СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година L–Број 13.

ТЕМЕРИН 15.08.2017.

Примерак 100,00 динара

131.
На основу члана 209, 210, 212 и 213. Закона о социјалној заштити
(„Службени. гласник Републике Србије“, бр. 24/2011), члана 18. Одлуке о
социјалнoj заштити на територији општине Темерин („Службени лист општине
Темерин“, бр. 3/2014) и члана 68. Статута општине Темерин („Службени лист
општине Темерин“, бр. 6/2014 – пречишћен текст и 14/2014),
Општинско веће општине Темерин на 52. седници одржаној 15.08.2017.
године доноси

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И
ПРУЖАЊА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови обезбеђивања и пружања програмске
активности лични пратилац детета.
Члан 2.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће
индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање
(током целодневне наставе, продуженог боравка, ваннаставних активности,
извођења наставе у природи, излета екскурзија, одмора и сл.) и активности у
заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.
Члан 3.
Програмску активност могу користити особе које:




припадају категорији деце са инвалидитетом односно са сметњама у
развоју, а која имају потребу за подршком у задовољавању основних
потреба свакодневног живота и то у области кретања, одржавања личне
хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да
су укључена у васпитно-образовну установу, односно школу, и то до краја
редовног школовања, укључујући завршетак средње школе;
имају пребивалиште на подручју општине Темерин,
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искажу вољу да им дете буде корисник услуга (у име лица које се налази
под старатељском заштитом, старатељ мора исказати вољу за
коришћењем услуга),
учествују у суфинансирању трошкова услуга у складу са чланом 16. овог
Правилника
Члан 4.

Услуга на подручју општине Темерин пружа се у складу са националном
регулативом уз примену свих елемената прописаних Правилником о ближим
условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите.
Члан 5.
Програмска активност лични пратилац детета се реализује у складу са
следећим принципима:







индивидуализована подршка
поштовање права детета
поштовање породичних опредељења и стилова живота
сарадња са породицом и другим актерима у дететовом животу
поштовање приватности детета и породице
безбедност и сигурност детета
Члан 6.

Пружање програмске активности лични пратилац детета врше пружаоци
услуга социјалне заштите у складу са законом.
Члан 7.
Пружалац услуге је дужан да обезбеди услуге за уговорени број деце са
општином Темерин.
Сарадник којег пружалац услуге ангажује као личног пратиоца детета поред
стандарда прописаних Правилником о ближим условима и стандардима за
пружање услуга социјалне заштите, пре ангажовања мора да испуне следеће
услове, односно да достави следеће доказе:





да се против њега не води истрага, поступак, или да није осуђиван за
кривична дела за које је предвиђена казна затвора
да се против њега не води истрага, поступак или да није осуђивано лице
за дела које га чине неподобним за рад са децом, или боравак у дечијем
окружењу
да има лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
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Члан 8.
Интерресорна комисија општине Темерин даје мишљење о потреби
ангажовања личног пратиоца детету/ученику.
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуге, применом одредаба
закона којим се уређује општи управни поступак и упућује корисника на
коришћење услуге, односно програмске активности коју је обезбедила општина
Темерин.
У складу са законом, законски заступник детета може мимо Центра за
социјални рад непосредно уговорити коришћење програмске активности личног
пратиоца детета са пружаоцем услуге за своје дете и закључити уговор о
коришћењу програмске активности.
У случају из става 3. овог члана процену потребе детета за програмском
активношћу лични пратилац детета врши пружалац услуге, у складу са законом.
Члан 9.
Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге из претходног
члана може се изјавити жалба у року од 15 дана.
Жалба из става 1. овог члана изјављује се Општинском већу општине
Темерин.
Одлука о жалби из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана.
Члан 10.
Ако пружалац услуге, у оквиру уговореног броја деце са општином Темерин,
одбије да детету пружи услугу, дужан је да о томе одмах, писменим путем,
обавести Центар за социјални рад и законског заступника детета и да за то
наведе разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог члана корисник, у року од осам дана
од пријема тог обавештења, може упутити притужбу Центру за социјални рад.
О одбијању пружања услуге Центар за социјални рад обавештава у писаној
форми Општинско веће и инспекцију социјалне заштите.
Члан 11.
Пружалац услуге склапа уговор са родитељем/старатељем детета коме је
потребан лични пратилац детета.
Уговором се дефинишу права, обавезе и одговорности свих учесника, а овај
уговор нарочито садржи: број мишљења Интерресорне комисије, број упута
Центра за социјални рад, принципе на којима се заснива ова врста додатне
подршке, обавезе и одговорности личног пратиоца, пружаоца услуге и
родитеља, као и ниво и интензитет подршке који лични пратилац обезбеђује.
Саставни део уговора је и индивидуални план подршке.
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Члан 12.
Пружалац услуге је у обавези да писаним путем обавештава предшколску
установу/школу да ће дете имати личног пратиоца.
Сарадњу васпитно-образовних установа и пружаоца услуге неопходно је
регулисати протоколом о сарадњи.
Протоколом је неопходно регулисати права и обавезе пружаоца услуге,
личног пратиоца детета и васпитно-образовне установе уз поштовање свих
релевантних законских оквира који се тичу пружања додатне подршке детету.
Члан 13.
Пружалац услуге има обавезу вођења
документације у складу са важећим прописима.

