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203.
На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије (''Службени гласник
Републике Србије'', број 83/06), члана 11. и члана 32. став 1. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије“, број 129/07), члана 35.
став 1. тачка 6. члана 121. став 1. и 5. и члана 122. Статута општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин“, број 6/2014)
Скупштина општине Темерин, на XXIV седници одржаној дана 24.10.2014.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.
У Статуту општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин“, број 6/2014) члан 41. став 2. мења се и гласи:
''Савети имају председника, заменика председника и девет чланова, а
комисије председника, заменика председника и седам чланова, изузев Комисије за
кадровска, административна питања и радне односе, која има председника,
заменика председника и девет чланова.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА OПШТИНЕ
Број: 06-35-2/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.
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204.
На основу члана 178. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике
Србије", број 57/11, 80/11-исправка и 93/12), члана 20. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије", број 129/07), члана 13.
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник републике Србије“, број
88/2011) и члана 14. став 1. тачка 5. и члана 35. став 1. тачка 23. Статута
општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин", број
6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV
седници одржаној дана 24.10.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се: услови и начин обезбеђивања континуитета у
снабдевању топлотном енергијом купаца на подручју општине Темерин, тј.
услови и начин сигурног и квалитетног снабдевања топлотном енергијом која се
користи за грејање стамбеног и пословног простора, услови и начин пружања
енергетских услуга као и међусобни односи између енергетског субјекта и купаца
топлотне енергије. Овом Одлуком се такође одређује поступак доношења и
надлежност за доношење појединачних аката као што су: тарифни систем за
одређивање цена топлотне енергије и енергетских услуга, цене топлотне
енергије и енергетских услуга, правила о раду дистрибутивног система као и
планови развоја система даљинског грејања.
Члан 2.
Овом Одлуком се нарочито уређују:
- планирање и развој система даљинског грејања,
- међусобни односи између енергетског субјекта и купца топлотне енргије,
- власничка разграничења и надлежности за одржавање топлотне опреме,
- услови и начин издавања одобрења за прикључење,
- изградња прикључног топловода и топлотне подстанице,
- прикључење на топловодну мрежу,
- почетак испоруке топлотне енергије,
- склапање уговора о продаји топлотне енергије,
- снабдевање и квалитет испоручене топлотне енергије,
- мерно место, мерни уређаји и утврђивање испоручене количина топлотне
енергије,
- надлежности за доношење тарифних система и одређивања цена
топлотне енергије и услуга,
- рекламације на испоручену топлотну енергију,
- неовлашћено коришћење топлотне енергије,
- обуставу испоруке топлотне енергије,
- обавезе енергетског субјекта и купца и надзор, прелазне и завршне
одредбе.
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Дефиниција појмова
Члан 3.
Поред појмова из Закона о енергетици у овој Одлуци и Тарифном систему
користе се и појмови са следећим значењима:
- производни извори су постројења која претварају примарну енергију горива у
топлотну енергију;
- дистрибутер је енергетски субјект који врши дистрибуцију и испоруку топлотне
енергије и управља дистрибутивним системом топлотне енергије. Дистрибутер је
истовремено и снадбевач тарифних купаца топлотном енергијом;
- дистрибутивна мрежа је топловодна мрежа, која представља систем повезаних
уређаја и инсталација који су намењени дистрибуцији топлотне енергије до
купаца;
- пумпне станице су постројења, која омогућавају проток топле воде кроз
топловодну мрежу;
- примарна
топловодна мрежа су топловоди који се употребљавају за
повезивање производних извора са секундарном топловодном мрежом;
- секундарна топловодна мрежа су топловоди који иду од примарне топловодне
мреже по подручју снабдевања до прикључних шахтова или одвајања за
појединачног купца;
- прикључни топловод је топловод који иде од прикључних шахтова или одвајања
од топловодне мреже до топлотне подстанице, односно појединачног купца;
- грејна вода у мрежи даљинског грејања је преносни медиј, са којим се преноси
топлотна енергија;
- топлотна подстаница је уређај састављен од прикључне и кућне подстанице и
својим радом обезбеђује испоруку топлоте у унутрашње топлотне инсталације и
уређаје купаца;
- прикључна подстаница је уређај састављен од запорних, регулационих,
сигурносних и мерних елемената;
- кућна подстаница је уређај који се састоји од разводних система, регулационих
и сигурносних уређаја и опреме за расподелу топлотне енергије за различите
системе унутрашњих топлотних уређаја;
- унутрашне топлотне инсталације и уређаји су уређаји који се прикључују на
кућну подстаницу, употребљавају се за различите врсте грејања: радијаторско,
конвекторско и подно грејање, грејање топлим ваздухом и проветравање,
климатизацију простора, и др.;
- предајно место је по правилу мерно место где један енергетски субјект предаје
топлотну енергију другом енергетском субјекту, односно купцу;
- мерно место у топлотној подстаници је место где је постављен мерач топлотне
енергије;
- обрачунско место је шифра објекта или етажне јединице купца, за које
снадбевач испоставља рачун;
- мерни уређај је:
• тополотно бројило, које непосредно мери испоручену топлотну енергију која је
основ за обрачунавање испоручене топлотне енергије купцу;
- делитељ трошкова испоручене топлотне енергије је уређај који омогућава
расподелу трошкова топлотне енергије, која је испоручена преко заједничког
топлотног бројила (мерача) у заједничкој прикључној подстаници за више купаца.
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Појединачни купци одређују своје уделе (учешћа) у трошковима испоручене
топлотне енергије, а збир свих удела мора бити 100%;
- прикључна снага је називна снага унутрашњих топлотних инсталација и
уређаја, а одређена је пројектом за градњу односно пројектом изведених радова;
- техничка правила о прикључењу на топловодну мрежу су правила која одређују
техничке услове за пројектовање, изградњу и прикључење топлотних
инсталација и опреме на топловодну мрежу, а дефинисана су у Правилима о
раду дистрибутивног система;
- измена купчеве топлотне опреме је било која измена на тој опреми која мења
инсталисану снагу или изазива употребне промене начина рада топлотне
опреме;
- одобрење за прикључење је писани документ којег издаје дистрибутер, а који
се односи на услове за израду пројектне документације, изградњу и прикључење
топлотних инсталација и опреме.
II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
План развоја енергетике
Члан 4.
Скупштина општине Темерин доноси План развоја енергетике којим се утврђују
потребе за енергијом, као и услови и начин обезбеђивања неопходних
енергетских капацитета, а у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике
Србије и Програмом остваривања Стратегије и Стратегијом одрживог
управљања енергијом у општини Темерин, на период од пет година.
Енергетски субјект који учествује у снабдевању купаца енергијом на подручју
општине Темерин дужан је да на захтев надлежног органа за послове енергетике
доставе све податке неопходне за израду Плана развоја енергетике за подручје
општине Темерин, у року од 30 дана од дана достављања захтева.
Развој система даљинског грејања
Члан 5.
Енергетски субјект који учествује у снадбевању купаца топлотном
енергијом дужан је да планира и спроводи свој план развоја који је усклађен са
Планом развоја енергетике из члана 4. ове Одлуке.
Планови развоја топлификационе мреже и гасификационе мреже морају
бити међусобно усклађени.
III СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Енергетске делатности
Члан 6.
Енергетска делатност јесу производња топлотне енргије, дистрибуција
топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и
снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца.
Енергетски субјект је дужан да енергетску делатност из става 1 овог
члана , као делатност од општег интреса ,обавља у складу са Законом, овом
Одлуком и актима донесеним на основу ове Одлуке, актом о оснивању или актом
о поверавању.
Енергетски субјект може отпочети са обављањем енергетске делатности
на основу лиценци за производњу топлотне енергије, за обављање дистрибуције
топлотне енергије, за трговину топлотном енергијом ради снабдевања тарифних
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купаца и за управљање дистрибутивним системом а које издаје надлежан орган,
у складу са Законом о енергетици.
