СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLVIII–Број 2.

ТЕМЕРИН 13. 02. 2015.

Примерак 100,00 динара

23.
На основу члана 54. Закона о добробити животиња (''Службени гласник
Републике Србије'' број 41/2009), члана 68. Статута Општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени .лист Општине Темерин'' број 6/2014 и 14/2014) и
члана 45. Пословника Општинског већа Општине Темерин (''Службени лист
Општине Темерин'' број 13/08)
Општинско веће Општине Темерин,
на 17. седници одржаној
13.02.2015. године, донело је

ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ
ПАСА И МАЧАКА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака
(у даљем тексту Програм) уређује се контрола и смањење популације напуштених
паса и мачака на територији општине Темерин према специфичности средине.
II ПРЕГЛЕД СТАЊА
Знатан број напуштених паса и мачака на територији општине Темерин
у највећој мери представља последицу понашања власника, грађана и природне
репродукције животиња.
Популација напуштених паса и мачака повећава се због неадекватног
односа држалаца паса и мачака.
Тачан број напуштених паса и мачака није могуће утврдити, јер постоји
значајан број власника паса и мачака који свесно или несвесно омогућавају њихово
неконтролисано кретање по јавним површинама и суседним двориштима, што
доприноси повећању њихове репродукције.
Oтежавајућу околност представља и неподобност јединственог
регистра власника и држалаца паса и мачака, као и одговарајућег начина
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обележавања, односно идентификације и регистрације паса и мачака познатих
власника (Светска здравствена органиазција је утврдила да величина популације
паса у свету износи 10% популације становника, а од тога 75% чине невласнички
пси).
На популацију паса и мачака који живе на улици утиче више фактора,
од којих су најважнији следећи: доступност воде и хране, постојање сколоништа,
као и понашање људи и њихови поступци.. Грађани који својом вољом хране
напуштене псе и мачке на јавним површинама подстичу се да за храњење бирају
адекватна места и да притом не стварају комунални неред. Едукација грађана
подразумева указивање на адекватно одлагање комуналног отпада, нарочито оног,
који би могао да послужи као храна напуштеним животињама.

III ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА

Циљеви доношења овог програма су:
1.смањење броја напуштених паса и мачака који се налазе на јавним површинама,
2. смањење напада на грађане као и нарушавање јавног реда и мира,
3. смањење трошкова у случају одштетних захтева грађана,
4. спречавање ширења и преношења заразних болести као и болести које су
заједничке и људима и животињама,
5.подизање укупне свести грађана у односу на начин држања паса и мачака и
хумано поступање са истима,
6. спречавање растурања отпада из посуда за сакупљање отпада,
7. спречавање прљања површина јавне намене.

IV МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЦИЉЕВА ПРОГРАМА
На територији општине Темерин не постоји изграђено прихватилиште,
стога послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и
изгубљених паса и мачака, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и
повређене напуштене и изгубљене животиње и послове контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака обављаће прихватилиште са којим ће
општина Темерин склопити уговор о поверавању ових послова.
Oпштина Темерин ће у наредном периоду предузимати мере , које ће
за циљ имати пре свега изградњу прихватилишта на територији општине Темерин.
Обзиром да су у питању значајна финансијаска средства општина ће пратити и
размотрити све могућности укључујући и аплицирање на пројектима, који су везани
за ову област, а који би имали за циљ изградњу прихватилишта.
Донет је закључак Општинског већа Општине Темерин, којим се
формира радно тело са задатком да помогне у вези са решавањем одштетних

Број 2

Службени лист општине Темерин

13.02.2015.