неопходне

евиденције

и

Члан 14.
Пружалац услуге има обавезу да извештава координатора интерресорне
комисије и Центар за социјални рад о реализацији индивидуалног плана
подршке за дете.
Члан 15.
Пружалац услуге дужан је да општину Темерин извештава писаним путем
квартално о пруженим услугама.
Члан 16.
Средства за финансирање обављања послова програмске активности личног
пратиоца детета обезбеђују се у висини планираних средстава у буџету општине
Темерин, учешћем корисника и његових сродника обавезних на издржавање и из
других извора у складу са законом.
Члан 17.
Право на бесплатног личног пратиоца детета имају деца из породица чији су
укупни приходи домаћинства испод или у висини до три нивоа социјалне
сигурности, који одређује Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.
За породице чији ниво социјалне сигурности преко три нивоа социјалне
сигурности до пет нивоа социјалне сигурности и за породице чији ниво социјалне
сигурности преко пет нивоа социјалне сигурности модел партиципације
одредиће Општинско веће општине Темерин пре почетка пружања програмске
активности лични пратилац детета.
Укупан приход породице и ниво социјалне сигурности за породицу утврђују
се на начин предвиђен одредбама Закона о социјалној заштити.
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У укупан приход породице рачуна се и додатак за негу и помоћ другог лица.
Организација социјалне заштите – пружалац услуге обавезан је да врши
наплату сходно општинским актима којима се дефинише утврђени ниво
суфинансирања корисника у цени услуге.
Средства остварена од партиципације корисника, користиће се за подизање
квалитета програмске активности лични пратилац детета.
Уколико је реч о непосредном уговарању пружања програмске активности
лични пратилац детета са пружаоцем услуге из члана 7. став 3. овог
Правилника, корисник, односно његов законски заступник у целости сноси
трошкове услуге.
Члан 18.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник за
програмску активност лични пратилац детета („Службени лист општине
Темерин“, бр. 6/17).
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу
општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/17-97-11-01
Дана:15.08.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

132.
На основу члана 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину
(“Службени. лист општине Темерин”, број 29/2016) и члана 4. Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за
дотације невладиним организацијама за спровођење програма и пројеката од
јавног интереса ( “Службени лист општине Темерин”, број 1/16),
Општинско веће општине Темерин
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање
програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите која
реализују удружења грађана за период септембар – децембар 2017.
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I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет конкурса је додела средстава из буџета општине Темерин за
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне
заштите која реализују удружења грађана, а који доприносе развоју и
унапређењу постојећих услуга социјалне заштите: програмска активност
лични пратилац детета.

II ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства за суфинансирање програма и пројеката из тачке I овог конкурса,
обезбеђена су Одлуком о буџету општине Темерин за 2017. годину ("Слоужбени
лист општине Темерин”, број 29/2016, 9/2017 и 12/2017) у оквиру раздела 3,
глава 1, конто 481 - Дотације невладиним организацијама – лични пратилац
детета, позиција 128, у укупном износу од 2.189.000,00 динара.

