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Скупштина општине Темерин је на XXII седници од 27.12.2010.године донела 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Активности које локална самоуправа и друге институције на територији општине Темерин у 
основи имају за циљ бољи живот грађана, подизање животног стандарда и бољи квалитет 
живота.

Као највећи проблем са којим се већина грађана суочава је проблем незапослености. Локална 
привреда није довољно развијена да би генерисала нова радна места и апсорбовала сву 
расположиву радну снагу. Из тог разлога важно је реализовати пројекте и активности који би 
створили претпоставке за убрзани и одржив економски развој општине, а које су дефинисане 
у Стратешком плану општине Темерин 2010.–2015.година. 

Проблем незапослености је констатован у овом, за општину веома значајном, документу, а 
као један од предуслова његовог решавања јесте креирање адекватног пословног окружења за
подршку постојећим предузећима, оснивање нових и за привлачење инвестиција. Међутим, 
задовољавање ових предуслова у датим друштвено економским околностима захтева време и 
систематски приступ решавању овог проблема. 

Из тог разлога, као први корак у систематском решавању проблема незапослености општина 
Темерин доноси Локални акциони план за запошљавање (ЛАПЗ), који на основу описа 
тренутне ситуације (крај 2010.године) дефинише главни циљ и приоритетне пројекте за 
период од годину дана. У разматрању могућих корака у решавању проблема вишка радне 
снаге, у обзир се узимају приоритети и акције на регионалном и националном нивоу, као и 
мере и програми подршке које се реализују на тим нивоима, а које општина може користити.

Потреба за доношењем ЛАПЗ општине Темерин и његовим усвајањем од стране Скупштине 
општине произилази између осталог и из чињенице да је његово постојање предуслов да НСЗ 
суфинансира активне мере запошљавања.

“Националним акционим планом запошљавања за 2011.годину планирано је суфинансирање 
програма приправника, обука, као и субвенција за самозапошљавање и субвенција 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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послодавцима за запошљавање на новоотворним радним местима. Основи услови за 
суфинасирање мера или програма активне политике запошљавања је да локална самоуправа 
има:

 формиран Локални савет за запошљавање
 усвојен Локални акциони план запошљавања за 2011.годину
 опредељена средства за финансирање одређеног програма или мера
 као и усклађене програме или мере са приоритетима и циљевима локалног економског 

развоја и локалног тржишта рада.”

Веома значајна околност у општини Темерин када је у питању могућност корошћења 
средстава из екстерних извора јесте што је већ усвојен Стратешки план развоја општине 
Темерин, Акциони план за младе и Стратегија социјалне заштите.

Стратешким планом развоја општине Темерин 2010.-2015.године, дефинисана су 3 стратешка
циља, 11 приоритетних циљева и 43 мере чија реализација треба да ојача привреду и 
економију општине.

Сумирано, стратешки циљеви и приоритети општине Темерин су:

1. повећање економске конкурентности општине кроз развој и реструктуирање привреде и 
пољопривреде;

У оквиру овог циља је подстицање инвестиција, привлачење капитала ради структуралне 
трансформације, подстицање предузетништва и унапређење пољопривредне производње;

2. изградња ефикасне инфраструктуре у функцији јачања конкурентности општине;

У оквиру овог циља је изградња приступачне околине насеља, развој мреже која доприноси 
конкурентности, као и развој комуналне инфраструктуре;

3. унапређење рада локалне самоуправе и подизање квалитета и доступности услуга у 
области ванпривредне делатности (здравстена и социјална заштита, образовање, култура и 
спорт);

Овај циљ подразумева модернизацију рада локалне самоуправе, побољшање социјалних 
услуга, доступност образовних установа, као и промоција и унапређење културног живота.



Број 19. Службени лист општине Темерин   31.12.2010. Страна 3

Анализа стања на тржишту рада у општини Темерин

Незапослена лица су у општини Темерин у пероду 2004.–2008.године чинила од петине 
(19,2%), до десетине (11,7%) становништва које се налази у старосној категорији од 15-65 
година. У посматраном периоду, највише незапослених лица било је 2006.године, 4.052, од 
чега је број незапослених жена био 2.371.

Незапосленост у општини Темерин

Посматрајући перод од јануара 2009. до новембра 2010.године, незапосленост у оптштини 
Темерин је порасла за 322 особе. Просечан број незапослених је у 2009.години износио 2.446 
особе, од чега је 1.390 било жена. У новембру 2010.године, укупан број незапослених лица 
био је 2.625, од чега је 1.463 жена. Дакле, више од половине незапослених лица заузимају 
жене.

Посматрајући податке из новембра 2010.године и узимајући као показатељ незапослености 
ниво стручне спреме, видимо да је највише незапослених лица са трећим степеном стручне 
спреме, затим са четвртим, па првим. Висок је удео женске популације у укупном броју 
незапослених лица општине Темерин, као и у укупном броју незапослених лица према 
степену стручне спреме.

Незапослена лица према степену стручне спреме у општини Темерин
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Према степену стручне спреме у АП Војводини је највише незапослених лица међу лицима са
првим степеном стручне спреме – 31,9%. Са друге стране, најмање незапослених лица има са 
осмим степеном стручне спреме (доктори наука), њих је свега 13 на територији АП 
Војводине.