Снадбевање тарифних купаца
Члан 7.
Јавно комунално предузеће Темерин производи топлотну енергију за
потребе тарифних купаца, врши дистрибуцију и испоруку топлотне енергије
купцима, управља дистрибутивним системом и снабдева топлотном енергијом
тарифне купце на подручју општине Темерин , (у даљем тексту: Енергетски
субјект).
Енергетски субјект је дужан да енергетске делатности из домена топлотне
енергије обавља у складу са Законом, овом Одлуком, актима донесеним на
основу ове Одлуке и актом о оснивању.
Енергетски субјект, као снабдевач тарифних купаца топлотном енергијом,
обезбеђује топлотну енергију из сопствених извора или закључује у писменој
форми годишње уговоре о куповини топлотне енергије од других произвођача, у
складу са билансним потребама тарифних купаца.
Опрема енергетског субјекта
Члан 8.
Топлотну опрему енергетског субјекта коју користи за обављање основне
делатности чине:
- производни извори у саставу енергетског субјекта који врши снабдевање
купаца,
- мерни уређаји за преузету топлотну енергију из производних извора који су у
саставу енергетског субјекта,
- примарна топловодна мрежа,
- секундарна топловодна мрежа,
- мерни уређаји за испоручену топлотну енергију купцима, у топлотним
подстаницама,
- пумпне станице топлотног извора.
Енергетски субјект и купац односно власник односно инвеститор, уговором
међусобно регулишу власничке односе као и услове и начин преноса права и
обавезе на енергетски субјект за управљање и одржавање прикључног
топловода и топлотне подстанице.
Купац топлотне енергије
Члан 9.
Купац топлотне енергије је свако правно или физичко лице, којем
енергетски субјект на основу писаног уговора испоручује топлотну енергију.
Купац такође може бити и заједница правних или физичких лица, који су
прикључени на заједничко место за преузимања топлотне енергије.

Топлотна опрема купца
Члан 10.
Топлотна опрема купца је:
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- прикључни топловод,
- топлотна подстаница, која се састоји од: прикључне и кућне подстанице,
- унутрашње топлотне инсталације и уређаји,
- индивидуални (унутрашњи) регулатори и мерачи топлоте (делитељи) у
сваком стану понаособ.
Купац склапа са енергетским субјектом писани уговор са којим на
енергетски субјект преноси право и обавезу за управљање и одржавање
прикључног топловода и топлотне подстанице и регулише будуће власничке
односе над овом опремом.
IV ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ
Производни капацитети
Члан 11.
Енергетски субјект је дужан да своје производне капацитете одржава у
исправном стању, да обезбеди њихову сталну погонску и функционалну
способност и безбедно коришћење у складу са техничким и другим прописима и
стандардима, њихову безбедност и услове заштите животне средине уређене
законом и другим прописима.
Дистрибутивни систем
Члан 12.
Енергетски субјект, као дистрибутер топлотне енергије, одговоран је за
одржавање, функционисање и развој дистрибутивног система усклађеног са
техничким могуностима енергетског субјекта и потребама постојећих и будућих
купаца на подручју за које је задужен за испоруку и снабдевање топлотном
енергијом.
Прикључни топловод и топлотна подстаница
Члан 13.
Управљање прикључним топловодом и топлотном подстаницом, као
саставним деловима јединственог система даљинског грејања, обавља
енергетски субјект према дефинисаним параметрима.
Уградњу, проверавање исправности и тачност рада, као и одржавање
мерних уређаја у топлотној подстаници за мерење испоручене количине
топлотне енергије врши енергетски субјект.
За одржавање прикључног топловода и топлотне подстанице, изузимајући
мерне уређаје, одговоран је инвеститор, односно власник, уколико уговорно није
пренео обавезу одржавања на енергетски субјект.
Власник објекта је дужан да омогући приступ енергетским објектима и да
трпи извршење радова из претходних ставова овог члана.
Унутрашња топлотна опрема купца
Члан 14.
Купац је одговоран за одржавање своје унутрашње топлотне инсталације и
опреме у технички и функционално исправном стању.
Купац може по сопственој вољи са енергетским субјектом или са другим
лицем склопити посебан уговор о одржавању своје унутрашње топлотне опреме.
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V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
Члан 15.
Енергетски субјект, као оператор дистрибутивног система, доноси Правила
о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила рада), на која
сагласност даје Скупштина Општине.
Правилима рада утврђују се нарочито: технички услови за прикључење
корисника на систем, технички услови за повезивање са произвођачем топлотне
енергије, технички и други услови за безбедан рад дистрибутивног система и за
обезбеђивање поузданог и континуираног снадбевања купаца топлотном
енергијом, поступци у кризним ситуацијама, функционални захтеви и класа
тачности мерних уређаја, као и начин мерења испоручене топлотне
енергије.Правила из става 1. овог члана су јавна и објављују се у „Службеном
листу општине Темерин ".
VI ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
Енергетски услови за израду пројектне
документације, изградњу и прикључење
Члан 16.
Инвеститор који планира изградњу и прикључење новог објекта подстанице објекта и унутрашњих грејних инсталација на дистрибутивни систем ,
односно жели да изврши измене на већ прикљученој термоенергетској опреми
које за последицу могу имати измену прикључне снаге или промену начина рада
, дужан је да од енергетског субјекта на чији дистрибутивни систем жели
прикључење или је већ прикључен , прибави енергетске услове за израду
пројектне документације а по поступку предвиђеном законом којим се уређује
планирање и изградња.
Члан 17.
Захтев за издавање енергетских услова за израду пројектне документације
подноси се на обрасцу енергетског субјекта и, нарочито, садржи податке о:
1. власнику и инвеститору објекта (фирма и седиште, ПИБ, матични број,односно
име, презиме, адреса, као и други подаци одређени Правилима о раду
дистрибутивног система),
2. објекту за који се траже енергетски услови за израду пројектне документације
за прикључење на дистрибутивни систем (врста, површина, намена
објекта,локација и др.),
3. планираном року прикључења,
4. предвиђеној инсталисаној снази, као и о номиналном радном притиску,
температури и протоку који је потребно обезбедити на прикључку објекта (ако су
у питању специфични захтеви),
5. намени коришћења топлотне енергије,
6. предвиђеној минималној и максималној часовној и дневној потрошњи топлотне
енергије и укупној годишњој потрошњи са месечном динамиком (ако су у питању
специфични захтеви),
7. техничким карактеристикама објекта инвеститора са посебним нагласком на
начин предаје топлотне енергије (радијаторско, калориферско и др.).
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Члан 18.
Енергетске услове за израду пројектне документације издаје енергетски
субјект на чији се дистрибутивни систем тражи прикључење. Начин и поступак
подношења захтева за издавање енергетских услова за израду пројектне
документације дефинисани су Правилима о раду дистрибутивног система
енергетског субјекта.
Ако енергетски субјект одбије издавање енергетских услова за израду
пројектне документације, у писаном одговору инвеститору мора навести разлоге
одбијања.
Члан 19.
По завршетку израде пројекта кућне подстанице и кућне инсталације, а
пре почетка изградње, инвеститор је дужан да од енергетског субјекта затражи
енергетску сагласност и са енеретским субјектом закључи уговор.
Члан 20.
Уз захтев за издавање енергетске сагласности прилаже се:
- главни пројекат кућне инсталације и кућне подстанице, израђен у складу са
претходном сагласношћу,
- локацијска дозвола, и
- друга документација, зависно од карактеристика објекта који се прикључује.
Садржај и потребна документација уз захтев за издавање енергетске
сагласности ближе се одређује Правилима о раду.
Када се постојећи или нови објекат прикључује на постојећу кућну
подстаницу или кућну инсталацију инвеститор прилаже сагласност за
прикључење купаца који користе постојећу кућну подстаницу или кућну
инсталацију.