III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1. На конкурсу могу да учествују удружења грађана:
 регистрована у складу са Законом о удружењима (“Службени гласник РС”,
број 99/2009 и 99/2011-др.закони),
 чије је седиште на територији општине Темерин,
 која су директно одговорна за припрему и реализацију програма,
 чији циљеви оснивања доприносе заштити, рехабилитацији и
социјализацији лица у стању социјалне потребе на територији општине
Темерин.
2. Подносилац пријаве може да конкурише само са једним програмом или
пројектом на конкурс.
3. Пријава на конкурс подноси се искључиво на обрасцу Упитника за
суфинансирање програма удружења грађана, који је саставни део овог конкурса.
Пријава се може преузети у општини Темерин, канцеларија број 25 или на
интернет страници www.temerin.rs .
Уз пријаву се обавезно подноси:
 фотокопија Решења о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног
органа;
 фотокопија оснивачког акта (статута) удружења у коме је утврђено да се
циљеви удружења остварују у области у којој се програм/пројекат
реализује;
 фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју;
 званичан доказ о буџетском подрачуну;
 основни подаци о подносиоцу пријаве (кратак историјат, састав стручног
руководећег кадра, значајни програми и пројекти које је удружење
реализовало у досадашњем раду);
 детаљан опис програма/пројекта за чије суфинансирање се подноси
пријава - методе и начин реализације, план и врсте активности, значај,
место и време реализације програма/пројекта, детаљан финансијски план,
кориснике обухваћене програмом и друго (приложити опис највише на три
странице).
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За тачност података унетих у Упитник одговара подносилац пријаве.
4. Рок за подношење пријаве на конкурс је од 15. августа 2017. године до 23.
августа 2017. године.
5. Пријаве се подносе лично, предајом на Писарници Општинске управе у згради
Општине Темерин или путем поште на адресу:
Општина Темерин
Новосадска 326
21235 Темерин
са назнаком: Ресор здравство и социјална заштита
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
6. Пријаве које се доставе након наведеног рока, пријаве са непотпуном
документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште,
непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је буџет
општине Темерин током 2016. и првом половином 2017. године доделио
средства на име суфинансирања програма и пројеката, а који нису поднели
извештај о њиховој реализацији и наменском утрошку средстава, неће се
узимати у разматрање.
7. О избору програма по расписаном конкурсу одлучује Комисија за избор
програма и пројеката у области социјалне заштите ( у даљем тексту: Комисија)
коју образује Општинско веће.
8. Комисија разматра пријаве и у складу са условима конкурса, сачињава
предлог Одлуке о избору програма и пројеката, који ће се суфинансирати из
буџета општине и доставља предлог Одлуке Општинском већу на усвајање.
9. Пре достављања предлога Одлуке, Комисија може удружењу предложити да
изврши одређене измене у програму или пројекту у погледу активности и
трошкова њихове реализације, и по потреби затражи додатну документацију и
информације.
10. Одлуку о избору програма и пројеката који се суфинансирају из буџета
општине Темерин по конкурсу доноси Општинско веће на основу Одлуке
Комисије.
Одлука Општинског већа је коначна.
Општинско веће није обавезно да образложи своје одлуке.
11. Уговором између општине и корисника средстава уређују се међусобна права
и обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за
реализацију програма односно пројекта, обавеза подношења извештаја, начин
решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна. Садржину
уговора утврђује Општинска управа Темерин.
12. Резултати конкурса се објављују на интернет страници Општине Темерин:
www.temerin.rs.
13. Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима.
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IV РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА:
Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до
31.12.2017. године.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
 усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и
локалном нивоу,
 референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања
програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања
програма и његова одрживост,
 усклађеност са јавним потребама и интересима грађана,
 обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области
у којој се програм спроводи,
 усмереност ка већем броју корисника,
 подстицање солидарности, заштите и помоћи лицима у специфичним
животним ситуацијама,
 суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета
АП Војводине, фондова Европске уније, поклона, донација, легата,
кредита, и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање
програма,
 законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих
програма: да ли су раније коришћена средства буџета општине и ако јесу,
да ли су испуњене уговорне обавезе.
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
 да је удружење регистровано за вршење услуга социјалне заштите,
 да удружење има ангажованог стручног радника са лиценцом за
обављање основних стручних послова социјалне заштите, који поседује
искуство у раду са угроженим категоријама становништва,
 да удружење поседује адекватан простор у општини Темерин неопходан у
раду са корисницима услуга (удружење може имати и закључен протокол
о сарадњи са неком од јавних установа или другим правним субјектом),
 да удружење има капацитете у погледу људских и материјалних ресурса
за спровођење активности које се предлажу
 да удружење има усвојен програм обуке за ангажована лица
Јавни конкурс објавити у ,,Службеном листу општине Темерин”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 06-1/17-97-12-01
ДАНА:15.08.2017. године
ТЕМЕРИН

ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР
ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
МЛАДЕН ЗЕЦ, с.р.
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133.
На основу члана 76. Закона о култури (,,Службени гласник РС” број 72/09,
13/16 и 30/16-испр.), члана 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину
(“Службени лист општине Темерин”, број 29/2016, 9/2017 и 12/2017) и члана 2.
Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури
који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине Темерин (“Службени
лист општине Темерин”, број 2/2017),
Општинско веће општине Темерин
расписује

КОНКУРС
за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2017. години

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање манифестација и
пројеката које реализују удружења грађана која се баве културном делатношћу,
утврђену законом (у даљем тексту: удружења у култури).

II ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства за суфинансирање манифестација и пројеката у култури, обезбеђена
су Одлуком о буџету општине Темерин за 2017. годину ("Сл. лист општине
Темерин”, број 29/2016, 9/2017 и 12/2017) у оквиру раздела 3, глава 1, функција
820, конто 481-Дотације невладиним организацијама, позиција 98, у износу од
200.000,00 динара.

III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Право учешћа на конкурсу имају искључиво удружења у култури чије је
седиште на територији општине Темерин.
2. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу Упитника за суфинансирање
манифестација/пројеката у култури у 2017. години, који је саставни део овог
конкурса. Пријава се може преузети у општини Темерин, канцеларија број 6, или
на интернет страници www.temerin.rs -одељак Култура.
Уз пријаву се обавезно подноси:





фотокопија оснивачког акта (статута) удружења;
фотокопија Решења о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног
органа;
фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју;
званичан доказ о рачуну код управе за трезор;
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основни подаци о подносиоцу пријаве (кратак историјат, подаци о
стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца пријаве,
значајни програми и пројекти које је удружење реализовало у
досадашњем раду);
детаљан опис програма за чије суфинансирање се подноси пријава методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници
обухваћени програмом и друго (приложити опис највише на две странице).

3. Пријаве на конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објвљивања
конкурса на интернет страници општине Темерин (www.temerin.rs.) и у листу
,,Наше новине”.
4. Пријаве се подносе лично, предајом на писарници Општинске управе у згради
Општине Темерин или путем поште на адресу:
Општина Темерин
Новосадска 326
21235 Темерин
са назнаком: Ресор култура, цивилне организације и омладина

Конкурс за суфинансирање манифестација и пројеката у култури
у 2017. години
5. Пријаве које се доставе после наведеног рока, пријаве са непотпуном
документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште,
непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је буџет
општине Темерин током 2016. године доделио средства, а који нису поднели
извештај о њиховој реализацији и наменском утрошку средстава, неће се
узимати у разматрање.
6. О избору пројеката по расписаном конкурсу одлучује Комисија за културноуметничко стваралаштво и делатност удружења у области културе ( у даљем
тексту: Комисија) коју је образовало Општинско веће.
7. Комисија разматра пријаве и у складу са условима конкурса, сачињава
предлог Одлуке о ибору пројеката који се суфинансирају из буџета општине
Темерин и доставља предлог Одлуке Општинском већу на усвајање.
Пре достављања предлога Одлуке, Комисија задржава право да од подносилаца
који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну
документацију и информације.
8. Одлуку о суфинансирању пројеката у култури из буџета општине Темерин по
конкурсу доноси Општинско веће на основу предлога Одлуке Комисије.
Одлука Општинског већа је коначна.
Општинско веће није обавезно да образложи своје одлуке.
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Уговором између општине и корисника средстава уређују се права, обавезе и
одговорности уговорних страна, начин реализовања програма, као и начин
извештавања о наменском трошењу средстава.
9. Резултати конкурса се објављују на интернет страници општине Темерин:
www.temerin.rs - одељак Култура, најкасније у року од 60 дана од дана завршетка
подношења пријава.
10. Пријаве и приложена документација се достављају у једном примерку.
Конкурсна документција се не враћа.
11. Конкурс се објављује у ,,Службеном листу општине Темерин”, на званичној
интернет страници општине: www.temerin.rs у рубрици конкурси и огласи и у
недељним новинама ,,Наше новине” које излазе на територији општине
Темерин.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Избор пројеката ће бити извршен у складу са Правилником о начину,
критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и
суфинанасирају из буџета општине Темерин (“Сл. лист општине Темерин”, број
2/2017).
Пројекти који се суфинансирају из буџета Општине Темерин оцењиваће се на
основу следећих критеријума:
1. усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и
приоритетима конкурса;
2. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
3. капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
(1) стручни капацитети,
(2) неопходни ресурси;
4. финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности
пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
5. степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:06-1/17-97-10-01
ДАНА:15.08.2017.године
ТЕМЕРИН