Уколико се анализира присуство жена у укупно незапосленом становништву примећује се да 
су жене са трећим и петим степеном стручне спреме запосленије у односу на мушку 
популацију, док у осталим категоријама стручности доминирају мушкарци. Уочљиво је и да 
се удели незапослених жена на нижим степенима стручне спреме смањују, док су на вишим у 
порасту.

Истражујући незапосленост према старосном добу, видимо да је највиша незапосленост за 
лица у старосној категорији 30–34, затим лица која су у категорији 50-54, док је најмање 
незапослених у групи 15-19. Женска популација доминира у старосној групи 20-24, а затим 
30-34, док незапослени мушкарци доминирају у старосној групи 55-59 и 60-65. Ако 
посматрамо незапослена лица на нивоу АП Војводина највише незапослених лица у јуну 
2010.године регистровано је у старосној групи између 25 и 29 година.

Незапосленост према старости и полу у општини Темерин
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Ако посматрамо незапосленост према њеном трајању, највећи број лица је незапослен до 3 
месеца. Оно што забрињава је чињеница да је дугорочна незапосленост која траје дуже од 
годину дана висока (у поређењу са укупном популацијом општине Темерин), и она за период 
1-2 године износи 499 лица, за период 2-3 године 295 лица, за период 3-5 година 169, 5-8 
година 198 лица, 8-10 година 102 лица, а чак постоје и лица која су незапослена преко 10 
година и њих је 130.

Посматрајући запосленост као категорију опозитну од незапослености која генерише 
привредни раст и веома је важна за опоравак економије, као и за привредну стабилност, 
анализирамо пријављене потребе за запошљавањем. У 2009.години пријављених потреба за 
запошљавањем на нивоу општине Темерин било је 1.265, док је до децембра 2010.године тај 
број износио 112. Највише потреба је забележено код запослења за која је потребан други и 
трећи образовни степен.

Пријављене потребе за запошљавањем у општини Темерин
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Број лица која су започела радни однос је у 2009.години на нивоу општине износио 1.539, док
је до краја 2010.године повећан и износи 1.693. На нивоу Јужно-бачког округа, 62.723 особе 
су започеле радни однос до краја 2010.године, што је мање у односу на 2009.годину, када је 
тај број био 73.101.

На нивоу општине Темерин повећао се и број лице која су запослена са евиденције, са 447 из 
2009.године, на 458 до краја 2010.године. Ситуација на нивоу Јужно-бачког округа је слична 
као и код заснивања радног односа, дакле, дошло је до смањења са 25.376 на 14.450 у 
2010.години.

Уколико се сумира стање на тржишту рада општине Темерин, укупан број незапослених лица
је на крају месеца новембра 2010.године био 2.625, од чега је 1.463 жена. У месецу новембру, 
новопријављених незапослених лица је било 207, од чега је 110 жена. Пријављених потреба за
запошљавање на одређено било је 2, на неодређено није забележено. Укупно запошљавање 
износило је 237, од чега је 94 жена, расподела између запослења на неодређено и одређено је 
91/146 у корист запослених на одређено. Запослених са евидениције је било укупно 65, од 
чега је 31 жена.

Број правних лица у периоду посматрања 2001.-2008.године, најпре расте све до 2005.године, 
а затим наглог смањења у 2006.години, поново почиње континуирано да расте, да би 
2008.године у општини Темерин било регистровано 498 правних лица. Највећи број правних 
лица су друштвено-политичке организације и заједнице, затим следе организације из области 
образовања и културе, док су на трћем и четвртом месту по броју предузећа из области 
трговине и индустрије.

Структура привреде у општини Темерин у 2008.години показује да највећи удео у привреди 
заузима трговина (31%), затим индустрија (26%), пољопривреда и као и финансијске и друге 
услуге генеришу по 13% привредне активности.
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Структура привреде у општини Темерин према делатности у 2008.години 

Слика 7 : Структура привреде у општини Темерин 
према делатности у 2008.  години
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Индустрија и рударство Пољопривреда и рибарство
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Трг овина Занатство и личне услуг е
Финансијске и друг е услуг е Стамбено комуналне делатности

Профили кадрова који се образују у општини Темерин

На нивоу општине Темерин постоје четири основне и једна средња школа.

Средња школа “Лукијан Мушицки” је средња техничка школа, која нуди образовања у 
области машинства и обраде метала (аутомеханичар, инсталер, бравар), личних услуга 
(женски фризер), трговине, угоститељства и туризма (трговац), економије, права и 
администрације (економски техничар).

Уколико се посматра структура привреде општине Темерин у односу на образовни 
потенцијал који поседује, као и профиле запослења које нуди, долази се до закључка да 
постоје следеће претње: 

 услед континуираног опадања броја ученика јавиће се вишак радне снаге у просвети,
 услед едуковања ученика истог образовног профила јавља се вишак радне снаге на 

тржишту.
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Најзначајнији привредни субјекти у општини Темерин су ФКЛ АД, ТЕРМОВЕНТ СЦ, VEKIĆ
CHOCOLATE, СИМПЛЕКС, ECO-RECYCLING, АД ЧЕЛИК, ДТД РИБАРСТВО, NOBILI 
FURNITURE, ALMEX DOO, TIM-COP, ЕЛМЕД и многи други. Значајно је напоменути да је 
предузеће ФКЛ у 2010.години запослило око сто нових младих радника. Горе поменути и још
многи привредни субјекти наше општине би могли да омогуће праксу, приправништво тј. 
стицање радног искуства за младе.