Када се постојећи објекат прикључује на постојећу кућну подстаницу или
кућну инсталацију, инвеститор прилаже решење о одобрењу извођења радова за
које се не издаје грађевинска дозвола.
Енергетски субјекат је дужан да у року од 30 дана од дана пријема захтева
инвеститора из члана 15. ове одлуке изда енергетску сагласност уколико су
испуњени услови за њено издавање.
Члан 21.
Енергетска сагласност издаће се уколико инвеститор уплати накнаду за
њено издавање.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Надзорни одбор
Предузећа уз претходну сагласност Оснивача, а износ накнаде ће зависити од
укупне пројектне инсталисане снаге на примарном делу кућне подстанице,
заједничком
за
грејање
стамбеног
и
пословног
дела
објекта.
Рок важења енергетске сагласности није ограничен.
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Обавеза енергетског субјекта је да податке из главног пројекта кућне
подстанице региструје у евиденционом листу кућне подстанице. Садржај
евиденционог листа кућне подстанице ближе се одређују Правилима.
Члан 22.
Уговором из члана 19. ове одлуке регулишу се међусобна права и обавезе
између Предузећа и инвеститора, а нарочито:
- надзор Предузећа над изградњом кућне подстанице,
- обавеза инвеститора да писмено обавести Предузеће о почетку изградње кућне
подстанице,
- обавеза инвеститора да по завршетку изградње кућних инсталација и кућне
подстанице поднесе захтев Предузећу за издавање одобрења за прикључење
објекта на дистрибутивни систем,
- обавезе инвеститора и Предузећа у вези са регулацијом кућних инсталација и
кућне подстанице,
- обавезе инвеститора и Предузећа у вези са примопредајом опреме кућне
подстанице са инвеститора на одржавање Предузећу, и
- обавеза инвеститора да Предузећу плаћа привремену испоруку топлотне
енергије по ценама које важе за редовну испоруку енергије.
Члан 23.
За прикључење објекта на дистрибутивни систем, инвеститор је обавезан
да од стране енергетског субјекта на чији дистрибутивни систем жели
прикључење, прибави Решење о одобрењу за прикључење.
Уколико је инвеститор извршио измене на већ прикљученој
термоенергетској опреми које за последицу могу имати измену прикључне снаге
или промену начина рада, дужан је да прибави ново Решење о одобрењу за
прикључење.
Члан 24.
Начин и поступак подношења захтева за издавање Решења о одобрењу за
прикључење дефинисани су Правилима о раду дистрибутивног система
енергетског субјекта.
Енергетски субјект на чији систем се прикључује објекат купца или објекат
произвођача топлотне енергије одобриће прикључење у смислу става 1 овог
члана ако утврди да уређаји и инсталације објекта који се прикључује испуњавају
услове прописане законом, техничким и другим прописима којима се уређују
услови и начин експлоатације тих објеката.
Енергетски субјект је дужан да одлучи по захтеву за издавање Решења о
одобрењу за прикључење у року од 30 дана од дана пријема захтева.
Члан 25.
Решење о одобрењу за прикључење на дистрибутивни систем садржи
нарочито место прикључења на дистрибутивни систем, начин и техничке услове
прикључења, место и начин мерења испоручене топлотне енергије, рок
прикључења и трошкове прикључења.
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Против решења из става 1 овог члана може се поднети жалба општинској
управи - надлежном оделењу за комуналне послове у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Решење Општинског Већа по жалби је коначно и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 26.
Трошкове прикључења сноси подносилац захтева за прикључење на
топловодну
мрежу.
Висину трошкова из става 1 овог члана утврђује посебним актом
енергетски субјект који обавља дистрибуцију топлотне енергије у складу са
важећим Ценовником енергетског субјекта.
Члан 27.
Инвеститор, односно купац, који планира изградњу и прикључење новог
објекта - топлотних уређаја на топловодну мрежу, односно жели да изврши
измене на већ прикљученој топлотној опреми, а које за последицу могу имати
измену прикључне снаге или
промену начина рада, дужан је да од енергетског субјекта прибави одобрење за
прикључење (у даљем тексту: одобрење), ако законом није другачије
регулисано.
Члан 28.
Енергетски субјект од инвеститора ће захтевати да поред попуњеног
захтева за одобрење за прикључење објекта на топловодни систем, достави и
следећа документа:
- ситуацију објекта са уцртаним предвиђеним прикључним топловодом и
локацијом топлотне подстанице,
- прикључну снаге система за грејање објекта који се прикључује,
- локацијску дозволу са локацијском документацијом или потврду, да локацијска
дозвола није потребна,
- пројекат за добијање грађевинске дозволе или пројекат за извођење
унутрашње топлотне опреме (радијаторско грејање, грејање топлим ваздухом,
климатизација и слично), топлотне подстанице (пројекти машинских и електро
инсталација) и прикључног топловода,
- грађевинску дозволу,
- измене наведених пројеката.
Члан 29.
Енергетски субјект мора дати инвеститору решење о одобрењу, ако је
захтев за одобрење усклађен са условима из Правилима о раду дистрибутивног
система топлотне енергије и ако то дозвољвају могућности опреме (постројења)
енергетског субјекта као и економичност снадбевања топлотном енергијом.
Ако енергетски субјект одбије издавање одобрења, мора навести разлоге
одбијања.
Члан 30.
Енергетски субјект је дужан да у року од 30 дана по пријему писменог
захтева инвеститора изда решење о одобрењу.
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Решењем о одобрењу се дефинишу услови пројектовања и изградње
инвеститорове топлотне опреме, а нарочито: место и начин прикључења, услови
и начин изградње прикључног топловода, топлотне подстанице и унутрашњих
инсталација и опреме, као и место и начин мерења преузете топлотне енергије,
рок прикључења и трошкови прикључења.
Услови пројектовања и изградње морају бити у складу са Правилима о
раду дистрибутивног система.
VII ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
Члан 31.
Инвеститорову опрему може градити само стручно оспособљени извођач
са одговарајућом лиценцом. Опрема се може монтирати, распоређивати и
мењати само по одредбама ове одлуке, Правилима о раду дистрибутивног
система. и уз сагласност енергетског субјекта.
Члан 32.
Врсту, број и склоп прикључног топловода и место прикључења на мрежу
одређује енергетски субјект.
Члан 33.
Инвеститор је дужан пријавити енергетском субјекту почетак изградње
прикључног топловода и топлотне подстанице најкасније 14 дана пре почетка
радова.
Енергетски субјект врши превентивни стручни надзор у току изградње
прикључног топловода и топлотне подстанице, а у циљу праћења примене
техничких услова из одобрења за прикључење, а без посебне надокнаде.

Члан 34.
Инвеститор унапред прихвата да енергетски субјект може на његов
прикључни топловод и топлотну подстаницу, у случају да то капацитет опреме
дозвољава, прикључити и другог купца. Међусобни односи ће бити регулисани
уговором.
Члан 35
Инвеститор унапред прихвата да на свом објекту енергетском субјекту
дозволи и омогући прокоп, уколико је то потребно за извођење прикључка за
потребе његовог или суседног објекта, а уз услов правичне надокнаде и враћања
земљишта у првобитно стање.
VIII ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ
Члан 36.
Потврду да топлотна опрема инвеститора испуњава техничке услове
издаје енергетски субјект на основу инвеститоровог захтева. Захтев за издавање
потврде садржи:
- пројекат изведених радова или изјаву да није било одступања од извођачког
пројекта,
- записник о техничкој и функционалној исправности топлотне подстанице
(пробни рад) који је потписан од стране инвеститора или купца и енергетског
субјекта,
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- атесте и гаранцијеске листове за сву опрему која је уграђена у топлотној
подстаници,
- доказ о власништву објекта или дела објекта за прикључење.
Члан 37.
Прикључење објекта на дистрибутивни систем врши енергетски субјект.