Страна 3

захтева грађана услед напада паса луталица на територији општине Темерин и да
се предупреде злоупотребе у вези захтева за накнаду штете.
Регистрација и обележавање свих паса и мачака је кључна превентивна мера, којом
се олакшава надзор над њиховим кретањем, односно проналажењем изгубљених,
напуштених паса и мачака.
Потребна је реализација разних програма намењених подизању укупне
свести грађана, нарочито деце о изградњи хуманог односа према животињама, са
посебним акцентом на одговорно власништво над кућним љубимцима, односно
напуштеним животоњама. Ширење свести код грађана о усвајању и удомљавању
као најхуманијем начину збрињавања напуштених паса и мачака.
На популацију паса и мачака који живе на улици утиче више фактора,
од којих су најважнији следећи: доступност воде и хране, постојање сколоништа,
као и понашање људи и њихови поступци. Грађани који својом вољом хране
напуштене псе и мачке на јавним површинама подстичу се да за храњење бирају
адекватна места и да притом не стварају комунални неред. Едукација грађана
подразумева указивање на адекватно одлагање комуналног отпада, нарочито оног,
који би могао да послужи као храна напуштеним животињама.

У циљу решавања проблема напуштених паса и мачака неопходно је
остварити потпуну сарадњу надлежног министарства, општине, јавног комуналног
предузећа, ветринарских служби и удружења за заштиту животиња и грађана.
Послове зоохигијене, као поверене послове локалне самоуправе
обавља Јавно комунално предузеће ''Темерин'' Темерин, у складу са Одлуком о
комуналним делатностима.

V

ЗАВРШНA ОДРЕДБA

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/2015-8-13-01
Дана:13.02.2015. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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24.
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Службени гланик
РС“ бр. 135/04 и 36/09), члана 64. 65. 66 и 67. Закона о буџетском систему
(''Службени гланик РС“ бр. 54/09), члана 68. Статута општине Темерин – пречишћен
текст (''Службени лист општине Темерин“ бр. 6/2014 и 14/2014), члана 45. став 1.
Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“
бр. 13/08) и решења о оразовању буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“ бр. 16/09).
Општинско већа општине Темерин, на 16. седници одржаној дана
29.01.2015.године, донело је

ПРОГРАМ
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине
за 2015. годину
1.
Овим Програмом се планира намена и начин коришћења средтава
Буџетског фонда за заштиту животне средине (у дајем тексту. Фонд) за израду и
реализацију планова, програма, пројеката и других активности заштите и
унапређивања животне средине у општини Темерин за 2015. годину.

2. За реализацију програма планирају се средства из буџета општине
Темерин у укупном износу од 11.000.000,00 динара, и то:
А) програми и пројекти везани за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад –
2.000.000,00
Б) програм делатности зоохигијенске службе (зоо служба) – 2.000.000,00
Ц) програми и пројекти у вези управљања отпадом- канте за домаћинства –
3.000.000,00
Д) накнада за загађивање животне средине – 4.000.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. став 4. овог програма користиће се наменски за
финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законом из области заштите
животне средине:
1. подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката;
2. програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг);
3. образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;
4. информисања и објављивање података о стању животне средине;
5. других активности од значаја за заштиту животне средине.
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3.1 Подстицајних, превентивних и санационих програми и пројекти –
3.000.000,00;
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на:
• очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на
територији oпштине Темерин
•

•
•
•
•

подизање ветрозаштитних појасева на подручју опшине
Темерин
• планирање и организовање радова на одржавању паркова и
осталих зелених површина на територији општине Темерин
• обезбеђивање садница за пролећну и јесењу садњу за
допуну зелених површина
мере заштите животне средине које се предузимају ради спречавања
угрожавања животне средине и здравља људи
• санација језера у „Старом Парку“
уништавање амброзије на јавним површинама
израда локалног катастра загађивача на територији општине Темерин
друге потстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијом
се реализацијом укаже потреба