Доношење и усвајање ЛАПЗ је први корак у решавању проблема незапослености и 
подстицања развоја локалне привреде. Неопходан предуслов за остваривање планираних 
активности је унапређење сарадње свих релевантних актера и институција не само на 
локалном нивоу, него и са институцијама на регионалном и националном нивоу. Такође, 
важно питање које се поствља јесте и финансирање пројеката из ЛАПЗ. Потенцијални извори 
финансирања пројеката су Буџет општине, НИП, покрајинска Влада, Влада Републике 
Србије, ИПА фондови и други доступни фондови Европске уније, донације и други 
међународни фондови. Локална самоуправа као и Агенција за развој општине Темерин треба 
да прате конкурсе за подношење предлога пројеката и да их повезује са пројектима који су 
предложени у Акционом плану. Приликом постављања реалних циљева и дефинисања 
пројеката усмерених на решавање проблема незапослености, корисно је имати у виду циљеве 
и мере које се реализују у оквиру регионалних и националних институција и нивоа.

Приказ активности, пројеката и мера на регионалном и националном нивоу

Национална служба за запошљавање реализује следеће мере активне политике запошљавања 
у циљу подстицања запошљавања и смањења незапослености:

1. Каријерно вођење и саветовање које обухвата:

успостављање контакта са послодавцима, групно информисање, саветовање, процену 
запошљивости, селекцију и класификацију, сајмове запошљавања, професионалне 
оријентације, клуб за тражење посла, обуку за активно тражење посла и др.

2. Програми додатног образовања односе се на приправнике и спровођење обука
3. Професионална рехабилитација и запошљавање особа за инвалидитетом 
4. Развој предузеништа и програми запошљавања 
5. Субвенције за запошљавање, јавни радови и др.

Извршно веће АП Војводине, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и 
равноправност полова, спровели су програм за очување броја радних места у АП Војводини у
2009. као и 2010.години. Антикризни програм за очување постојећих радних места у АП 
Војводини у 2009. а што је настављено 2010.години подразумева шест стратешких и осам 
пратећих програма чији је свеобухватни циљ очување постојећих радних места и повећање 
броја запослених.
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Приоритетни програми:

1. Отварање радње или предузећа (субвенције за незапослена лица – самозапошљавање);

2. Подстицање отварања новог радног места (субвенције за послодавце – новозапошљавање);

3. Зараде приправника (субвенције за финансирање 10 зарада приправника + 2 зараде 
послодаваца);

4. Финансијски подстицаји страним или домаћим инвеститорима за отварање радних места (у
новоотвореном привредном субјекту);

5. Јавни радови (пројекти од покрајинског значаја и од значаја за локалне заједнице у АП 
Војводини);

6. Подстицање запошљавања у пољопривреди (регистрација пољопривредог газдинства од 
стране незапосленог лица).

Остали програми:

1. Подстицање запошљавања стручњака на селима и у неразвијеним срединама (одобравање 
зараде потребних профила радне снаге уколико је то занимање дефицитарно у округу у коме 
се налази општина);

2. Удруживање средстава са предузећима ради отварања малих погона (где ће бити запослен 
део технолошких вишкова из тог предузећа);

3. Удруживање са средствима регионалних партнера и локалних заједница ради изградње 
производних и услужних субјеката у којима би се запошљавали незапослени из локалних 
средина;

4. Могућност посебних стимулација:

 за особе са инвалидитетом (финансирање зараде особе са инвалидитетом која се 
запошљава);

 за самохране родитеље (финансирање смештаја деце у предшколске установе);
 за Роме, избегла, расељена и прогнана лица (могућност финансирања трошкова вођења

пословних књига за новоотворена предузећа или радње);

5. Програми осталих Покрајинских секретаријата (за програме из њихових надлежности 
којима се отварају нова радна места);

6. Реализација програма Националне службе за запошљавање;
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7. Кредити Покрајиснких фондова: Фонд за развој АП Војводине, Гаранцијски фонд АП 
Војводине и Фонд за развој пољопривреде;

8. Финансирање пројеката локалних самоуправа којима се отварају нова радна места.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине се у протеклих неколико годна успешно 
борила против незапослености кроз два принципа – што ефикаснијој примени различитих 
мера Владе Републике Србије и Националне службе за запошљавање.

Национална служба за запошљавање је у сарадњи са Владом Републике Србије, прихватањем 
европских принципа у решавању проблема незапослености и применом мера активне 
политике запошљавања, у последњих неколико година успела да реализује низ нових 
програма самозапошљавања, подстицања запољшавања и обука незапослених лица и на тај 
начин је допринела стабилности процеса континуираног смањења незапослености.

Значајан доприос смањењу незапосленсоти дали су и остали субјекти у Републици Србији и 
то – привредне коморе, локалне самоуправе и невладин сектор, као и синдикати и пословна 
удружења кроз спровођење социјалног дијалога.

