Пре достављања предлога Одлуке, Комисија може удружењу предложити да
изврши одређене измене у програму или пројекту у погледу активности и
трошкова њихове реализације, и по потреби затражи додатну документацију и
информације.
10. Одлуку о избору програма и пројеката који се суфинансирају из буџета
општине Темерин по конкурсу доноси Општинско веће на основу Одлуке
Комисије.
Одлука Општинског већа је коначна.
Општинско веће није обавезно да образложи своје одлуке.
11. Уговором између општине и корисника средстава уређују се међусобна права
и обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за
реализацију програма односно пројекта, обавеза подношења извештаја, начин
решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна. Садржину
уговора утврђује Општинска управа Темерин.
12. Резултати конкурса се објављују на интернет страници Општине Темерин:
www.temerin.rs.
13. Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима.
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IV РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА:
Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до
31.12.2017. године.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:


усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и
локалном нивоу,



референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања
програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања
програма и његова одрживост,
усклађеност са јавним потребама и интересима грађана,
обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области
у којој се програм спроводи,
усмереност ка већем броју корисника,
подстицање солидарности, заштите и помоћи лицима у специфичним
животним ситуацијама,
суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета
АП Војводине, фондова Европске уније, поклона, донација, легата,
кредита, и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање
програма,
законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих
програма: да ли су раније коришћена средства буџета општине и ако јесу,
да ли су испуњене уговорне обавезе.









Специфични критеријуми за оцењивљње пројеката су:







да је удружење регистровано за вршење услуга социјалне заштите,
да удружење има ангажованог стручног радника са лиценцом који
поседује искуство у раду са угроженим категоријама становништва,
да удружење поседује адекватан простор неопходан у раду са
корисницима услуга (удружење може имати и закључен протокол о
сарадњи са неком од јавних установа или другим правним субјектом),
да удружење има капацитете у погледу људских и материјалних ресурса
за спровођење активности које се предлажу
да удружење има неговатељице – домаћице, са завршеним
акредитованим програмом обуке за пружање ове врсте услуге

’’Јавни конкурс објавити у ,,Службеном листу општине Темерин”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/16-188-2-01
Дана: 26.12.2016. године
ТЕМЕРИН

ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА
ВЕЋА ЗА РЕСОР ЗДРАВСТВА И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Младен Зец, с.р.
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334.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 13.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 01. новембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 6, Општинска
управа – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин
смањењем апропријације 205, економска класификација
511 –Зграде и
грађевински објекти за износ од 283.000,00 динара, што је 0,35% од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
194, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова
за износ од 283.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 205, економска класификација 511 – Зграде и грађевински
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објекти, планирана средства у износу од 83.000.000,00 динара смањују се на
износ средстава од 82.717.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 194, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова, планирана средства у износу од 105.000,00 динара повећавају
се на износ средстава од 388.000,00 динара
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-164-01
Дана: 01.11.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

335.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 13.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 09. новембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 6, Општинска
управа – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин
смањењем апропријације 201, економска класификација
421 – Стални
трошкови за износ од 158.000,00 динара, што је 0,7% од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
192, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери за износ од
158.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
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апропријацији 201, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирана
средства у износу од 22.000.000,00 динара смањују се на износ средстава од
21.842.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 192, економска класификација 465 – Остале дотације и
трансфери, планирана средства у износу од 1.650.000,00 динара повећавају се
на износ средстава од 1.808.000,00 динара
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-165-01
Дана: 09.11.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

335.
336.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 13.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 09. новембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 6, Општинска
управа – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин
смањењем апропријације 202, економска класификација
425 – Текуће
поправке и одржавање за износ од 50.000,00 динара, што је 0,9% од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
192, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери за износ од
50.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на

Број 30

Службени лист општине Темерин

22.12.2016.

Страна 8

апропријацији 202, економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање, планирана средства у износу од 5.500.000,00 динара смањују се на
износ средстава од 5.450.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 192, економска класификација 465 – Остале дотације и
трансфери, планирана средства у износу од 1.808.000,00 динара повећавају се
на износ средстава од 1.858.000,00 динара
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-166-01
Дана: 09.11.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

337.
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 и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 18. новембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
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 56 – Текућа резерва, одобравају се додатна
средства Скупштини општине у износу од 10.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава за трошкове путовања.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 1.
Скупштина општине, Глава 1. Скупштина општине, функција
111 – Извршни
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и законодавни органи, апропријација економске класификације 422 – Трошкови
путовања, на позицији 7.
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: 06-1/2016-171-01
Дана: 18.11.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