Енергетски субјект је дужан да прикључи објекат купца на топловодну
мрежу у року од 15 дана од дана закључивања уговора о продаји топлотне
енергије, под условом да је купац испунио обавезе утврђене одобрењем за
прикључење, као и да објекат купца испуњава све техничке и друге прописане
услове. Ако купац не буде прикључен у року од 15 дана, не својом кривицом,
енергетски субјекат се обавезује да накнади стварне трошкове грејања купцу.
Забрањено је прикључење на дистрибутивни систем објекта за чију
изградњу није прибављена употребна дозвола у складу са законом.
Инвеститорова топлотна опрема се може прикључити на топловодну
мрежу само уз присуство енергетског субјекта и инвеститора. Исто важи и за све
радове на изменама на инвеститоровој топлотној опреми, које могу изазвати
промену начина рада или промену прикључне снаге.

IX ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 38.
По завршетку изградње топлотних инсталација морају бити изведена сва
потребна пробна испитивања и сачињене изјаве и записници о пробним
испитивањима.
Ако инвеститор не уважи примедбе и захтеве енергетског субјекта у вези
са недостацима и одступањима од важећих прописаних техничких услова, а која
су констатована приликом пробног рада, енергетски субјект може обуставити
испоруку топлотне енергије све док се његови захтеви не испуне.
Члан 39.
Када се из разлога који нису везани за опрему енергетског субјекта или
инвеститора, не може добити употребна дозвола, на основу инвеститоровог
захтева може се дозволити пробни рад инвеститорове топлотне опреме. Ово је
могуће само ако се тиме не проузрокује штета.Трошкове испоручене топлотне
енергије
и евентуалне остале трошкове за време пробног рада, сноси
инвеститор.
У случају потребе за прикључење привремених објеката, градилишта, као
и објеката за које је одобрен пробни рад у складу са посебним законом може се
издати одобрење за привремено прикључење објекта.
Услови, начин и поступак издавања одобрења за привремено прикључење
и испоруку топлотне енергије су исти, осим употребне дозволе, као и у редовном
поступку издавања одобрења у складу са одредбама ове Одлуке.
Привремена дозвола се издаје до формирања кућног савета а најдуже до
годину дана.
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Члан 40.
Енергетски субјект почиње са испоруком топлотне енергије пошто су
испуњени сви услови из издатих одобрења и уговора. Ако је објект нов, потребно
је за рад приложити употребну дозволу за објект, ако је објекат постојећи
употребну дозволу за топлотну опрему.
Енергетски субјект и инвеститор записнички утврђују почетак рада или
измену инвеститорове топлотне опреме и истом се прилаже потврда извођача
инвеститорове топлотне опреме, да је урађено по пројектној документацији.
Члан 41.
Енергетски субјект са прикључењем инвеститорове опреме на своју
топловодну мрежу не преузима одговорност за правилан и безбедан рад
инвеститорове опреме и не поправља исту у случају квара, иако је прегледао
пројекте, надзирао градњу прикључног топловода и топлотне подстанице и
учествовао у пробним испитивањима, осим ако је између њих склопљен уговор о
одржавању.
Члан 42.
У складу са стратешким опредељењима Републике Србије о рационалној
потрошњи и снабдевању енергијом и заштити животне средине, којом се налаже
локалној самоуправи, да уређује снабдевање објеката топлотном енергијом
рационално и за околину најприкладније, потребно је објекте или појединачне
функционалне делове објеката свуда, где је то могуће, прикључити на
топловодну мрежу система даљинског грејања у општини.
X СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 43.
Уговор о продаји топлотне енергије између енергетског субјекта и купца
закључује се у писменој форми.
Уколико уговор о продаји топлотне енергије није закључен у писменој
форми, сматра се, да је уговорни однос између енергетског субјекта и купца
настао са даном почетка испоруке топлотне енергије. Дан почетка испоруке
топлотне енергије , енергетски субјекат ће констатовати записником комисије. У
овом случају су енергетски субјект и стварни корисник топлотне енергије
недвосмислено одговорни за настале обавезе снадбевања топлотном енергијом
у складу са одредбама ове одлуке.
Енергетски субјект није дужан испоручивати топлотну енергију, уколико
купац одбије склапање писаног уговора о продаји топлотне енергије.
Члан 44.
Уговор о продаји топлотне енергије садржи:
- податке о купцу,
- адресу предајног места,
- прикључну снагу,
- увршћеност у тарифни систем за преузимање топлотне енергије,
- деловник трошкова испоручене топлотне енергије, ако је заједничко
предајно место,
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- друге специфичности уговорних односа, које нису дефинисане одредбама
ове Одлуке или Тарифног система, у складу са Законом.
Члан 45.
Купац може писмено отказати уговор о продаји топлотне енергије са
отказним роком до 90 дана, али не у току грејне сезоне. Енергетски субјект
уважава раскид са првим следећим обрачунским периодом.
Енергетски субјект ће прихватити захтев за искључење објекта купца
топлотне енергије са дистрибутивниг система , који се подноси у писаној форми ,
уколико постоје техничке могућности за искључењ објекта и уколико постоји
писана сагласност свих власника објекта за који је поднет захтев за искључење.
У случају искључења објекта купца топлотне енергије , енергетски субјект
ће донети Решење о одобрењу за искључење са дистрибутивног система, а
трошкове искључења сноси купац.
Члан 46.
Купци са заједничким предајним местом морају енергетском субјекту пре
склапања уговора о продаји топлотне енергије приложити споразумно сачињен
деловник трошкова, који је саставни део уговора о снабдевању топлотном
енергијом.
У деловнику трошкова се одређује удео трошкова снабдевања топлотном
енергијом сваког појединачног купца, збир свих делова мора бити 100 процената.
Топлотна енергија утрошена за загревање заједничких просторија се обрачунава
свим купцима у складу са деловником трошкова.
Деловник трошкова се може прихватити само уз писмену сагласност свих
купаца и примењује се са првим следећим обрачунским периодом.
Деловник трошкова мора бити израђен и достављен у складу са упутством
енергетског субјекта.
Ако купци енергетском субјекту не приложе деловник трошкова из
претходног става, енергетски субјект обрачунава појединачне купчеве трошкове
снабдевања топлотном енергијом по подацима деловника, који му стоје на
располагању, а ако тих података нема, онда на једнаке делове по квадратном
метру.
Члан 47.
Купац мора енергетски субјект у року од 15 дана писмено обавестити о
свим променама, које утичу на односе између енергетског субјекта и купца.
Обавештење важи од првог следећег обрачунског периода. Обавештење садржи:
- име, презиме, ЈМБГ и адресу дотадашњег купца,
- име, презиме и адреса новог купца,
- приложен доказ о преносу власничког права,
- број и адресу обрачунског места,
- потписану изјаву новог купца на обрасцу енергетског субјекта, да ступа у већ
склопљене уговорне односе о продаји топлотне енергије.
До пријема обавештења, за све обавезе из уговора о продаји топлотне
енергије, одговоран је дотадашњи купац, тј. дотадашњи купац топлотне енергије
је дужан да измири све обавезе како би нови купац био уведен у евиденцију
енергетског субјекта.
XI СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
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Члан 48.
Енергетски субјект испоручује купцу топлотну енергију и обезбеђује му на
предајном месту (на мерном уређају у топлотној подстаници) потребну количину
топлоте за рад топлотних уређаја са инсталисаном снагом, која је одређена
пројектом, односно договорена уговором о продаји топлотне енергије.
Члан 49.
Енергетски субјект је дужан да тарифном купцу испоручује топлотну
енергију за грејање простора у току грејне сезоне .
Члан 50.
Грејна сезона почиње 15. октобра текуће године , а завршава се 15.
априла наредне године.
Изузетно у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја објекти
ће се грејати у дане када Републички хидрометеоролошки завод прогнозира
средњу дневну температуру нижу од 12* С узастопно 3 дана.