Активности на очувањау броја постојећих радних места у Србији и спречавању значајнијег 
пораста броја и стопе незапослености реализовале су се кроз следеће облике:

1. Издвајање значајног дела финансијских средстава у Буџету Републике Србије као и АП 
Војводине за реализацију политике запошљавања

2. Усвајање Антикризног програма Извршног већа АП Војводине ради отварања нових 
радних места, подстицања самозапошљавања, подстицаја страним и домаћим инвеститорима 
за отварање нових радних места, пособено подстицајем запошљавања у привреди и 
пољопривреди, пружајући могућност великом броју младих да стекну услов за полагање 
приправничког испита кроз финансирање зараде за време приправничког стажа, 
оргнизацијом јавних радова и другим подстицајним мерама;

3. Реализација Платформе Извршног већа АП Војводине за очување постојећих радних места 
која је усвојена и од стране Покрајинског социјално-економског савета која подразумева 
непосредан социјани дијалог у свакој фирми ради тражења решења за спречавање отпуштања
запослених кроз уважавање специфичних проблема сваког предузећа;

4. Применом принципа солидарности у предузећима и у друштву.

Специфичности за Локални акциони план за запошљавање у општини Темерин
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Имајући у виду анализу тржишта рада као и релевантна општинска документа, могу се 
издвојити неки главни проблеми: 

Тржиште рада:

 недовољно повремених, привремених и осталих радних места за младе
 недостаје едуковање и помоћ о самозапошљавању и предузетништву
 недостаје усклађивање образовних профила према потребама привреде
 неповољне структурне карактеристике тржишта рада (дугорочна незапосленост, 

висока незапосленст младих са нижим степеном образовања и сл.)

Образовање:

 недостају програми за развој вештина, способности и навика
 недостаје веза између образовања и запошљавања – усклађивање обрзовних профила и

потреба привреде
 недовољна информисаност.

Полазећи од анализе стања на тржишту рада као и од главних идентификованих проблема, 
дефинисани су следећи циљеви који стоје у основи ЛАПЗ општине Темерин:

 оптимална искоришћеност расположивих људских ресурса за унапређење локалне 
привреде

 усклађеност потреба привреде и расположиве радне снаге
 олакшано укључивање младих на тржиште рада
 спречавање дугорочне незапослености.

Актери у реализацији пројеката:

 локална самоуправа
 Агенција за развој општине Темерин
 Канцеларија за младе
 Национална служба за запошљавање
 привредни субјекти
 виши нивои власти.

Листа пројеката:

 Програм субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним 
местима

 Обуке и преквалификације незапослених са евиденције и службе НСЗ
 Стимулисање самозапошљавања
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 Усклађивање потреба привреде и образовних профила који се школују у 
општини – прилагођавање смерова у средњој школи потребама привреде.

Назив пројекта: Програм субвенција послодавцима за запошљавање

на новоотвореним радним местима

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Власник пројекта Општина Темерин, ресор привреде

Партнери Национална служба за запошљавање и виши нивои власти

Институција/организација задужена за
имплементацију пројекта

Општина Темерин

Назив пројекта
Програм субвенција послодавцима за запошљавање на 
новоотвореним радним местима

Опис пројекта

Имајући у виду да општина Темерин има довољан број 
регистрованих привредних субјеката и предузетника, а да 
нам је циљ смањење незапослености, желимо да 
подстакнемо исте да отварају нова радна места. Овај 
пројекат захтева мањи обим инвестиција и бржу реализацију.

Циљеви пројекта

1. Смањење броја незапослених, која не би утицала на 
функционисање привредних субјеката, већ управо на 
повећање обима производње, побољшање квалитета, 
повећање издвајања у локални буџет који би послужио за 
даље подстицаје привредног развоја наше општине

Очекивани резултати пројекта

1. Запошљавање младих људи који се налазе на евиденцији 
НСЗ, чиме би се смањио број незапослених на истој.

2. На овај начин би се побољшали услови живота и останак 
младих на подручју општине.

План реализације

Активност Планирано трајање (месеци) Планирани почетак

Доношење Акционог плана за запошљавање 1 месец до краја 2010.

Формирање Локалног савеза за 
запошљавање 

1 месец до краја 2010.

Презентација пројекта средствима 
информисања, незапосленим лицима, 
привреди и широј јавности

3 месеца почетак 2011.

Планирање дела средстава за пројекат у 
Буџету општине за 2011.

1 месец до краја 2010.
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Конкурисање за средства код републичког 
буџета и других нивоа власти

1 месец до краја 2010.

Финансирање пројекта

Извор финансирања Износ (РСД) %

Буџет општине 5.100.000,00 51%

Буџет републике 5.000.000,00 49%

Укупно 10.100.000,00 100%

Назив пројекта: Обуке и преквалификација незапослених са евиденције

службе НС

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Власник пројекта Општина Темерин, ресор привреде

Партнери
Национална служба за запошљавање, привредни субјекти и 
удружења и Агенција за развој

Институција/организација задужена за
имплементацију пројекта

Општина Темерин

Назив пројекта
Обуке и преквалификација незапослених са евиденције 
службе НСЗ

Опис пројекта

Општина Темерин има велику потребу за одређеним 
профилима радника, које је тешко обезбедити. С обзиром на 
број незапослених становника Темерина на евиденцији НСЗ, 
сматрамо да би додатна обука и преквалификација довела до 
обезбеђења неопходних кадрова за потребе привреде наше 
општине.

