СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLVI–Број 4.

ТЕМЕРИН 15. АПРИЛ 2013.

Примерак 100,00 динара

68.

На основу члана 33. а у вези са чланом 5. и 18а Одлуке о социјалној заштити
на територији општине Темерин („Службени лист општине Темерин број 9/2011 и
3/2013) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број 13/2008)
Општинско веће општине Темерин на 25. седници одржаној 09.04.2013
године донело је

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛУГЕ ДНЕВНОГ ЦЕНТРА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се ближи услови, минимални стандарди рада и
мерила и критеријуми за пружање услуга и методологија утврђивање цене услуга
Дневног центра за децу и младе (у даљем тексту: услуга Дневног центра) и учешће
корисника у трошковима услуга Дневног центра.
Члан 2.
Пружалац услуге Дневног центра за децу и родитеље је Центар за социјални
рад општине Темерин (у даљем тексту: Центар за социјални рад) у наменском
објекту на адреси Пап Павла бр.1 Темерин.
Центар за социјални рад организује услугу Дневног центра у оквиру
организационе јединице која се бави локалним правима и услугама.
Услуге Дневног центра обезбеђује се за децу и младе узраста од 3 – 30
година са лаком или умереном менталном ометеношћу, физичком ометеношћу,
деца оболела од аутизма, поремећајем говора и вишестуком ометеношћу, ако је у
зависности од степена и врсте ометености, могућности и потреба ових лица и из
других разлога, овакав облик заштите најцелисходнији.
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Услуге Дневног центра могу користити лица чије је пребивалиште /
боравиште на територији општине Темерин.
Неки облици поремећаја понашања искључују боравак корисника у Дневном
центру, према процени пружаоца услгуге. Корисници услуге Дневног центра не могу
бити деца и млади који имају нерегулисане епилептичне нападе, стања и
понашања која угрожавају безбедност особе и њене околине.
Члан 3.
Сврха услуга Дневног центра састоји се у унапређењу квалитета живота
корисника у властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних,
психолошких и физичких функција и вештина.
Деци и младима са сметњама у развоју у оквиру услуге Дневног центра
обезбеђује се дневни боравак, социјалне, едукативне, рехабилитационе услуге,
логопедске услуге, оспособљавање за рад и радно –окупационе активности,
културно забавне и рекреативне активности према њиховим способностима,
склоностима и испољеном интересовању као и рад на ублажавању последица
сметњи у развоју и психосоцијална подршка њиховим породицама.
Својим садржајем услуге спадају у домен превенције, стимулације, неге,
реинтеграције, рехабилитације, инклузије и едукације.
Стручним радом у Дневном центру обезбеђује се оспособљавање деце и
омладине са сметњама у развоју за старање о својим непосредним, свакодневним
потребма, оспособљавање за што самосталнији и независнији живот и рад,
развијање очуваних способности, развој психомотроних способности, развијање
хигијенских, радних и других навика, развијање говорних и других потенцијала и
оспособљавање за комуникацију са средином, сарадња са родитељима и
инстиуцијама а корисници се подстичу на активно учешће у програмима услуга у
складу са својим могућностима.
Члан 4.
Остваривање права на коришћење услуге Дневног центра врши се на основу
решења Центра за социјални рад о признавању права на коришћење услуге
Дневног центра.
Центар за социјални рад врши преиспитивање права, праћење и
евидентирање пружених услуга.
Члан 5.
Објекат Дневног центра налази се у насељеном месту.
Објекат има прикључак на електричну и телефонску мрежу, прикључак и
инсталације за довод питке и одвод отпадних вода.
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У просторијама у којима бораве корисници обезбеђена је топлотна, звучна и
хидро изолација, грејање, природно проветравање и осветљење, намештај без
оштрих ивица.
Прилаз објекту је приступачан за несметан прилаз и самостално кретање
корисника инвалидских колица и других помагала. На прилазу објекту и у
унутрашњости уграђени су рукодржачи, улазна рампау складу са стандардима.
Просторије су приступачне и опремљене у складу са специфичним
потребама и способностима корисника и наменом објекта.
Oбјекат има једну просторију за: дневни боравак, васпитнообразовни рад,
радно окупационе активности, стимулативно рехабилитационе активности (салу за
физичко васпитање), собу за стручне раднике, кухињу, гардеробу иодвојени
простор за мушке и женске кориснике за обављање личне хигијене.
Члан 6.
Пружалац услуге одређује радно време Дневног центра и о томе је у обавези
да информише грађане/ке општине Темерин.