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и
обавезама проистеклим из закона и у сарадњи с адругим субјектима система
заштите животне средине.
3.2 Програми и пројекти у вези управљања отпадом – 350.000,00;
Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма
који се односе на:
• санација насталих дивљих депонија на територији општине
• израда рециклажних острва, за примарно разврставање отпада (папир,
пластика, метал)
За реализацију наведених програма потписаће се уговори са
овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, након
спроведеног одговарајућег поступка.
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и
обавезама проистеклим из Закона о заштити животне средине, и у сарадњи
са другим институцијама са територије општине Темерин.
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3.3 Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) –
200.000,00;
Планира се реализација законом утврђених обавеза локалне
самоуправе у области мониторинга, као и других програма и пројеката
праћења стања животне средине:
- праћење квалитета ваздуха
- праћење нивоа комуналне буке
- мерења у ванредним ситуацијама
За реализацију наведених програма и пројеката закључиће се уговори
са овлашћеним стручним и научним организацијама у установама, а у складу
са прописима.
3.4 Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне
средине – 200.000,00;
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације
заштите животне средине, орган надлежан за заштиту животне средине
Општинске управе, самостално или у сарадњи са другим органима
Општинске управе, организацијама и службама, школама, невладиним
организацијама,
организовати
или учествовати на предавањима,
семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама, акцијама из области
заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и
догађаја из области заштите животне средине, као што су:
- Дан планете Земље – 22.април
- Светски дан заштите животне средине – 5. јун
- Дани Јегричке – обележавање 10. годишњице
- Најлепше уређено двориште
- сајмови заштите животне средине
- као и други значајни датуми и догађаји
3.5 Информисања и објављивање података о стању животне средине –
50.000,00 ;
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања
јавности о стању животне средине, јавности рада надлежног органа за заштиту
животне средине и јачања свести поставиће се Интернет презентација надлежног
органа за заштиту животне средине.
Истовремено ће се обавештавање јавности о стању животне средине вршити
и путем средстава информисања, путем израде публикација и другог штампаног
материјала.
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3.6 Друге активности од значаја за заштиту животне средине –
200.000,00;
•
•
•

измирење доспелих обавеза из претходне године;
обезбеђење суфинансирања за учешће на међународним и домаћим
конкурсима из области заштите животне средине;
набавка потребних материјала и опреме неопходне за спречавање или
отклањање последица које утичу на заштиту животне средине;

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују
у планираном износу расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди
Председник општине Темерин.
5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ
неутрошених, наменских средстава пренетих из претходне године и за износ
донација и прихода из других извора, која ће се користити у складу са овим
програмом.
6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и
реализацију појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за
заштиту животне средине Општинке управе Темерин.
7. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/2015-4-22-01
Дана:29.01.2015. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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25.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014-др закон), члана 68. Статута Општине
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист Општине Темерин'' број 6/2014 и
4/2014), и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа Општине Темерин
(''Службени лист Општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће Општине Темерин, на 17. седници одржаној
13.02.2015. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА У КУЛТУРИ
I
Именује се Комисија за расподелу средстава по јавном конкурсу за
суфинансирање редовне делатности и манифестација удружења у култури, у
следећем саставу:
1. Дејан Брадаш, члан Општинског већа задужен за ресор културе, здравства,
социјалне заштите и цивилног сектора – председник;
2. Весна Роквић, ревизор – члан;
3. Станислав Томишић, директор Агенције за развој општине Темерин – члан;
4. Радмила Црногорац – члан и
5. Момчило Карановић – члан.
II
Ступањем на снагу овог решења престаје
Општинског већа број:06-1/2014-6-4-01 од 22.01.2014. године.

да важи

Решење

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2015-8-22-01
Дана:13.02.2015. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

Број 2

Службени лист општине Темерин

13.02.2015.

Страна 9

26.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014-др закон), члана 68. Статута Општине
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист Општине Темерин'' број 6/2014 и
4/2014), и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа Општине Темерин
(''Службени лист Општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће Општине Темерин, на 17. седници одржаној
13.02.2015. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
I
Именује се Комисија за расподелу средстава по јавном конкурсу за
суфинансирање редовне делатности и манифестација удружења грађана, у
следећем саставу:
1. Дејан Брадаш, члан Општинског већа задужен за ресор културе, здравства,
социјалне заштите и цивилног сектора – председник;
2. Милован Балабан, члан Општинског већа задужен за ресор образовања и
предшколске установе – члан;
3. Далибор Шандор, члан Општинског већа задужен за ресор спорта и
омладине – члан;
4. Весна Роквић, ревизор – члан и
5. Слађана Марковић – члан.
II
Ступањем на снагу овог решења престаје
Општинског већа број:06-1/2014-6-7-01 од 22.01.2014. године.