Члан 51.
У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу од 6,00 до 21,00 час, а
суботом, недељом и празником од 7,00 до 21,00 час и у том периоду одржавају
се прописане температуре грејаног простора.
Прописана температура у грејаном простору корисника је одређена
пројектом и при спољњој температури од -14,8 * С до + 12* С по правилу је 20* С
са дозвољеним одступањем од + - 2* С, уколико законом или међусобним
уговором није другачије одређено.
При ниским спољним температурама, као и у случајевима посебних
техничких решења, у циљу техничке заштите система и обезбеђивања
прописаних температура, енергетски субјект може продужити грејни дан или
вршити непрекидну испоруку топлотне енергије, и да при томе рационално
газдује енергијом.
У времену између 24. и 25. децембра, између 31. децембра и 1. јануара,
између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара испорука топлотне енергије се
не прекида.
Члан 52.
У случају поремећаја или прекида у снабдевању топлотном енергијом
услед више силе, хаварије, прекида у испоруци енергената, електричне енергије
и других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити енергетски
субјект је дужан предузети мере на отклањању поремећаја односно прекида
услуге грејања.
Мере које ће енергетски субјект у случају из става 1. овог члана предузети
су:
1. Приликом прекида или редукованог снабдевања енергентима-гасом
енергетски субјект ће у најкраћем могућем року привремено обезбедити испоруку
топлотне енергије купцима из алтернативних извора када је то
могуће
(пребацивање на друге изворе толоте).
2. Енергетски субјект може као могућност предвидети редукован режим рада (са
смањеном температуром грејања у свим објектима) у зависности од нивоа
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поремећаја или вршити искључење потрошача од мањег значаја (пословни
простор).
3. За случај хаварије на систему или електричним инсталацијама, енергетски
субјект ће максималним ангажовањем свих запослених или ангажовањем трећих
лица приступити отклањању узрока поремећаја односно разлога због којих је
дошло до прекида у снабдевању топлотном енергијом.
Члан 53.
У периоду до 30. септембра енергетски субјект је дужан да изврши пробу
функционисања свих топлотних извора и нових и ремонтованих постројења
дистрибуривног система.
О распореду вршења проба благовремено ће обавестити кориснике,
извођаче радова и друга заинтересована лица преко средстава јавног
информисања.
Члан 54.
Уколико се у складу са дугорочним развојем снабдевања места са
топлотном енергијом услови снабдевања толико промене, да су потребне
измене, преправке или замене на топлотној опреми енергетског субјекта и купца,
све трошкове који настану у овом случају сносе енергетски субјект и купац сваки
за своју топлотну опрему.
Ако купац не преузме трошкове преправке своје топлотне опреме или ако
преправка није извршена правовремено и није временски усклађена са
радовима на топлотној опреми енергетског субјекта, енергетски субјект му није
дужан испоручивати топлотну енергију, све док се не испуне сви услови за
поуздан и правилан рад његове опреме у новим условима.
XII МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ
КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 55.
Прво постављање мерног уређаја на мерно место у прикључној
подстаници врши енергетски субјект о трошку инвеститора. Тип, величина и
начин постављања мерног уређаја одређује енергетски субјект у складу са
техничким условима мреже.
Мерни уређај мора имати одобрење типа и сертификат у складу са
прописима.
Члан 56.
Све радове у вези са поправком и заменом неисправних мерних уређаја
обавља енергетски субјект или од њега овлашћено лице, а о трошку енергетског
субјекта.
Члан 57.
Уколико је код купца, због промене прикључне снаге, потребно заменити
мерни уређај, трошкове набавке и замене мерног уређаја сноси купац.
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Члан 58.
Испоручена количина топлотне енергије се мери непосредно, посредно
или одређује, ако је мерни уређај покварен, са обрачуном за упоредни
обрачунски период.
Под упоредним периодом се подразумева количина испоручене топлотне
енергије измерена на мерном уређају у време кад је био исправан при истој
спољној температури.
Члан 59.
Количина топлотне енергије, мерена мерним уређајем, утврђује се
непосредно на основу очитавања мерног уређаја постављеног на мерном месту
у топлотној подстаници, без обзира на то да ли су постављени уређаји који се
користе за интерну расподелу трошкова потрошене топлотне енергије.
Члан 60.
Када је мерни уређај у квару, енергетски субјект ће обрачунавати
испоручену количину топлоте на основу прорачунате количине топлоте, у складу
са Тарифним системом за обрачун топлотне енергије за тарифне купце.
Члан 61.
Податке са мерних уређаја очитава енергетски субјект, осим ако се
уговором не регулише другачије.
Члан 62.
Купац мора енергетском субјекту омогућити приступ до мерних уређаја
ради очитавања и надзора уређаја, прописаних законом и подзаконским актима
као и овом одлуком.
Ако енергетски субјект због купчевих разлога, није могао очитати мерне
уређаје, купац мора на основу обавештења енергетског субјекта доставити
правилно очитано стање мерних уређаја у договореном року и тако, како то
енергетски субјект одреди. Ако купац не достави стање мерних уређаја,
енергетски субјект ће му обрачунати испоруку количине топлоте у складу са са
Тарифним системом за обрачун топлотне енергије за тарифне купце.
Члан 63.
Редовне прегледе, овере и замене мерних уређаја (топлотно бројило на
мерном месту у прикључној подстаници) у складу са прописима и без посебне
месечне надокнаде за одржавање мерних уређаја врши енергетски субјект.
Енергетски субјект и купац имају и поред редовних прегледа из става 1.
овог члана право провере тачности мерних уређаја. Ако се при контролном
прегледу установи веће одступање мерних уређаја, од допуштеног, трошкове
провере сноси енергетски субјект, у супротном , онај ко је преглед захтевао.
Ако провера мерних уређаја покаже њихово веће одступање, од оног које
дозвољавају важећи прописи, рачуна се да је мерни уређај покварен, па се за тај
временски период обрачунава количина испоручене топлоте по 55. члану ове
Одлуке.
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XIII ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА
Члан 64.
Тарифним системом уређују се елементи за обрачун и начин обрачуна
топлотне енергије тарифним купцима, као и елементи за обрачун и начин
обрачуна извршних услуга за потребе корисника.
Тарифни елементи за обрачун топлотне енергија и услуга садрже
трошкове пословања који чине трошкови рада, амортизације, одржавања,
изградње, реконструкције и модернизације објеката, осигурања, горива, заштите
животне средине и друге трошкове пословања којима се обезбеђује одговарајућа
стопа и рок повраћаја средстава од инвестиција.
Елементи тарифног система исказују се у тарифним ставовима на основу
којих се врши обрачун преузете енергије, односно извршених услуга у обављању
енергетских делатности за обрачунски период.
Тарифним системом се могу одредити различити тарифни ставови,
зависно од количине и врсте преузете енергије, снаге и других карактеристика
преузете енергије, сезонске и дневне динамике потрошње, места преузимања и
начина мерења.
Члан 65.
Тарифним системима одређују се тарифни ставови за обрачун цена
произведене топлотне енергије за тарифне купце, дистрибутивних услуга и
трошкова уговарања, обрачуна и наплате испоручене топлотне енергије.
Члан 66.
Тарифни ставови за испоручену топлотну енергију за исту категорију
тарифних купаца једнаки су на целој територији општине Темерин.
Члан 67.
Тарифне системе за обрачун испоручене топлотне енергије, односно
извршених услуга обављања енергетских делатности, доноси Скупштина
општине Темерин на предлог енергетског субјекта.
Члан 68.
Цене топлотне енергије су слободне или регулисане.
Цене топлотне енергије за квалификоване купце су слободне и утврђују се
уговором који закључују квалификовани купац и снадбевач.
Цене по којима се топлотна енергија испоручује тарифним купцима и цене
услуга дистрибуције топлотне енергије су регулисане.