Врста, ниво и учесталост услуга Дневног центра планирају се индивидуално
за сваког корисника, засновано на индивидуалној процени, у зависности од
потреба, способности и интересовања корисника.
Услуге Дневног центра се одвијају кроз индивидуални рад, групни рад, рад у
мањим групама и заједничке активности у заједници у планираним и ограниченим
временским роковима.
Максимални дневни капацитети за пружање услуга су мање од 20 корисника.
Уколико нема слободних места корисник се ставља на листу чекања. Родитељи су
дужни обезбедити превоз деци до и од Дневног центра уколико се не обезбеди
другачије.
Члан 7.
Уз захтев/молбу за остваривање права на коришћење услуге Дневног центра
родитељ, старатељ односно хранитељ дужан је приложи:
1. фотокопију здравствене књижице корисника,
2. потврду лекара да корисник може боравити у колективу.
3. фотокопију личне карте (уколико се ради о пунолетном лицу)
4. релевантну медицинску документацију
5. Извод из матичне књиге рођених (за корисника)
6. Документацију потребну за утврђивање нивоа партиципације у цени услуге.
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Члан 8.
Активности у оквиру пружања услуга Дневног центра обухватају следеће:
- Пријем корисника
- Процена корисника
- Израда индивидуалног плана услуга (ИПУ)
-Пружање услуга корисницима у циљу развоја и одржавање практичних вештина
неопходних за свакодневни живот
- Пружање подршке и надзора корисницима
- Вођење документације и евиденције и друге.
Чланове стручног тима одређује директор Центра за социјални рад.
Члан 9.
Сметње за наставак коришћења услуге Дневног центра су:
1. соматска стања:
- инфективне болести (богиње, шарлах, жутица, дијареја ...)
- стања са повишеном температуром, запаљења и сл.
- Паразитозе ( скабијес, педикулоса...)
2. неуропсихијатријска стања:
- психомоторна узнемиреност са израженом деструкцијом, агресијом и
аутоагресијом,
- периоди погоршања са нерегулисаним нападима код особа са епилепсијом.
У случају да се код корисника, у току боравка, појави нека од наведених
сметњи, члан стручног тима о томе одмах, без одлагања, обавештава његовог
родитеља, старатеља односно хранитеља који је у обавези да, уколико за то
постоје објективне могућности, преузме корисника из објекта Дневног центра.
Обавеза је родитеља, старатеља односно хранитеља да приликом првог
доласка корисника у Дневни центар, након престанка сметњи из чл. 8. овог
Правилника, приложи и потврду лекара да корисник може боравити у колективу.
У случају непоштовања напред наведених обавеза, Стручни тим упозорава
родитеља, старатеља односно хранитеља корисника о последицама непоштовања
њихових обавеза.
У случају да родитељ, старатељ односно хранитељ и поред упозорења,
настави са неизвршавањем својих обавеза, кориснику може престати право на
услугу Дневног центра.
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Члан 10.
Кориснику престаје право:
- када престане неки од напред предвиђених основа (пребивалиште, године живота,
неодговарајућа категорија),
- када Стручни тим оцени да се опште стање или понашање корисника изменило до
те мере да за његов даљи боравак нема услова,
- због неоправданог недоласка корисника у континуитету преко 30 дана, ако је
капацитет попуњен и ако постоји листа чекања,
- због континуираног неизвршавања обавеза родитеља, старатеља односно
хранитеља корисника, по процени Стручног тима,
- у случају процене Центра за социјални рад да се према кориснику примени други,
адекватнији облик социјалне заштите.
Члан 11.
Начин формирања цене и цену сата услуге одређује Општинско веће
општине Темерин закључком на предлог пружаоца услуге.
Средства остварена на овакав начин, користиће се за подизање квалитета
услуга Дневног центра.
Члан 15.
Средства за финансирање услуге Дневног центра обезбеђују се у буџету
општине Темерин и из других извора (донација, пројектног финансирања,
партиципације корисника услуга и других извора).
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу у општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2013-30-2-01
Дана:09.04.2013. Године
ТЕ М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК,с.р.
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69.
На основу члана 33. Одлуке о социјалној заштити општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин“ број 9 / 2011) и члана 45. став 1. Пословника
Општинског већа општине Темерин ( ''Службени лист општине Темерин број 13/08)
Општинско веће општине Темерин, на 25. седници одржаној 09.04.2013. године
донело је
ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ РАДА
САВЕТОВАЛИШТА ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ

Члан 1.
Правилником саветовалишта за брак и породицу ( у даљем тексту :
Правилник) утврђује се организација и начин рада Саветовалишта за брак и
породицу ( у даљем тексту: Саветовалиште ) и услови и поступак за остваривање
права на коришћење услуга Саветовалишта на територији општине Темерин, као и
критеријуми за утврђивање цена услуга Саветовалишта.
Члан 2.
Пружалац услуге Саветовалишта је Центар за социјални рад општине
Темерин.
Пружалац услуге одређује радно време Саветовалишта и у обавези је да о
томе информише грађане/ке општине Темерин.
Члан 3.
Саветовалиште обезбеђује стручну помоћ и подршку појединцима и
дисфункционалним породицама који кроз индивидуални или групни саветодавно
терапијски рад, социјално едукативне и информативне услуге у циљу унапређења
породичних односа, решавање животних тешкоћа, како би се спречили социјални
проблеми и ублажиле могуће последице.
Члан 4.
Услуге Саветовалишта могу се користити по упуту или препоруци Центра за
социјални рад и других институција социјалне заштите, инситуција образовања,
здравствених установа, правосудних органа, као и самоиницијативним доласком.
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Члан 5.
Корисници услуге за Саветовалиште могу бити лица са
пребивалиштем/боравиштем на подручију општине Темерин и лица са
пребивалиштем ван подручија општине Темерин, по упуту месног надлежног
Центра за социјални рад и других институција социјалне заштите.
Међусобна права и обавезе пружаоца услуге и упутног центра из става 1 овог
члана регулишу се посебним уговором.
Члан 6.
Услуге Саветовалишта су бесплатне за све грађане/ке општине Темерин који
услуге користе на основу упута Центра за социјлани рад општине Темерин.
Центар за социјални рад општине Темерин доноси решење о пружању услуга
Саветовалишта, врши преиспитивање права, праћење и евидентирање истих.
Извештај о пруженим услугама Световалишта Центар за социјалми рад
општине Темерин у оквиру годишњег извештаја о раду доставља оснивачу.
Члан 7.
Грађани/ке који услугу Саветовалишта користе без упута Центра за социјлани
рад општине Темерин у обавези су да трошкове коришћења плаћају по цени сата за
ту услугу на посебан рачун пружаоца услуге.
Цену сата одредиће Општинско веће закључком на предлог пружаоца услуге
Средства остварена на основу наплаћених услуга , користиће се за подизање
квалитета услуге и проширивање капацитета Саветовалишта.
Члан 8.
Пружалац услуге је у обавези да услуге Саветовалишта спроводи у сладу са
вежећим стандардима и законским прописима.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објавњивање у
''Службеном листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2013-30-3-01
Дана: 09.04.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

15.04.2013.

Страна 8

70.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012) и члана 14. Одлуке о
буџету општине Темерин за 2013. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.
20/2012),
Председник општине Темерин дана 16. априла 2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2013. ГОДИНЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012), о д о б р а в а м промену
апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 15, Општинска управа – Јавно
комунално предузеће ''Темерин'', Темерин смањењем апропријације 176,
економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима –
Базен за износ од 1.500.000,00 динара, што је 5% од вредности апропријације чији
се расход умањује, уз истовремено повећање новоутврђене апропријације 176/1,
економска класификација 451- Субвенције нефинансијским предузећима - за
бунаре у насељима Телеп у Темерину и Бачком Јарку.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа – Јавно
комунално предузеће ''Темерин'', Темерин на апропријацији 176, економска
класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима – Базен,
планирана средства у износу од 30.000.000,00 динара смањују се на износ
средстава од 28.500.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа – Јавно
комунално предузеће ''Темерин'', Темерин на новоутврђеној апропријацији 176/1,
економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима –
за бунаре у насељима Телеп у Темерину и Бачком Јарку, планирају се средства у
износу од 1.500.000,00 динара
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-34-01
Дана: 16.04.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

15.04.2013.
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71.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012) и члана 14. Одлуке о
буџету општине Темерин за 2013. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.
20/2012),
Председник општине Темерин дана 11. априла 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012), 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 66 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' , Темерин у
износу од 26.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за исплату
судске таксе.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 14. ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Темерин'', Темерин, функција 620 – Развој заједнице, апропријација
економске класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, на
новоутврђеној позицији 169/1.
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: 06-1/2013-31-01
Дана: 11.04.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

15.04.2013.