да важи

Решење

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2015-8-23-01
Дана:13.02.2015. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

Број 2

Службени лист општине Темерин

13.02.2015.

Страна 10

27.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014-др закон), члана 68. Статута Општине
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист Општине Темерин'' број 6/2014 и
4/2014), и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа Општине Темерин
(''Службени лист Општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће Општине Темерин, на 17. седници одржаној
13.02.2015. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
I
Именује се Комисија за расподелу средстава по јавном конкурсу за
суфинансирање пројеката цркава и верских заједница, у следећем саставу:
1. Дејан Брадаш, члан Општинског већа задужен за ресор културе, здравства,
социјалне заштите и цивилног сектора – председник;
2. Милован Балабан, члан Општинског већа задужен за ресор образовања и
предшколске установе – члан и
3. Дејан Михаљица, члан Општинског већа задужен за ресор економског развоја
– члан.
II
Ступањем на снагу овог решења престаје
Општинског већа број:06-1/2014-6-8-01 од 22.01.2014. године.

да важи

Решење

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2015-8-24-01
Дана:13.02.2015. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

Број 2

Службени лист општине Темерин

13.02.2015.
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28.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014-др закон), члана 68. став Статута
општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број
6/2014 и 14/2014), и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 16. седници одржаној
29.01.2015. године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за подизање споменика Подунавским
швабама у МЗ Бачки Јарак
I
Образује се Комисија за подизање споменика Подунавским швабама у
МЗ Бачки Јарак у следећем саставу:
2.
Милован Балабан, члан Општинског већа – за председника;
3.
Дејан Михаљица, члан Општинског већа – за члана;
4.
Дејан Брадаш, члан Општинског већа – за члана;
5.
Антон Бек, представник Подунавских шваба – за члана и
6.
Јелена Филиповић, представник Покрајинског завода за заштиту споменика
културе – за члана.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2015-4-23-01
Дана: 29.01.2015. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

Број 2

Службени лист општине Темерин

13.02.2015.

Страна 12

29.
На основу члана 2., члана 3. став 3. и члана 6. став 2. Уредбе о условима
прибављања о отуђењу непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда (''Службени гласник Републике Србије'' број 24/2012), члана 5. став 1. и
члана 10. став 2. Одлуке о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној
својини и располагања стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 14/2013), члана 68. Статута општине Темерин, члана 68.
став Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'' број 6/2014 и 14/2014), и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 14. седници одржаној
13.01.2015. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ, ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I
Именује се Комисија за спровођење поступка за прибављање
непокретности у јавну својину, отуђење непокретности из јавне својине и давање у
закуп непокретности у јавној својини у следећем саставу:
−
−
−
−
−
−

Милан Брканлић, дипл.инг. грађевине за председника;
Стеван Томић, члан Општинског већа за заменика председника;
Милка Јурић, чланица Општинског већа за члана;
Бранислав Вратунић, за заменика члана;
Мирослав Монар, члан Општинског већа за члана и
Горан Грковић, начелник Одељења за урбаниза, стамбено – комуналне
послове и заштиту животне средине за заменика члана.

II
Задатак Комисије је да након доношења Одлуке о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину и отуђења непокретности из јавне
својине у складу са Уредбом о условима прибављања о отуђењу непокретности

Број 2

Службени лист општине Темерин

13.02.2015.

Страна 13

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуком о условима прибављања и
отуђења непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној својини
општине Темерин, спроведе поступак јавног надметања, прикупљања писаних
понуда, односно поступак непосредне погодбе, да сачини записник који ће са
образложеним предлогом за прибављање, односно отуђење непокретности и са
нацртом решења доставити Одељењу Општинске управе Темерин надлежном за
имовинско – правне послове.
Комисија је дужна да спроводи и поступак давања у закуп
непокретности у јавној својини општине Темерин у складу са напред наведеном
Уредбом и Одлуком Скупштине општине Темерин.