Циљеви пројекта

1. Смањење броја незапослених преквалификацијом

2. Обезбеђење неопходних кадрова за потребе привреде 
општине Темерин

3. Повећање броја запослених

4. На овај начин би се побољшали услови живота и останак 
младих на подручју наше општине

Очекивани резултати пројекта
Повећање запослености, повећање продуктивности и бољег 
пословања привредних субјеката, бољи услови живота.
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План реализације

Планирано трајање (месеци) Планирано трајање
(месеци)

Планирани почетак

Презентација пројекта привредним 
субјектима 

4 2011.

Промоција пројекта незапосленим лицима 5 2011.

Заједничка едукација у сарадњи са НСЗ 
незапослених

3 2011.

Организовање Сајма запошљавања када би 
дошло до коначне реализације овог пројекта

1 2011.

Финансирање пројекта

Извор финансирања Опис Износ (РСД) %

Буџет општине 1.100.000,00 До 51%

Буџет републике 1.000.000,00 49%

Укупно 2.100.000,00 100%

Назив пројекта: Самозапошљавање

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Власник пројекта Општина Темерин, ресор привреде

Партнери
Национална служба за запошљавање, привредни субјекти и 
удружења 

Институција/организација задужена за
имплементацију пројекта

Општина Темерин и НСЗ

Назив пројекта Самозапошљавање

Опис пројекта

Општина Темерин има велик број регистрованих носилаца 
личног рада, по чему је традиционално препознатљива 
општина. Пошто постоји неколико већих производних 
субјекта, постоји потреба да се већи привредни субјекти и 
носиоци личног рада узајамно допуњавају. 

Циљеви пројекта Смањење броја незапослених самозапошљавањем
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Развој приватног предузеништва

Повећање броја запослених

На овај начин би се побољшали услови живота и останак 
младих на подручју наше општине

Очекивани резултати пројекта

Повећање запослености, развој приватног сектора, лакше 
прилагођавање потребама тржишта носилаца личног рада, 
што истовремено утиче на побољшање стварања предуслова 
за бољи стандард грађана

План реализације

Планирано трајање (месеци) Планирано трајање
(месеци)

Планирани почетак

Упознавање лица са евиденције НСЗ са 
пројектом и олакшицама које нуде други 
нивои власти

Заједничка едукација у сарадњи са НСЗ 
незапослених

Помоћ локалне самоуправе код процедуре за 
регистрацију носилаца личног рада

Стална активност

Финансирање пројекта

Извор финансирања Опис Износ (РСД) %

Буџет општине

Буџет републике

Укупно
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Назив пројекта: Преглед стања образовних профила у општини и

прилагођавање смерова потребама привреде

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Власник пројекта Општина Темерин, ресор привреда и ресор за школство

Партнери
Привредни субјекти, средња школа, недлежно министарство 
и надлежни у АП Војводини и Агенција за развој

Институција/организација задужена за
имплементацију пројекта

Општина Темерин, ресор привреда и ресор за школство и 
Агенција за развој

Назив пројекта
Анализа стања образовних профила у општини и 
прилагођавање смерова потребама привреде

Опис пројекта

Уз сарадњу са предузећима, удружењем занатлија и 
асоцијацијом привредика на територији општине извршиће 
се преглед тренутно неопходних занимања, као и оних која 
ће бити неопходна привредним субјектима у догледно време,
са једне стране, и преглед образовних профила на тржишту 
рада са друге стране. Тиме ће се створити могућности да се 
усклади школски програм са потребама привредног сектора.

Циљеви пројекта

1. Јачање капацитета локалне самоуправе

2. Прилагођавање смерова у школи потребама привреде 
локалне средине

Очекивани резултати пројекта
1. Усклађивање стања образовних профила у општини са 
потребама привреде.

План реализације

Планирано трајање (месеци) Планирано трајање
(месеци)

Планирани почетак

Састављање тима 2 2011.

Преглед неопходних занимања 2 2011.

Статистика стања у средњој школи 1 2011.

Обраћање вишим нивоима власти за 
добијање потребних сагласности

2 2011.

Финансирање пројекта
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Извор финансирања Опис Износ (РСД) %

Буџет општине (средства која се обезбеде из 
пројеката прекограничне сарадње), надлежно 
министарство и надлежни органи АП Војводине

Укупно

Пошто је значај овог пројекта изузетно велики за нашу општину, а зависи од много спољних 
услова, даљом разрадом и реализацијом истог ће се у наредној години бавити партнери у 
пројекту, институције/организације задужене за имплементацију пројеката, савет за 
запошљавање и други субјекти.

Уверени смо да би реализација Локалног акционог плана за запошљавање – општине 
Темерин у многоме допринела побољшању услова живота наших грађана, а да би наша 
општина постала пожељнија за живот и привлачење домаћих и страних инвеститора.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                       ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 06-23-7/2010-01
Дана: 27.12.2010.године                                                       Михаљ др. Матушка, с.р.
Т Е М Е Р И Н

322.