Члан Општинског већа за ресор
културе, цивилних организација и
омладине
Дејан Брадаш, с.р.
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134.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Председник општине Темерин дана 13. јула 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2017.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Раздео 3 – Општинска управа, Програм 15 (0602) – Локална самоуправа,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, апропријација
економске класификације 499 – Средства резерве, на позицији 88 – Текућа
резерва, одобравају се додатна средства Туристичкој организацији општине
Темерин – Програм 4 (1502) - Развој туризма у износу од 100.000,00 динара на
име обезбеђења додатних средстава ради накнаде трошкова за запослене.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 3.3 Туристичка организација општине Темерин,
Програм 4 (1502) – Развој туризма, програмска активност
1502-0002 –
Промоција туристичке понуде, функција 473 – Туризам, апропријација економске
класификације 415 – Накнада трошкова за запослене, на позицији 243.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2017-82-01
Дана: 13.07.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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135.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Председник општине Темерин дана 19. јула 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2017.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Раздео 3 – Општинска управа, Програм 15 (0602) – Локална самоуправа,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, апропријација економске
класификације 499 – Средства резерве, на позицији 88 – Текућа резерва,
одобравају се додатна средства Општинској управи – Пројекат – Санација
централног објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' у Темерину у износу од 2.845.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава за суфинансирање пројекта.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 3.1 Општинска управа, Програм 15 (0602) – Локална
самоуправа, функција 130 – Опште услуге,
Пројекат – Санација
централног објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' у Темерину
(0602-0028),
апропријација економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, на
позицији 75/15.
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: 06-1/2017-88-01
Дана: 19.07.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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136.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Председник општине Темерин дана 20. јула 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2017.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Раздео 3 – Општинска управа, Програм 15 (0602) – Локална самоуправа,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, апропријација економске
класификације 499 – Средства резерве, на позицији 88 – Текућа резерва,
одобравају се додатна средства Општинској управи – Пројекат – ЈП ''Дирекција
за изградњу и урбанизам општине Темерин'' – у ликвидацији у износу од
50.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за сталне трошкове .
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 3.1 Општинска управа, Програм (0602), Пројекат – ЈП
''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' – у ликвидацији (0026),
функција 130 – Опште услуге, апропријација економске класификације 421 –
Стални трошкови, на позицији 75/3.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2017-85-01
Дана: 20.07.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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137.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016) и
члана 13. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Председник општине Темерин дана 24. јула 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2017.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 1,
Општинска управа – Основна школа ''Славко Родић'' Бачки Јарак,
Програм 9 – Основно образовање, функција 912 – Основно образовање,
смањењем апропријације 156, економска класификација
463 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти (Стални трошкови) за износ од
30.000,00 динара, што је 0,6% од вредности апропријације чији се расход
умањује
уз истовремено повећање апропријације 167, економска
класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Зграде и
грађевински објекти) за износ од 30.000,00 динара у оквиру Пројекта – Спортска
хала – ОШ ''Славко Родић'' - завршетак радова фаза I (2002-0002)
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Основна школа ''Славко Родић'' Бачки Јарак на апропријацији 156, економска
класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Стални
трошкови), планирана средства у износу од 5.200.000,00 динара смањују се на
износ средстава од 5.170.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Основна школа ''Славко Родић'' Бачки Јарак на апропријацији 167, економска
класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Зграде и
грађевински објекти), планирана средства у износу од 3.500.000,00 динара
повећавају се на износ средстава од 3.530.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2017-93-01
Дана: 24.07.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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138.
На основу члана 61. став 8. Закона о буџетском систему (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон, 103/2015 и
99/2016)
и Уговора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, број: 136-451-3169/2017-01/1 од дана 24.07.2017. године
Председник општине Темерин дана 25. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
У члану 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени
лист општине Темерин'', број: 29/2016, 9/2017 и 12/2017), у оквиру Раздела 3, П
О В Е Ћ А В А С Е позиција 75/15, функција
130 – Опште услуге, Пројекат
– Санација централног објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' у Темерину (0602-0028),
апропријација економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти за
износ од 24.000.000,00 динара, самим тим износ: ''2.846.000'', замењује се
износом: ''26.846.000''.
У члану 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину, члан 4.
(табела), група конта 733, синтетика 7332 – Капитални трансфери од других
нивоа власти, износ: ''48.916.000'', замењује се износом: ''72.916.000''.
II
Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета
општине Темерин за 2017. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења
и износе 862.072.000,00 динара.
III
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2017-89-01
Дана: 25.07.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