Цене по којима се топлотна енергија испоручује тарифним купцима и цене
услуга које се врше за кориснике утврђује енергетски субјект, а уз примену
Тарифног система.
XIV РЕКЛАМАЦИЈЕ НА СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 69.
Квалитет испоручене топлотне енергије на месту преузимања (топлотна
подстаница) може рекламирати купац.
Поред квалитета испоручене топлоте такође се може рекламирати:
- обрачун топлотне енергије,
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- друге услуге до прикључног блок вентила излазних купчевих инсталација из
топлотне подстанице.
Члан 70.
Рекламације на испостављени рачун или обрачун за испоручену топлотну
енергију односно услуге, које је обављао енергетски субјект на основу ове
Одлуке, односно по уговору са купцем, прихвата енергетски субјект само у
писаној форми, у року од 8 дана од дана пријема рачуна или обрачуна.
Енергетски субјект дужан је у року од 30 дана од дана пријема
рекламације одговорити купцу.
Приговор на испостављени рачун или обрачун или уговор не одлаже
плаћање рачуна односно обрачуна за неспорни део.
Члан 71.
Купац може рекламирати и неодржавање температуре у грејном простору
за време грејне сезоне и у току грејног дана. Уколико у топлотној подстаници
нису обезбеђени технички услови (мерни и регулациони системи) за уредну
контролу квалитета снадбевања.
Мерење температуре ваздуха у просторијама врши се под условима који
су прописани пројектним нормативима.
На захтев купца извршиће се мерење температуре ваздуха у просторији о
чему се саставља записник.
Уколико купац није задовољан налазом, може тражити ново мерење од
комисије коју формира надлежан општински орган за комуналне послове.
Трошкове рада комисије сноси подносилац захтева уколико се утврди да је
постигнута температура одређена у члану 51. ове Одлуке, а у супротном
трошкове сноси енергетски субјект.
На налаз комисије незадовољна страна може уложити приговор
општинској управи Општине Темерин.
Члан 72.
Купац има право да захтева у случају техничких или других сметњи у
испоруци топлотне енергије, а за које је одговоран енергетски субјект, да се
сметње отклоне у року од 24 часа, а најдуже два дана од дана пријема
обавештења о сметњи.
Трошкове енергетског субјекта проистекле из интервенције по
рекламацијама (излазак на терен, мерења, експертизе и сл.) сноси енергетски
субјект у случају оправдане рекламације (недовољно снадбевање, сметње на
топлотној опреми енергетског субјекта), односно купац у случају неоправдане
рекламације или немогућности преузимања потребне количине топлотне
енергије због квара, односно сметњи на купчевој топлотној опреми.
XV ИСКЉУЧЕЊЕ И НАКНАДНО ПРИКЉУЧЕЊЕ ГРЕЈНОГ ПРОСТОРА
Члан 73.
Комплетан објекат може се искључити ( укључити) са система даљинског
грејања у било ком тренутку на основу писаног захтева у складу са чланом 45.
ове Одлуке.
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Члан 74.
Појединачно искључење стамбених и пословних јединица у току грејне
сезоне ( од 01.10. текуће године до 03.05. наредне године), није дозвољено.
Захтев за искључење се може доставити енергетском субјекту у периоду
од 05.05. до 15.09. текуће године и односиће се на целу наредну грејну сезону.
Уз захтев за искључење ,подосилац захтева доставља доказ да је измирио
све доспеле обавезе за испоручену топлотну енергију у периоду до искључења.
Енергетски субјект ће искључење извршити у року од 10 радних дана од
тренутка подношења писаног захтева.
Члан 75.
Уколико се купац чија је стамбена или пословна јединица која је искључена
са система даљинског грејања поново одлучи за снабдевање топлотном
енергијом, за ново прикључење се обраћа писменим захтевом енергетском
субјекту и плаћа све трошкове прикључења као и нови купац .
Уколико су испуњени сви услови за поновно прикључење и несметану
испоруку топлотне енергије а који су регулисани чланом 37. ове Одлуке,
енергетски субјекат ће извршити поновно прикључење у року од 15 дана.
Члан 76.
Комплетни објекти се искључују тако што се затворе главни улазни
топловодни вентили у топлотној подстаници или у шахту испред објекта.
После искључења престаје свака одговорност енергетског субјекта за
опрему у топлотној подстаници.
Члан 77.
Појединачне стамбене и пословне јединице у оквиру заједничког објекта
искључују се тако што се у дистрибутивним орманима искључи само та стамбена
или пословна јединица, а ако исте не постоје, грејна тела се физички одвајају од
система тако што им се прикључне цеви исеку и заваре.
У објектима који немају дистрибутивне ормане на ходнику где искључење
подразумева исецање веза сваког грејног тела и накнадног заваривања истих,
цену искључења по грејном телу утврђује Надзорни одбор енергетског субјекта и
посебно се наплаћује.
Члан 78.
Цене неенергетских услуга (искључење, накнадно прикључење и сл.)
утврђује Надзорни
одбор енергетског субјекта уз сагласност Скупштине
Општине.
XVI НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 79.
Забрањено је самовласно прикључивање објеката, уређаја или
инсталација на транспортни или дистрибутивни систем топлотне енергије.
Забрањено је коришћење топлотне енергије мимо мерних уређаја (где је
успостављен систем мерења потрошње топлотне енергије), или мимо услова
утврђених уговором о продаји топлотне енергије.
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Ако купац преузима топлотну енергију без сагласности енергетског
субјекта или ако утиче на мерне уређаје на штету енергетског субјекта,
енергетски субјект је овлашћен да потрошену топлотну енергију обрачуна
складно члану 60. ове одлуке и са урачунавањем највишег фактора преузимања
топлоте.
Члан 80.
Ако трајање неовлашћеног преузимања топлотне енергије није могуће
тачно одредити, неоправдано преузимање топлотне енергије се зарачунава за
12 последњих месеци.
Члан 81.
Купац мора енергетском субјекту платити такође све трошкове и штету,
коју је произвео са неовлашћеним преузимањем топлотне енергије.
XVII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 82.
Енергетски субјект ће обуставити испоруку топлотне енергије купцу
уколико купац својом опремом уноси сметње у испоруци енергије или се не
придржава одредби уговора о продаји топлотне енергије, а у складу са
одредбама ове Одлуке.
Пре обуставе испоруке топлотне енергије купцу мора бити достављена
писмена опомена у којој је одеђен рок за отклањање уочених неправилности и
недостатака.
Рок из претходног става овог члана не може бити краћи од 8 дана од дана
достављања опомене.
Члан 83.
Енергетски субјект обуставља испоруку топлотне енергије по претходној
опомени:
- због одржавања односно отклањања сметњи у раду на сопственој
топлотној опреми,
- због проширења мреже,
- ако купац оштети своју или опрему енергетског субјекта тако, да је
угрожен рад система даљинског грејања и ако омета снабдевање топлотном
енергијом друге купце,
- ако купац одузима топлотну енергију без сагласности енергетског
субјекта,
- ако купац не одржава своју топлотну опрему тако, да обезбеђује
неометан рад односно снабдевање топлотном енергијом,
- ако купац не омогући енергетском субјекту сигуран приступ и рад у
простор у коме је купчева топлотна опрема,
- ако купац писмено не обавести енергетски субјект о власничким,
статусним и другим променама, које утичу на односе између купца и енергетског
субјекта,
- ако купац препродаје топлоту без сагласности енергетског субјекта,
- ако купац не плаћа испоручену топлотну енергију два месеца на
предајном месту у прикључној подстаници и не измири друге обавезе према
енергетском субјекту,
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- ако купац у року, којег постави енергетски субјект, не склопи писмени
уговор о снабдевању топлотном енергијом,
- ако истекне рок за пробни рад купчеве топлотне опреме, а купац до
истека рока не добије употребну дозволу,
- ако изводи радове на кућној инсталацији, који би могли проузроковати
промене у раду дистрибутивног система.