338.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 13.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 25. новембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 6, Општинска
управа – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин
смањењем апропријације 183, економска класификација
414 – Социјална
давања запосленима за износ од 2.000,00 динара, што је 0,3% од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
187, економска класификација 422 – Трошкови путовања за износ од 2.000,00
динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
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апропријацији 183, економска класификација
414 – Социјална давања
запосленима , планирана средства у износу од 690.000,00 динара смањују се на
износ средстава од 688.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 187, економска класификација 422 – Трошкови путовања,
планирана средства у износу од 95.000,00 динара повећавају се на износ
средстава од 97.000,00 динара
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-163-01
Дана: 25.11.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

339.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 13.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 27. новембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 6, Општинска
управа – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин
смањењем апропријације 195, економска класификација
511 –Зграде и
грађевински објекти за износ од 220.000,00 динара, што је
2% од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
188, економска класификација 423 – Услуге по уговору за износ од 220.000,00
динара.
2.
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Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 195, економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти, планирана средства у износу од 10.877.000,00 динара смањују се на
износ средстава од 10.657.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 188, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана
средства у износу од 2.662.000,00 динара повећавају се на износ средстава од
2.882.000,00 динара
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-169-01
Дана: 27.11.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

340.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 13.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 27. новембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 6, Општинска
управа – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин
смањењем апропријације 186, економска класификација
421 – Стални
трошкови за износ од 36.000,00 динара, што је 2,2% од вредности апропријације
чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације 181, економска
класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца за износ од
30.000,00 динара и повећање апропријације 191, економска класификација 426
– Материјал за изнсо од 6.000,00 динара.
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2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 186, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирана
средства у износу од 1.700.000,00 динара смањују се на износ средстава од
1.664.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 181, економска класификација 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, планирана средства у износу од 2.500.000,00 динара
повећавају се на износ средстава од 2.530.000,00 динара
4.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 191, економска класификација 426 – Материјал, планирана
средства у износу од 900.000,00 динара повећавају се на износ средстава од
906.000,00 динара
5.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-170-01
Дана: 27.11.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

341.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 13.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 27. новембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 6, Општинска
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управа – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин
смањењем апропријације 205, економска класификација
511 –Зграде и
грађевински објекти за износ од 70.000,00 динара, што је 0,09 % од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
188, економска класификација 423 – Услуге по уговору за износ од 70.000,00
динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 205, економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти, планирана средства у износу од 82.717.000,00 динара смањују се на
износ средстава од 82.647.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин на
апропријацији 188, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана
средства у износу од 2.592.000,00 динара повећавају се на износ средстава од
2.662.000,00 динара
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-167-01
Дана: 27.11.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

342.
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 и 103/2015) и
Решења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама број: 132-451-441/2016-01 од дана 17.11.2016. године
Председник општине Темерин дана 01. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
У члану 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени
лист општине Темерин'', број: 17/2015 и 23/2016), функција
820 – Услуге
културе, Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин,
ПОВЕЋАВА
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С Е
позиција 155,
апропријација економске класификације
Нематеријална имовина за износ од 21.000,00 динара.

515 –

У члану 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину, члан 4.
(табела), група конта 733, синтетика 7332 – Капитални трансфери од других
нивоа власти, износ: ''89.721.000'', замењује се износом: ''89.742.000''.
II
Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета
општине Темерин за 2016. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења
и износе 956.592.000,00 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: 06-1/2016-175-01
Дана: 01.12.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

343.
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 и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 05. децембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
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Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016), 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 56 – Текућа резерва, одобравају се додатна
средства Општинској управи – Туристичка организација општине Темерин у
износу од 15.000,00 динара на име обезбеђења додатних за израду пројектно –
техничке документације за бициклистичко - пешачку стазу Темерин – Инфо
центар.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 11. Туристичка организација општине Темерин –
Пројекат – Израда пројектно – техничке документације бициклистичко – пешачке
стазе Темерин – Инфо центар, функција
473 – Туризам, апропријација
економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, на позицији 267.
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: 06-1/2016-172-01
Дана: 05.12.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

344.
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 и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 08. децембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016), Раздео 2.
Глава 5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
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класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 –
Средства резерве, на позицији 56 – Текућа резерва, одобравају се додатна
средства Општинској управи – Туристичка организација општине Темерин у
износу од 34.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за исплату
разлике између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није
умањена у смислу члана 5. став 1. Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава, са урачунатим доприносима који се исплаћују на
терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене
основице у смислу овог закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на
терет послодавца.
.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 11. Туристичка организација општине Темерин,
функција 473 – Туризам, апропријација економске класификације 465 – Остале
дотације и трансфери, на позицији 263.
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: 06-1/2016-177-01
Дана: 08.12.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