Број 13

Службени лист општине Темерин

15.08.2017.

Страна 17

139.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016) и
члана 13. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Председник општине Темерин дана 28. јула 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2017.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 1,
Општинска управа – Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност
(0602-0001), функција 130 – Опште услуге, смањењем апропријације 55,
економска класификација 423 – Услуге по уговору за износ од 20.000,00 динара,
што је 0,2% од вредности апропријације чији се расход умањује уз истовремено
повећање апропријације 75/5, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 423 – Услуге по уговору за износ од 20.000,00 динара у оквиру
Пројекта – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' – у
ликвидацији (0602-0026).
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност
(0602-0001) на
апропријацији 55, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана
средства у износу од 11.000.000,00 динара смањују се на износ средстава од
10.980.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Пројекат – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' – у
ликвидацији (0602-0026) на апропријацији 75/5, економска класификација 423 –
Услуге по уговору, планирана средства у износу од 282.000,00 динара
повећавају се на износ средстава од 302.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2017-92-01
Дана: 28.07.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

Број 13

Службени лист општине Темерин

15.08.2017.
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140.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016) и
члана 13. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
Председник општине Темерин дана 31. јула 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2017.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017 и 12/2017),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 1,
Општинска управа – Пројекат – Реконструкција објекта дома здравља у Бачком
Јарку (0602-0025), функција 130 – Опште услуге, смањењем апропријације 75/2,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти за износ од
1.210.000,00 динара, што је 9,3% од вредности апропријације чији се расход
умањује уз истовремено повећање апропријације 189, функција 620 – Развој
заједнице, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти за
износ од 670.000,00 динара у оквиру Пројекта – Изградња канализације (04010007) и апропријације 206/2, функција 640 – Улична расвета, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – штедљива расвета за износ
од 540.000,00 динара у оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, Програмска
активност – Јавна расвета (1102-0001).
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Пројекат - Реконструкција објекта дома здравља у Бачком Јарку (0602-0025) на
апропријацији 75/2, економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти, планирана средства у износу од 13.044.000,00 динара смањују се на
износ средстава од 11.834.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Пројекат – Изградња канализације (0401-0007) на апропријацији 189, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана средства у износу
од 50.000.000,00 динара повећавају се на износ средстава од 50.670.000,00
динара.
4.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Програм 2 – Комуналне делатности (1102), Програмска
активност – Јавна
расвета (1102-0001) на апропријацији 206/2, економска класификација 511 –
Зграде и грађевински објекти – штедљива расвета, планирана средства у износу
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од 5.999.000,00 динара повећавају се на износ средстава од 6.539.000,00
динара.
5.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2017-90-01
Дана: 31.07.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

141.
На основу члана 61. став 8. Закона о буџетском систему (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон, 103/2015 и
99/2016) и Уговора Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број: 116401-4066/2017-03 од дана 18.07.2017. године
Председник општине Темерин дана 01. августа 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
У члану 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени
лист општине Темерин'', број: 29/2016, 9/2017 и 12/2017), у оквиру Раздела 2, П
О В Е Ћ А В А С Е позиција 41, функција
411 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту,
Програм 14 – Развој спорта и
омладине - Програмска активност (1301-0005), апропријација економске
класификације 423 – Услуге по уговору за износ од 300.000,00 динара, самим
тим износ: ''1.900.000'', замењује се износом: ''2.200.000''.
У члану 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину, члан 4.
(табела), група конта 733, синтетика 7331 – Текући трансфери од других нивоа
власти, износ: ''120.000.000'', замењује се износом: ''120.300.000''.
II
Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета
општине Темерин за 2017. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења
и износе 862.372.000,00 динара.
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III
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2017-94-01
Дана: 01.08.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