На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 88. став 1. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 35. тачка 6., а у
вези са  чланом 101.  став 1.  Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', број 11/2008),

Скупштина општине Темерин на  XXII  седници одржаној  27.12.2010. године,
донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АНЕКСА 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
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I

Усваја се Анекс 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.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-23-8/2010-01
Дана:27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н                                                                         Михаљ др. Матушка, с.р.

323.

На основу члана 65. став 1. тачка 19. и члана 166.  Статута општине Темерин
(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  11/2008)  и  члана  29. Одлуке  о  буџету
општине Темерин за 2011. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010),
 Председник општине Темерин дана 28.12.2010. године,  доноси

П Р А В И Л Н И К

о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун
извршења буџета општине Темерин

Члан 1.

        Овим правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених
буџетских средстава на рачун – Извршења буџета општине Темерин, која индиректни
корисници  буџетских  средстава  нису  утрошили  за  финансирање  расхода  у  2010.
години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине
Темерин за 2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.  2/2010 и  13/2010)
закључно са 31. децембром 2010. године.
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Члан 2.

       Корисници буџетских средстава врше пренос неутрошених средстава из члана
1.  овог  правилника  у  складу  са  овим  правилником  и  Правилником  о  начину
коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна
трезора  општине  Темерин  и  о  начину  извештавања  о  инвестирању  средстава
корисника  буџета  општине  Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.
18/2007).

Члан 3.

       Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном
кориснику  спецификацију  неутрошених  средстава  из  члана  1.  овог  правилника  на
Обрасцу  СНС –  Спецификација  неутошених  средстава,  најкасније  до  15.  јануара
2011. године. 

Директни  корисници  буџетских  средстава  достављају  Одељењу  за  буџет,
финансије и трезор општине Темерин, збирне спецификације неутрошених средстава
индиректних корисника,  корисника за које  су надлежни у смислу Одлуке о буџету
општине Темерин за 2010. годину.

Збирне спецификације из става 2. овог члана достављају се на Обрасцу ЗСНС
– Збирна  спецификација  неутрошених  средстава,  најкасније  до  20.  јануара  2011.
године.

Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни
део.
 

Члан 4.
     
         Индиректни  корисник  буџетских  средстава  уз  спецификацију  неутрошених
средстава  доставља  потврду  за  део  неутрошених  средстава  која  су  пренета  од
другог нивоа власти у циљу изузимања из укупног износа срестава. Потврду издаје
надлежни орган другог нивоа власти који му је пренео средства и садржи следеће
податке:

износ неутрошених средства која су остварена од другог нивоа власти на дан 31.
децембар 2010. године,

намена за коју су та средства пренета од другог нивоа власти,
потпис овлашћеног лица и печат надлежног органа издаваоца потврде.

Члан 5.

         Овај  правилник  ступа  на  снагу наредног  дана  од  дана  објављивања  у
''Службеном листу општине Темерин'', а примењиваће се од 01. јануара 2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                     Густоњ Андраш, с.р.
Број: 06-1/2010-223-01
Дана: 28.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н
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324.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 10. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији  65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства  Општинској управи
Темерин – Агенција за развој општине Темерин у износу од 300.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава ради исплате плата, сталних трошкова и услуга по
уговору за месец новембар.

2.
 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.

Општинска управа Темерин, Глава 16. Агенција за развој општине Темерин, функција
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620 – Развој  заједнице,  апропријација економске класификације  451 –  Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, на позицији 184.

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                                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                           Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-217-01
Дана: 10.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

325.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 и 73/2010) и члана 5. Одлуке о буџету општине Темерин
за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 15. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији  65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства  Општинској управи
Темерин у износу од 36.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради
исплате трошкова везано за регистрацију возила.

2.
 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.

Општинска  управа  Темерин,  Глава  1.  Општинска  управа,  функција  410  –  Општи
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економски и комерцијални послови,  апропријација економске класификације 482 –
Порези, обавезне таксе и казне, на позицији 39.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                          Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-226-01
Дана: 15.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

326.

На основу члана 5. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/2009  и 73/2010),  члана 28.  Одлуке о буџету општине Темерин за 2010.  годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010) и Уговора  о финансијској
помоћи,  од  Покрајинског  секретаријата  за  локалну  смоуправу  и  међуопштинску
сарадњу, број: 401-01704/2010-4 од  дана 25.10.2010. године,

Председник општине Темерин дана 15.12.2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

У члану 8. Одлуке о буџету општине Темерин за 2010. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010), функција 620 – Развој заједнице, економска
класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима, П О В Е Ћ А
В  А  С  Е    позиција  (апропријација)  184 –  Субвенције  јавним  нефинансијским
предузећима, за износ од 1.630.000,00 динара.

У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2010. годину, члан 6. (табела),
група конта 733,  синтетика 7332 –  Капитални трансфери од других нивоа власти,
уписује се износ: ''1.630.000''.