345.
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 и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 08. децембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
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Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016), 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 56 – Текућа резерва, одобравају се додатна
средства Општинској управи – Туристичка организација општине Темерин у
износу од 165.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за плате,
додатке и накнаде запослених и 29.000,00 динара на име обезбеђења додатних
средстава за социјалне доприносе на терет послодавца.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 11. Туристичка организација општине Темерин,
функција 473 – Туризам, апропријација економске класификације 411 – Плате,
додаци и накнаде запослених, на позицији 253 и
412 – Социјални
доприноси на терет послодавца, на позицији 254.
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: 06-1/2016-176-01
Дана: 08.12.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

346.
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 и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 09. децембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016), 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 56 – Текућа резерва, одобравају се додатна
средства Општинској управи – Туристичка организација општине Темерин у
износу од 70.000,00 динара на име обезбеђења додатних за услуге по уговору.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 11. Туристичка организација општине Темерин,
функција 473 – Туризам, апропријација економске класификације 423 – Услуге
по уговору, на позицији 259.
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: 06-1/2016-178-01
Дана: 09.12.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

347.
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 и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),
Председник општине Темерин дана 09. децембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број 30

Службени лист општине Темерин

22.12.2016.

Страна 19

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016), 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 56 – Текућа резерва, одобравају се додатна
средства Општинској управи – ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин, у износу од 30.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава за исплату јубиларне награде.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 13. ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин, функција 912 –
Основно образовање, апропријација економске класификације 463 – Донације и
трансфери осталим нивоима власти (Награде запосленима и остали посебни
расходи), на позицији 286.
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: 06-1/2016-180-01
Дана: 09.12.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

348.
Служба за скупштинске послове и послове Председника општине,
утврдила је
ИСПРАВКУ
Решења Скупштине општине бр. 06-33-14-7/2016-01 од 30.11.2016. године,
(''Службени лист општине Темерин'', број 27/2016 страна 74.) у ставу 2.(именује
се) уместо ''Љубомир Вујовић'', треба да стоји ''Драгољуб Вујовић''. Исправка се
врши због учињене техничке грешке, приликом израдe Решења.
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Служба за скупштинске послове,
и послове Председника општине

349.
Служба за скупштинске послове и послове Председника општине,
утврдила је
ИСПРАВКУ
Решења Скупштине општине бр. 06-33-7/2016-01 од 30.11.2016. године,
(''Службени лист општине Темерин'', број 27/2016 страна 13.) чланови 5., 6., 7.,
8., 9., 10. и 11. бришу се и треба да стоји:
Члан 5.
'' У члану 19. став 3 брише се.
Члан 6.
У члану 19б у ставу2. после речи: „ закуп“ додају се речи: „ на одређено
време, а најдуже на 99 година“.
Члан 7.
У члану 19в после речи: „ Уредбом и овом Одлуком “ додају се речи : „ на
предлог Одељења Општинске управе Темерин, надлежног за имовинско-правне
послове “.

Члан 8.
У члану 19г став 1. реч: „Одлука “ замењује се речју: Одлуку „ а после речи
председник општине додају се речи : „ на предлог Одељења Општинске управе
Темерин, надлежног за имовинско-правне послове “.
У ставу 4. бришу се речи : „ од осам нити дужи “.
Члан 9.
У члану 19 е став1. после речи: „ писаних понуда “ додају се речи : „ и
непосредне погодбе “ а у ставу 5 додаје се реченица:„Саставни део записника је
и нацрт решења о давању у закуп непокретности који се доставља општинском
већу путем Општинске управе.“
Члан 10.
У члану 19л став 4.
речи „ непокретности у закуп “ замењује
речима: „ односно службених зграда и пословних просторија„.

се

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном листу општине Темерин”.
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Исправка се врши због учињене техничке грешке, приликом израдe
Решења.
Служба за скупштинске послове,
и послове Председника општине

С А Д Р Ж А Ј
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
333.

за доделу средстава из буџета општине Темерин за
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у
области социјалне заштите која реализују удружења грађана

1.

334.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ

5.

335.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ

6.

336.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ

7.

337.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

8.
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338.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ

9.

339.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ

10.

340.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ

11.

341.
342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.
349.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О ПОВЕЋАЊУ ПОЗИЦИЈЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ИСПРАВКА
ИСПРАВКА

***

Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин
Годишња претплата: 1.500,00 динара.
Жиро рачун број: 840-324641-85
Прималац: Општинска управа Темерин

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
19.
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Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''
Телефон број: 021/ 843-888
Штампа: Општинска управа општине Темерин
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