III
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Решење о
именовању Комисије за спровођење поступка за прибављање непокретности у
јавну својину, отуђење непокретности из јавне својине и давање у закуп
непокретности у јавној својини број:06-1/2014- 6-1-01 од 22.01.2014. године.

IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2015-1-9-01
Дана: 13.01.2015. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

Број 2

Службени лист општине Темерин

13.02.2015.

Страна 14

30.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007), члана 68. став Статута општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014 и 14/2014) и члана
45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 14. седници одржаној
13.01.2015. године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
о именовању Радне групе за отпочињање преговора
са представницима запослених у јавним предузећима
у вези са потписивањем колективних уговора

I
У Радну групу за отпочињање преговора са представницима
запослених у јавним предузећима у вези са потписивањем колективних уговора
именују се:
-

Магдолна Пете, заменица начелнице Општинске управе;
Снежана Ласица, начелница Одељења за буџет и финансије и
Гордана Бараћ, начелница Одељења за инспекцијске послове.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2015-1-8-01
Дана: 13.01.2015. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

Број 2

Службени лист општине Темерин

13.02.2015.
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31.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23.
Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин''
број 6/2014 и 14/2014) и члана 35. став 2. Одлуке о мерилима за уговарање висине
накнаде за уређивање грађевинског земљишта (''Службени лист општине Темерин''
број 3/2014)
Председник општине Темерин, дана 30.01.2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I

Ослобађа се општина Темерин, Новосадска улица број 326. од плаћања
накнаде за уређивање грађевинског земљишта, у поступку издавања грађевинске
дозволе за изградњу објекта ЈУЖНОГ КОЛЕКТОРА – II ДЕОНИЦА ФАЗА 4
канализационе мреже у Темерину, на парцели 7134 к.о. Темерин.

II
Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта из
тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 35. Одлуке о мерилима за
уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, јер се ради о
изградњи објекта ЈУЖНОГ КОЛЕКТОРА – II ДЕОНИЦА ФАЗА 4 канализационе
мреже у Темерину, на парцели 7134 к.о. Темерин, чији је инвеститор општина
Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2015-020-14-01
Дана:30.01.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

Број 2

Службени лист општине Темерин

13.02.2015.
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32.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23.
Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин''
број 6/2014 и 14/2014) и члана 11. став 1. тачка 2. Одлуке о локалним
административним таксама (''Службени лист општине Темерин'' број 16/2013 и
3/2014)
Председник општине Темерин, дана 30.01.2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I

Ослобађа се општина Темерин, Новосадска улица број 326, од плаћања
локалне администартивне таксе, у поступку издавања грађевинске дозволе за
изградњу објекта ЈУЖНОГ КОЛЕКТОРА – II ДЕОНИЦА ФАЗА 4 канализационе
мреже у Темерину, на парцели 7134 к.о. Темерин.
II
Ослобађање плаћања локалне администартивне таксе из тачке 1. овог
Решења утврђује се сходно члану 11. став 1. тачка 2. Одлуке о локалним
административним таксама, јер се ради о изградњи објекта ЈУЖНОГ КОЛЕКТОРА –
II ДЕОНИЦА ФАЗА 4 канализационе мреже у Темерину, на парцели 7134 к.о.
Темерин, чији је инвеститор општина Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2015-020-15-01
Дана:30.01.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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33.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/14 и 83/14 – др закон) и члана 65. став 1. тачка 23.
Статута општине – пречишћен текст (''Службени лист општинеТемерин'', бр. 6/14 и
14/14),
Председник општине дана 19.01.2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ИЛИ ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИЦА

I

Образује се Тим за спровођење Регионалног програма стамбеног
збрињавањa избеглица (у даљем тексту: Тим за имплементацију), у саставу:

1. Дејан Брадаш, координатор Тима за имплементацију – члан Општинског
већа;
2. Јасмина Благојевић, заменик координатора Тима за имплементацију;
3. Марина Ђилас, члан - повереник Комесаријата за избеглице;
4. Александра Мишић, члан -сектор јавних набавки;
5. Бранка Влаисављевић, члан - грађевинско-урбанистички послови;
6. Магдолна Пете, члан - имовинско правни односи;
7. Стеван Томић, члан Тима – члан Општинског већа;
8. Снежана Ласица, члан – начелник Одељења за буџет, финансије и трезор;
9. Данијел Хајдук, члан – представник Центра за социјални рад општине
Темерин;
10. Иван Керкез, члан – директор Службе за катастар непокретности;
11. Јасмина Божичић, члан – представник Комесаријата за избеглице
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У случају потребе, могу бити ангажована и друга лица на административно
техничким пословима.
II

Тим за импелентацију има задатак да: организује и стара се да јединица
локалне самоуправе благовремено извршава обавезе преузете уговорима о
сарадњи на реализацији потпројеката Регионалног програма стамбеног
збрињавања избеглица (у даљем тексту РСП), координира активности служби
јединице локалне самоуправе које обезбеђују административно- техничку и другу
врсту подршке у спровођењу РСПа, непосредно и континуирано сарађује са
представницима Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту:
Комесаријат) и Јединице за управљање пројектом Истраживање и развој д.о.о. (у
даљем тексту: ЈУП) у циљу реализације РСП-а, извештава Комесаријат и ЈУП о
активностима и напретку у реализацији РСПа у јединици локалне самоуправе.

III

Одређује се Координатор Тима за имплементацију као лице задужено за
комуникацију са Комесаријатом и ЈУП-ом, као и за координацију активности
Комесаријата и ЈУПа са јединицом локалне самоуправе, у циљу ефикасне и
успешне реализације РСПа.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2015-3-01
Дана: 19.01.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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34.
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 и 142/2014) и члана 15. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014),
Председник општине Темерин дана 13. фебруара 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014), Раздео 2. Глава 5. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 50 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин у износу од 370.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за
исплату затезне камате.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа, функција 130 – Опште
услуге, апропријација економске класификације
444 – Казне за кашњење, на
позицији 64.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2015-10-01
Дана: 13.02.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

Број 2

Службени лист општине Темерин

13.02.2015.

Страна 20

35.
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 и 142/2014) и члана 15. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014),
Председник општине Темерин дана 27. јануара 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014), Раздео 2. Глава 5. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 50 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – Месна заједница Бачки Јарак у износу од 1.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава за плаћање републичке административне таксе у
вези полагања државног испита.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 10. Месна заједница Бачки Јарак, функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација економске
класификације 482 – Порези, обавезне таксе и казне, на новоутврђеној позицији
217/1.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2015-7-01
Дана: 27.01.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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36.
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 и 142/2014) и члана 15. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014),
Председник општине Темерин дана 27. јануара 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014), Раздео 2. Глава 5. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 50 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Скупштини општине
Темерин у износу од 61.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за
техничко усаглашавање картица са пореском управом.
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 482 –
Порези, обавезне таксе и казне, на новоутврђеној позицији 13/1.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2015-6-01
Дана: 27.01.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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37.
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 и 142/2014) и члана 15. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014),
Председник општине Темерин дана 12. јануара 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014), Раздео 2. Глава 5. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 50 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин у износу од 820.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за
завршне радове ентеријера и екстеријера објекта ликовног атељеа у Темерину.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа, функција 130 – Опште
услуге, апропријација економске класификације
511 – Зграде и грађевински
објекти, на позицији 73.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2015-5-01
Дана: 12.01.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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38.
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 и 142/2014) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2014. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 16/2013, 7/2014 и
17/2014),
Председник општине Темерин дана 30. децембра 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2014. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 16/2013, 7/2014 и 17/2014),
Раздео 2.
Глава 3. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на позицији 32 – Текућа резерва, одобравају се додатна
средства Општинској управи Темерин у износу од 300.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава за специјализоване услуге.
2.
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
424 – Специјализоване услуге, на позицији 42.
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: 06-1/2014-236-01
Дана: 30.12.2014. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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39.
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 и 142/2014) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2014. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 16/2013, 7/2014 и
17/2014),
Председник општине Темерин дана 30. децембра 2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2014. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 16/2013, 7/2014 и 17/2014),
Раздео 2.
Глава 3. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на позицији 32 – Текућа резерва, одобравају се додатна
средства Скупштини општине Темерин у износу од 45.000,00 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 1.
Скупштина општине Темерин, Глава 1. Скупштина општине, функција
111
– Извршни и законодавни органи, апропријација економске класификације 465 –
Остале дотације и трансфери, на позицији 10/1.
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: 06-1/2014-235-01
Дана: 30.12.2014. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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40.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014-др закон), члана 68. став Статута
општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број
6/2014 и 14/2014), и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 16. седници одржаној
29.01.2015. године, донело је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у ПУ
''Вељко Влаховић'' Темерин и то:
1. васпитна група узраст детета до 3 године – економска цена износи 327.919,00
динара
- економска цена коју плаћају родитељи износи 4.100,00 динара.
1.