142.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. Статута општине
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 и
14/14) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', број 13/08)
Општинско веће општине Темерин, на 49. седници одржаној 21.07.2017.
године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за примопредају имовине ЈП ''Дирекција за изградњу и
урбанизам општине Темерин'' Темерин – у ликвидацији у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Магдолна Пете, заменик начелника Општинске управе – председник;
Весна Роквић, ревизор – члан;
Зорица Баштовановић, шеф рачуноводства – члан;
Вид Малешевић, ликвидациони управник – члан и
Дејан Брадаш, члан Општинског већа задужен за ресор културе, цивилних
организација и омладине – члан.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

Број 13

Службени лист општине Темерин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/17-86-4-01
Дана:21.07.2017. године
ТЕМЕРИН

15.08.2017.

Страна 21

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

143.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. Статута општине
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 и
14/14) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', број 13/08)
Општинско веће општине Темерин, на 50. седници одржаној 27.07.2017.
године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
I
Именује се Пројектни тим за потребе реализације пројекта ''Санација и
реконструкција централног објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин'' у следећем
саставу:

Јована Ђурђевић – координатор пројекта;
Милан Михајловић – директор Агенције за развој општине Темерин;
Соња Тодоровић – начелник Одељења за пољопривреду и инвестиције;
Снежана Ласица – начелник Одељења за буџет, финансије и трезор;
Вера Бјељац – директор ПУ ''Вељко Влаховић'' темерин;
Станислав Томишић – члан Општинског већа задужен за ресор развојне
пројекте и
7. Корана Миланко – члан Општинског већа задужена за ресор образовања.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II
Обавезује се Пројектни тим да периодично доставља Извештај о
реализацији пројекта председнику општине, Општинском већу и интерном
ревизору у писменом облику.
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III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/17-87-3-01
Дана:27.07.2017. године
ТЕМЕРИН

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
НИКОЛА ЕМБЕР, с.р.

144.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. Статута општине
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 и
14/14) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', број 13/08)
Општинско веће општине Темерин, на 51. седници одржаној 03.08.2017.
године, донело је следеће
РЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за примопредају имовине КИЦ ''Лукијан Мушицки''
Темерин – у ликвидацији у следећем саставу:

1.
2.
3.
4.
5.

Магдолна Пете, заменик начелника Општинске управе – председник;
Весна Роквић, ревизор – члан;
Зорица Баштовановић, шеф рачуноводства – члан;
Драгић Томић, ликвидациони управник – члан и
Дејан Брадаш, члан Општинског већа задужен за ресор културе, цивилних
организација и омладине – члан.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

Број 13

Службени лист општине Темерин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/17-91-15-01
Дана:03.08.2017. године
ТЕМЕРИН

15.08.2017.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

С А Д Р Ж А Ј

131.

132.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И
ПРУЖАЊА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета општине Темерин за
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у
области социјалне заштите која реализују удружења грађана за
период септембар – децембар 2017.

1.

5.

КОНКУРС
133.

134.

135.

136.
137.
138.
139.
140.
141.

142.

за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2017.
години
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О ПОВЕЋАЊУ ПОЗИЦИЈЕ
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О ПОВЕЋАЊУ ПОЗИЦИЈЕ
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ИМОВИНЕ ЈП
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН-у ликвидацији

9.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Број 13

143.

144.

Службени лист општине Темерин

15.08.2017.

Страна 24

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА ПОТРЕБЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ''САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА
ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ПУ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ИМОВИНЕ
КИЦ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН-у ликвидацији

***
Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин
Годишња претплата: 1.500,00 динара.
Жиро рачун број: 840-742351843-94
по моделу 97 63-238
Прималац: Општинска управа Темерин
Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''
Телефон број: 021/ 843-888
Штампа: Општинска управа општине Темерин

21.

22.