Члан 84.
Енергетски субјект такође обуставља испоруку топлотне енергије и без
претходног обавештавања:
- ако купац или друго неовлашћено лице предузима било какве радње на
кућној подстаници или на дистрибутивној мрежи,
- ако купац одстрани жиг са мерних или регулационих уређаја у
прикључној подстаници,
- ако купац мења хемијске или физичке карактеристике загревне воде,
- ако купац узима загревану воду из топловодне мреже даљинског система
грејања,
- ако топлотна опрема енергетског субјекта угрожава околину,
- ако због помањкања топлотне енергије ради квара извора или
транспортне опреме, не уважава упутство о ограничењу преузимања топлоте.
Члан 85.
Поновна испорука топлотне енергије по обустави почеће кад се отклоне
разлози за обуставу и кад се енергетском субјекту измире сви настали трошкови.
XVIII ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА
Члан 86.
Енергетски субјект:
- снабдева купца топлотном енергијом за рад купчеве топлотне опреме са
прикључном снагом, договореном у уговору о продаји топлотне енергије,
- обавештава купца о планираним обуставама испоруке топлотне енергије
преко јавних гласила,
- по изливу загревне воде у купчевој прикључној подстаници, искључи
прикључну подстаницу са топловодне мреже,
- организује дежурну службу за непрекидан пријем рекламација и
благовремено интервенисање у случају кварова на својој опреми и по
рекламацијама купаца,
- обавештава купце о стању система даљинског грејања и плановима
његовог развоја, укупној потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије,
ценама и променама цене топлотне енергије и услуга и другим елементима од
интереса за купце,
- очитава мерила топлоте постављеним у кућним подстаницама према
одређеном распореду, а најмање једанпут месечно и приликом промене цена, и
о томе обавштава купце непосредно или преко средстава јавног информисања,
- осавремењава системе мерења и пропагира и стимулише системе
мерења који ће омогућавати да сваки купац плаћа само оно што је и потрошио, а
у циљу што рационалније потрошње топлотне енергије.
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Члан 87.
Енергетски субјект има право проверавања и постављања регулационе
опреме у прикључној подстаници, да би се испунили радни услови, који
произилазе из пројектне документације купчеве топлотне опреме и уговора о
продаји топлотне енергије као и Правилима о раду дистрибутивног система
топлотне енергије без обзира на промену квалитета грејања код купаца.
XIX ОБАВЕЗЕ КУПАЦА
Члан 88.
Купац:
- одговара за правилно руковање (рад) и одржавање своје топлотне
опреме,
- не мења постављене протока и температуре на опреми у топлотној
подстаници,
- не мења без писмене сагласности енергетског субјекта своју топлотну
опрему и прикључну снагу у објекту која би могла проузроковати промене рада
његове топлотне опреме,
- одговоран је, да је топлотна подстаница у затвореном простору у сваком
тренутку доступна енергетском субјекту,
- држи у просторији прикључне подстанице радну документацију са
шемама опреме и налепљеним упутством,
- одржава простор и помоћну опрему те приступ до просторија, где је
његова топлотна опрема тако да енергетском субјекту буду обезбеђени радни
услови, који важе за радне просторе,
- прати обавештења енергетског субјекта о сметњама при снадбевању
топлотом, установљеним на предајном месту,
- одговара за штету и последице, које су настале због радне
онеспособљености његове топлотне опреме,
- са руковањем купчеве топлотне опреме се не баве други купци или
снабдевачи,
- не препродаје испоручену топлотну енергију без сагласности енергетског
субјекта,
- омогући прикључење топлотне опреме трећег лица на прикључни
цевовод, ако исти подноси додатно оптерећење; то одређује енергетски субјект
који издаје одговарајуће одобрење за прикључење,
- у топлотној подстаници омогући енергетском субјекту прикључивање
уређаја за даљински пренос података о радном стању,
- обавештава енергетски субјект о сметњама при испоруци топлотне
енергије и кваровима на кућној инсталацији и опреми (мерних уређаја) ,
- надокнади штету енергетском субјекту која је настала због купчевих
интервенција на топлотној опреми,
- не празни и не пуни водом кућне инсталације, без писане сагласности
енергетског субјекта,
- не изводи радове на кућној инсталацији, који би могли проузроковати
промене у раду дистрибутивног система (члан 83. став 1. алинеја 12.),
- измирује плаћање својих обавеза у складу са овом Одлуком и уговором о
продаји топлотне енергије.
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XX ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 89.
Енергетски субјект је дужан да организује информациони сервис за
директну телефонску комуникацију са купцима топлотне енергије и корисницима
енергетских услуга, а у циљу уредног пријема и евидентирања рекламација, као
и ради благовременог и истинитог информисања корисника о догађајима у
систему.
Инфомациони сервис ради 24 (двадесет четири) сата дневно, а
расположиви бројеви телефона се објављују у (локалној) дневној штампи и
службеном сајту енергетског субјекта.
Члан 90.
Енергетски субјект и купци су дужни да се узајамно информишу о
неисправностима које примете на својој опреми, а које би могле утицати на
нормалан рад опреме енергетског субјекта и купца.
Члан 91.
О свим планираним прекидима испоруке, енергетски субјект је дужан да
обавести купце преко средстава информисања, најмање 24 сата пре прекида
испоруке.
О принудним прекидима испоруке енергетски субјект је дужан давати
информације о узроцима прекида испоруке и предвиђеном трајању отклањања
поремећаја у снабдевању.
XXI НАДЗОР
Члан 92
Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада
енергетског субјекта, врши Општинска управа.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих
на основу те Одлуке врши орган управе надлежан за послове комуналне
инспекције, ако поједини послови тога надзора нису законом и другим прописима
стављени у надлежност других органа.
XXII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 93.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00
прекршај Предузеће ако:

динара казниће се за

1. не изда енергетске услове и енергетску сагласност у одређеном року или је
изда супротно утврђеним условима (члан 18. и 20.),
2. не изда одобрење за прикључење у одређеном року или га изда супротно
утврђеним условима (члан 24.) ,
3. не поступи у складу са чланом 53. став 1. ове одлуке,
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4. не поступи у складу са чланом 48. ове одлуке,
5. не предузме мере на отклањању узрока и последица поремећаја, односно
прекида у испоруци топлотне енергије услед више силе или других разлога који
нису могли да се предвиде, односно спрече (члан 52.),
6. не обавести купце о разлозима поремећаја или прекида у испоруци топлотне
енергије (члан 90.),
7. не испоручује топлотну енергију за грејање у току грејне сезоне (члан 49.),
8. не врши надзор над изградњом прикључака и кућних подстаница (члан 33.