II
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Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета општине
Темерин за 2010.  годину,  увећавају се за износ из тачке I  овог решења и износе
517.824.000,00 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                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                   Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-227-01
Дана: 15.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

327.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 и 73/2010) и члана 5. Одлуке о буџету општине Темерин
за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 16. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији  65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства  Општинској управи
Темерин у износу од 52.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради
исплате трошкова везано за канцеларијски материјал.

2.
 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.

Општинска  управа  Темерин,  Глава  1.  Општинска  управа,  функција  410  –  Општи
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економски и комерцијални послови,  апропријација економске класификације 426 –
Материјал, на позицији 34.

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                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                        Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-225-01
Дана: 16.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

328.

На основу члана 5. став 5. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
РС'',  бр.  54/2009),  члана  28.  Одлуке  о  буџету  општине  Темерин  за  2010.  годину
(''Службени лист општине Темерин'',  бр. 2/2010  и 13/2010) и Решења Покрајинског
секретара за социјалну политику и демографију бр.   113-553-00069/2010-13 од дана
10.12.2010. године

Председник општине Темерин дана 20.12.2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

У члану 8. Одлуке о буџету општине Темерин за 2010. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 2/2010), функција 911 – Предшколско образовање, економска
класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, П О В Е Ћ А В А   С Е
позиција (апропријација) 81/1 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, за износ од
211.000,00 динара.

У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2010. годину, члан 6. (табела),
група конта 733, синтетика 7331 – Текући трансфери од других нивоа власти, износ:
''80.700.000'', замењује се износом: ''80.911.000''.

II
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Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета општине
Темерин за 2010.  годину,  увећавају се за износ из тачке I  овог решења и износе
518.035.000,00 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                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                     Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-228-01
Дана: 20.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

329.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 и 73/2010) и члана 5. Одлуке о буџету општине Темерин
за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 23. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији  65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства  Општинској управи
Темерин у износу од 20.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради
исплате трошка за путарину.

2.
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 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.
Општинска  управа  Темерин,  Глава  1.  Општинска  управа,  функција  410  –  Општи
економски и комерцијални послови,  апропријација економске класификације 422 –
Трошкови путовања, на позицији 30.

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                                                                   ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                        Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-224-01
Дана: 23.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

330.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
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позицији 65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Скупштини општине
Темерин у износу од 111.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради
исплате накнада за чланове комисија и услуга по уговору.

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  423  –  Услуге  по
уговору, на позицији 10.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                          Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-230-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

331.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
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позицији 65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Скупштини општине
Темерин у износу од 125.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради
исплате трошкова материјала.

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  426 –  Материјал, на
позицији 11.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-231-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

332.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији  65 –  Текућа   резерва,  одобравају  се  додатна  средства  Председнику
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општине  и  Општинском  већу у  износу  од  13.000,00 динара на  име  обезбеђења
додатних средстава ради исплате трошкова ђачких карти.

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

Председник општине и Општинско веће, Глава 1. Председник општине и Општинско
веће,  функција  111 –  Извршни  и  законодавни  органи,  апропријација  економске
класификације 414 – Социјална давања запосленима, на позицији 16.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                          Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-232-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

333.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији  65  –  Текућа   резерва,  одобравају  се  додатна  средства  Председнику
општине  и  Општинском  већу  у  износу  од  23.000,00  динара на  име  обезбеђења
додатних средстава ради исплате трошкова репрезентације.
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2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 2.

Председник општине и Општинско веће, Глава 1. Председник општине и Општинско
веће,  функција  111  –  Извршни  и  законодавни  органи,  апропријација  економске
класификације 423 – Услуге по уговору, на позицији 21.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-233-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

334.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији  65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства  Општинској управи
Темерин у износу од 6.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради
исплате трошкова дневница за службена путовања.

2.
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 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.
Општинска  управа  Темерин,  Глава  1.  Општинска  управа,  функција  410  –  Општи
економски и комерцијални послови,  апропријација економске класификације 422 –
Трошкови путовања, на позицији 30.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-234-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

335.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији 65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин у износу од 35.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради
исплате трошкова материјала.

2.
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 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.
Општинска  управа  Темерин,  Глава  1.  Општинска  управа,  функција  410  –  Општи
економски и комерцијални послови,  апропријација економске класификације 426 –
Материјал, на позицији 34.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                          Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-235-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

336.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији  65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства  Општинској управи
Темерин – Основно образовање у износу од  30.000,00 динара на име обезбеђења
додатних  средстава         ОШ ''Кокаи Имре''  Темерин,  ради исплате  трошкова за
молерске радове.

2.
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 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.
Општинска управа Темерин, Глава 7. Основно образовање, функција 912 – Основно
образовање, апропријација економске класификације  463 –  Донације и трансфери
осталим нивоима власти, на позицији 93.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-236-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

337.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији  65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства  Општинској управи
Темерин – КИЦ ''Лукијан Мушицки'' Темерин у износу од  121.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава ради исплате трошкова за услуге по уговору.

2.
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 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.
Општинска управа Темерин,  Глава  10.  КИЦ ''Лукијан Мушицки''  Темерин,  функција
830 – Услуге емитовања и издаваштва, апропријација економске класификације 423 –
Услуге по уговору, на позицији 134.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-237-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

338.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији 65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – КИЦ ''Лукијан Мушицки''  Темерин у износу од 42.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава ради исплате трошкова за текуће поправке везано
за централно грејање.