васпитна група од 3 до 5 година – економска цена износи 635.972,20 динара

- економска цена коју плаћају родитељи износи 4.500,00 динара.
3. васпитна група у полудневном боравку (предшколци) – економска цена износи
162.840,55 динара
- економска цена коју плаћају родитељи износи 1.200,00 динара.

II
Економска цена из тачке I овог закључка ће се примењивати почев од
01.02.2015. године.
III
Закључак објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2015-4-12-01
Дана: 29.01.2015. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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41.
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 и 142/2014) и члана 15. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014),
Председник општине Темерин дана 25. фебруара 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014), Раздео 2. Глава 5. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 50 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – Основна школа
''Петар Кочић'' Темерин у износу од 36.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава на име плаћања рачуна за
обављен технички преглед реконструкције гасне котларнице у Старом Ђурђеву.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 13. Основна школа
''Петар Кочић'' Темерин,
функција 912 – Основно образовање, апропријација економске класификације 463
– Донације и трансфери осталим нивоима власти, на новоутврђеној позицији
257/1.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2015-12-01
Дана: 25.02.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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42.

ИСПРАВКА

Решења о именовању председника, заменика председника, чланова,
секретара Општинске изборне комисије и њихових заменика (''Службени лист
општине Темерин'', број 13/2014) због техничке грешке, у ставу 4. Образложења
Решења. Речи ''Демократска странка – 3 одборника''- БРИШУ СЕ и у ставу 5.
Образложења Решења речи ''Демократска странка 1 члан – 1 заменик члана'' –
БРИШУ СЕ.

СКУПШТИНСКА СЛЗЖБА

С А Д Р Ж А Ј

РЕДНИ
БРОЈ

23.

24.

НАЗИВ АКТА

ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ
ПАСА И МАЧАКА

ПРОГРАМ
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2015. годину

СТРАНА

1.

4.

Р Е Ш Е Њ Е
25.

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО
ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА У КУЛТУРИ

26.

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО
ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

8.

Р Е Ш Е Њ Е
9.
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Р Е Ш Е Њ Е
27.

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО
ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

28.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за подизање споменика
Подунавским швабама у МЗ Бачки Јарак

29.

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ,
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ДАВАЊЕ
У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

10.

11.

Р Е Ш Е Њ Е
12.

РЕШЕЊЕ
30.

о именовању Радне групе за отпочињање преговора
са представницима запослених у јавним предузећима
у вези са потписивањем колективних уговора

31.

о ослобађању плаћања накнаде за уређење грађевинског
земљишта

15.

32.

РЕШЕЊЕ

16.

РЕШЕЊЕ

осмослобађању плаћања локалне административне таксе

13.

РЕШЕЊЕ
33.

О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ИЛИ ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ТИМА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ
ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИЦА

17.

34.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

18.

35.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

20.

36.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

21.
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37.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

22.

38.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

23.

39.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

24.

40.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

25.

41.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

26.

42.

ИСПРАВКА

27.

*
*
*
Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Милица Максић, секретар Скупштине општине Темерин

Годишња претплата: 1.500,00 динара.
Жиро рачун број: 840-324641-85
Прималац: Општинска управа Темерин
Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''
Телефон број: 021/ 843-888
Штампа: Општинска управа општине Темерин