Страна 10

72.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'' број: 11/2008), члана 45. став 1. Пословника Општинског
већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008) и члана
6. став 1. тачка 4. Одлуке о локалним административним таксама (''Службени лист
општине Темерин'' број 15/2008)
Председник општине Темерин, дана 10.04.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I

Ослобађа се ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''
Темерин, улица Новосадска број 300, од плаћања локалне административне таксе
за изградњу ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА I канализационе мреже у Темерину
(улица Народног фронта, од улице Иве Лоле Рибара до Канала и улице Иве Лоле
Рибара, од улице Народног Фронта до улице Ракоци Ференца, улица Ракоци
Ференца од улице Иве Лоле Рибара до улице Петефи Шандора).
II
Ослобађање плаћања локалне администартивне таксе из тачке 1. овог
Решења утврђује се сходно члану 6. став 1. тачка 4. Одлуке о локалним
административним таксама, јер се ради о изградњи ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА
I канализационе мреже у Темерину (улица Народног фронта, од улице Иве Лоле
Рибара до Канала и улице Иве Лоле Рибара, од улице Народног Фронта до улице
Ракоци Ференца, улица Ракоци Ференца од улице Иве Лоле Рибара до улице
Петефи Шандора), који комунални објекат је од општег значаја, чији је инвеститор
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-020-97-01
Дана:10.04.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

15.04.2013.
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73.
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 (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и
члана 36. став 2. Одлуке о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта (''Службени лист општине Темерин'' број 4/2010 и 6/2011)
Председник општине Темерин, дана 10.04.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I

Ослобађа се ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''
Темерин, улица Новосадска број 300, од плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за изградњу ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА I
канализационе мреже у Темерину (улица Народног фронта, од улице Иве Лоле
Рибара до Канала и улице Иве Лоле Рибара, од улице Народног Фронта до улице
Ракоци Ференца, улица Ракоци Ференца од улице Иве Лоле Рибара до улице
Петефи Шандора).
II
Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта из
тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 36. Одлуке о мерилима за
уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, јер се ради о
изградњи ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА I канализационе мреже у Темерину (улица
Народног фронта, од улице Иве Лоле Рибара до Канала и улице Иве Лоле Рибара,
од улице Народног Фронта до улице Ракоци Ференца, улица Ракоци Ференца од
улице Иве Лоле Рибара до улице Петефи Шандора), који комунални објекат је од
општег значаја, чији је инвеститор ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Темерин'' Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-020-98-01
Дана:10.04.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

15.04.2013.
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74.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'' број: 11/2008), члана 45. став 1. Пословника Општинског
већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008) и члана
6. став 1. тачка 4. Одлуке о локалним административним таксама (''Службени лист
општине Темерин'' број 15/2008)
Председник општине Темерин, дана 05.04.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I

Ослобађају се ОШ ''Славко Родић'' Бачки Јарак, улица Младена
Стојановића број 15 и општина Темерин, улица Новосадска број 326, од плаћања
локалне административне таксе за изградњу објекта СПОРТСКЕ ХАЛЕ – ЗАВРШНА
ФАЗА у Бачком Јарку.
II
Ослобађање плаћања локалне администартивне таксе из тачке 1. овог
Решења утврђује се сходно члану 6. став 1. тачка 4. Одлуке о локалним
административним таксама, јер се ради о изградњи објекта СПОРТСКЕ ХАЛЕ –
ЗАВРШНА ФАЗА у Бачком Јарку, који објекат се користи за потребе из области
физичке културе што је од општег значаја, чији су инвеститори ОШ ''Славко Родић''
Бачки Јарак и општина Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-020-89-01
Дана:05.04.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

15.04.2013.
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75.
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 (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и
члана 36. став 2. Одлуке о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта (''Службени лист општине Темерин'' број 4/2010 и 6/2011)
Председник општине Темерин, дана 05.04.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I

Ослобађају се ОШ ''Славко Родић'' Бачки Јарак, улица Младена
Стојановића број 15 и општина Темерин, улица Новосадска број 326, од плаћања
накнаде за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта СПОРТСКЕ
ХАЛЕ – ЗАВРШНА ФАЗА у Бачком Јарку.
II
Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта из
тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 36. Одлуке о мерилима за
уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, јер се ради о
изградњи објекта СПОРТСКЕ ХАЛЕ – ЗАВРШНА ФАЗА у Бачком Јарку, који објекат
се користи за потребе из области физичке културе што је од општег значаја, чији су
инвеститори ОШ ''Славко Родић'' Бачки Јарак и општина Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-020-89-01
Дана:05.04.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

15.04.2013.
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76.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 ,101/2011 и 93/2012 ) и члана 5.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2012. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012),
Председник општине Темерин дана 27. децембра 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012), 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 74 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Председнику општине и Општинском већу у износу од 3.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава ради исплате трошкова путовања.
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 422 – Трошкови путовања, на позицији 20.
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: 06-1/2012-230-01
Дана: 27.12.2012. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

Број 4
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14.

*
*
*
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