2.
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 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.
Општинска управа Темерин,  Глава 10.  КИЦ ''Лукијан Мушицки''  Темерин, функција
830 – Услуге емитовања и издаваштва, апропријација економске класификације 425 –
Текуће поправке и одржавање, на позицији 136.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                          Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-238-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

339.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији 65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин –  КИЦ ''Лукијан  Мушицки''  Темерин у  износу од 2.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава ради исплате трошкова везано за куповину пећи.

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.

Општинска управа Темерин,  Глава 10.  КИЦ ''Лукијан Мушицки''  Темерин, функција
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830 – Услуге емитовања и издаваштва, апропријација економске класификације 512 –
Машине и опрема, на позицији 141.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-239-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

340.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији 65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – Центар за социјални рад општине Темерин у износу од 485.000,00 динара
на име обезбеђења додатних средстава ради исплате накнада за социјалну заштиту
из буџета.

2.
 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.

Општинска управа Темерин, Глава 12.  Центар за социјални рад општине Темерин,
функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, апропријација
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економске класификације 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, на
позицији 157.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-240-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

341.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији 65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''  Темерин у
износу од 40.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради исплате
путних трошкова запослених.

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.

Општинска  управа  Темерин,  Глава  14.  ЈП  ''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам



Број 19. Службени лист општине Темерин   31.12.2010. Страна 43

општине  Темерин''  Темерин,  функција  620  –  Развој  заједнице,  апропријација
економске класификације 415 – Накнаде за запослене, на позицији 166.

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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-241-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

342.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији 65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – Средства за потребе месних заједница у износу од 15.000,00 динара на
име обезбеђења додатних средстава ради исплате услуга по уговору.

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.

Општинска  управа  Темерин,  Глава  17.  Средства  за  потребе  месних  заједница,
функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом  месту,
апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору, на позицији 193.
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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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                          Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-242-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

343.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији 65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – Средства за потребе месних заједница у износу од 5.000,00 динара на
име  обезбеђења  додатних  средстава  ради  исплате  трошкова  специјализованих
услуга.

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.

Општинска  управа  Темерин,  Глава  17.  Средства  за  потребе  месних  заједница,
функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом  месту,
апропријација економске класификације 424 – Специјализоване услуге, на позицији
194.

3.
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 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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-243-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

344.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010),

Председник општине Темерин дана 27. децембра 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на
позицији  65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства  Општинској управи
Темерин – Средства за потребе месних заједница у износу од  90.000,00 динара на
име  обезбеђења  додатних  средстава  МЗ  Бачки  Јарак,  ради  исплате  накнада  за
социјалну заштиту из буџета (треће дете).

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.

Општинска  управа  Темерин,  Глава  17.  Средства  за  потребе  месних  заједница,
функција  160 –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом  месту,
апропријација  економске  класификације  472 –  Накнаде  за  социјалну  заштиту  из
буџета, на позицији 197.

3.
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 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                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                        Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-244-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

345.

На основу члана 5. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',
бр. 54/2009 и 73/2010), члана 28. Одлуке о буџету општине Темерин за 2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010 и 13/2010) и Уговора  о
финансијској помоћи, од Покрајинског секретаријата за локалну смоуправу и
међуопштинску сарадњу, број: 401-2486/2010 од  дана 17.12.2010. године,

Председник општине Темерин дана 27.12.2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

У  члану  8.  Одлуке  о  буџету  општине  Темерин  за  2010.  годину
(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010  и  13/2010),  функција  620 –
Развој  заједнице,  економска  класификација  451 –  Субвенције  јавним
нефинансијским предузећима, П О В Е Ћ А В А  С Е   позиција (апропријација)
184 –  Субвенције  јавним  нефинансијским  предузећима,  за  износ  од
1.915.000,00 динара.

У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2010. годину, члан 6.
(табела), група конта 733, синтетика 7331 – Текући трансфери од других нивоа
власти, износ: ''80.911.000'', замењује се износом: ''82.826.000''.

II
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Укупни  приходи  и  примања,  као  и  укупни  расходи  и  издаци  буџета
општине  Темерин  за  2010.  годину,  увећавају  се  за  износ  из  тачке  I  овог
решења и износе 519.950.000,00 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                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                        Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2010-245-01
Дана: 27.12.2010. године
Т Е М Е Р И Н

С  А   Д   Р   Ж   А   Ј

321. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 1

322.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ АНЕКСА 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

17

323.
ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

18

324. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 25

325. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 26

326. РЕШЕЊЕ 27

327. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 28

328. РЕШЕЊЕ 29



Број 19. Службени лист општине Темерин   31.12.2010. Страна 48

329. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 30

330.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

31

331. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 32

332. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 33

333. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 34

334. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 35

335. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 36

336.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

37

337. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 38

338. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 39

339. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 40

340. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 41

341. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 42

342.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

43

343. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 44

344. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 45

345. РЕШЕЊЕ 46

*
*
*

         

Издавач:   Скупштина општине Темерин

Одговорни уредник: Јанош Ђураки, секретар Скупштине општине Темерин

Годишња претплата:  1.500,00 динара.
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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