став 2.),
9. не прикључује објекте на дистрибутивни систем у складу са Законом, овом
одлуком и Правилима (члан 37. ),
10. не обезбеди одржавање производних капацитета и дистрибутивног система
(члан 11. и члан 12.),
11. не искључи кућну подстаницу са дистрибутивног система у случају излива
носиоца топлоте у кућној подстаници, (члан 86. став 1. алинеја 3.),
12. не организује дежурну службу за пријем рекламација и благовремено
интервенисање у случају кварова на својој опреми и по рекламацијама купаца
(члан 86. став 1. алинеја 4.),
13. не даје обавештења купцима у складу са чланом 86. став 1. алинеја 5. ове
одлуке,
14. не производи и не испоручује потребну количину и квалитет топлотне
енергије у складу са чланом 86. став 1. алинеја 1. ове одлуке,
15. не испита узроке неквалитетног загревања у предвиђеном року и о томе у
писаној форми не обавести купца (члан 70.),
16. не обезбеди, угради, одржава и врши периодичне прегледе и жигосање
мерила топлоте из члана 62. став 1. ове одлуке,
17. не обавести купце о распореду очитавања мерила топлоте и водомера на
начин утврђен у члану 86. став 1. алинеја 6. ове одлуке,
18. не реши приговор на обрачун трошкова за испоручену топлотну енергију и о
томе не обавести купца у утврђеном року (члан 70. став 2.),
19. привремено не искључи објекат купца са дистрибутивне мреже, а за то су се
стекли услови из члана 83. став 1. и члана 84. ове одлуке, и о томе не обавести
купца и надлежну инспекцију ,
20. не настави испоруку топлотне енергије у року од 15 дана од дана пријема
писаног захтева купца, а по престанку разлога за искључење купца са
дистрибутивне мреже (члан 75. став 2.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Предузећу
новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
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Члан 94.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај купац
ако:
1. не поступа у складу са чланом 14. ове одлуке,
2. онемогућава овлашћеним лицима Предузећа приступ кућној подстаници,
мерилима топлоте, водомерима и прикључцима (члан 62. став 1. и члан 88. став
1. алинеја 4.),
3. не одржава простор и помоћну опрему, као и приступ до просторија где се
налази кућна подстаница (члан 88. став1. алинеја 5.),
4. не обавести Предузеће о сметњама при испоруци топлотне енергије и
кваровима на кућној инсталацији и опреми (члан 88. став1. алинеја 13.),
5. празни и пуни водом кућне инсталације, без писане сагласности Предузећа
(члан 88. став 1. алинеја 15.),
6. мења прикључну снагу у објекту, без писане сагласности Предузећа (члан 88.
став 1. алинеја 3.),
7. мења постављене протоке и температуре на опреми у кућној подстаници (члан
88. став 1. алинеја 2.),
8. изводи радове на кућној инсталацији, који би могли проузроковати промене у
раду дистрибутивног система (члан 88. став1. алинеја 16.),
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
10.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од
5.000,00 до 50.000,00 динара.
Члан 95.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за
прекршај инвеститор ако:
1. не пријави енергетском субјекту почетак изградње прикључног топловода и
топлотне подстанице најкасније 14 дана пре почетка радова.(члан 33. став 1.),
2. уколико изврши прикључење на дистрибутивни систем у супротности са
чланом 37. став 1., 3. и 4. и чланом 79. став 1.,
3. уколико користи топлотну енергију мимо мерних уређаја (где је успостављен
систем мерења потрошње топлотне енергије), или мимо услова утврђених
уговором о продаји топлотне енергије или уколико преузима топлотну енергију
без сагласности енергетског субјекта или ако утиче на мерне уређаје на штету
енергетског субјекта (члан 79. став 2. и 3.)
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај з става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
10.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од
5.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 96.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор може изрећи
мандатну казну физичком лицу у износу од 5.000,00 диара и одговорном лицу у
правном лицу у износу од 10.000,00 динара, а правном лицу и предузетнику у
износу од 50.000,00 динара.
XXIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 97.
Ова Одлука се примењује за све већ склопљене и нове односе у вези са
снадбевањем топлотном енергијом.
Члан 98.
Купци, који са енергетским субјектом до ступања на снагу ове Одлуке,
немају закључен уговор о продаји топлотне енергије, обавезују се да га закључе
у року од шест месеци од ступања на снагу ове Одлуке.
Купци, који су етажни власници или корисници станова, морају у року из
става 1. овог члана са енергетским субјектом склопити уговор о продаји топлотне
енергије, без обзира на то да ли се уговарање врши са појединачним
власницима односно корисницима станова или скупштином станара.
Члан 99.
Уговори о продаји топлотне енергије закључени са физичким и правним
лицима пре ступања на снагу ове Одлуке, важе до склапања писменог уговора
са купцима по овој Одлуци.
Члан 100.
Ако до доношења ове Одлуке купци, који преузимају топлотну енергију по
заједничком месту преузимања, нису доставили деловник трошкова из члана 42.
ове Одлуке, морају га доставити најкасније у року од три месеца од ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 101.
Енергетски субјект је дужан уградити одговарајуће мераче за мерење
испоручене топлотне енергије (на прагу топлане) у дистрибутивну мрежу
најкасније до 31.12.2015 године.
Енергетски субјект је дужан уградити одговарајуће мерне уређаје за
мерење испоручене топлотне енергије купцима у топлотним подстаницама
најкасније у року од две године од дана ступања на снагу ове Одлуке.
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Члан 102.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА OПШТИНЕ
Број: 06-35-3/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

205.
На основу члана 17. став 1. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и
44/2014- и др закон), и члана 20. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин (''Службени лист општине
Темерин'' број 3/2013) и члана 35. став 1 тачка 9. Статута општине општине
Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014)
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН
I
ГОЈКО ВУЛИЋ, дипл.инг.електротехнике, разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Темерин"
Темерин, пре истека мандата на који је именован.
II
БЕЛА ТОТ, дипл.инг.пољопривреде, разрешава се дужности члана,
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Темерин" Темерин, пре истека
мандата на који је именован.
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III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Темерин''.

Образложење
Чланом 17. став 1. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и др
закон) утврђено је да мандат председнику и члановима надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
Чланом 20. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа '' Темерин'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013)
одређено је да се председник и чланови Надзорног одбора могу разрешити пре
истека периода на који су именовани ако Јавно комунално предузеће не оствари
кључне показатеље учинка.
Чланом 35. став 1. тачка 9. одређено је Скупштина општине именује и
разрешава надзорне одборе јавних прдузећаКомисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Темерин на својој 22. седници одржаној 23.10.2014-године
утврдила је Предлог решења о разрешењу председника и члана Надзорног
одбора ЈКП ''Темерин'' Темерин пре истека времена на који су именовани из
разлога што нису у довољној мери учешћем у раду Надзорног одбора допринели
побољшању пословања и реализацији пословних циљева ЈКП ''Темерин''
Темерин.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-1-1/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

206.
На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и др
закон), и члана 17. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа ''Темерин'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013) и
члана 35. став 1 тачка 9. Статута општине општине Темерин - пречишћен текст
(''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014)

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Скупштина општине Темерин на
године, донела је

Страна 30

XXIV седници одржаној 24.10.2014.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН
I
Мр Драган Милошевић, магистар физичких наука, именује се за
председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Темерин"
Темерин.
II
Небојша Радовић, адвокат, именује се за члана, Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Темерин" Темерин.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Темерин''.
Образложење
Чланом 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и др закон)
утврђени су услови које испуњавају лица која се именују за председника и
чланове надзорног одбора јавног предузећа.
Чланом 17. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа '' Темерин'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013)
одређено је да се председник и чланови Надзорног одбора могу именовати под
условима одређеним наведеним чланом.
Чланом 35. став 1. тачка 9. одређено је Скупштина општине именује и
разрешава надзорне одборе јавних предузећа.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Темерин на својој 22. седници одржаној 23.10.2014.године
утврдила је Предлог решења о именовању председника и члана Надзорног
одбора ЈКП ''Темерин'' Темерин а на основу приложене документације од стране
кандидата за председника и члана надзорног одбора којима се доказује да
предложена лица испуњавају услове утврђене законом и одлуком.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-1-2 /2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 31

207.
На основу члана 17. став 1. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и
44/2014- и др закон), и члана 27. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању
Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013) и члана 35. став 1
тачка 9. Статута општине општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист
општине Темерин'' број 6/2014)
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИИЗАМ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН
I
др Имре Нађ, разрешава се дужности председника Надзорног одбора
Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин"
Темерин, пре истека мандата на који је именован.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Темерин''.
Образложење
Чланом 17. став 1. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', бр. 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и др закон) утврђено
је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
Чланом 27. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа ''
Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 3/2013) одређено је да се председник и чланови
Надзорног одбора могу разрешити пре истека периода на који су именовани у
случајевима и на начин предвиђен законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа.
Чланом 35. став 1. тачка 9. одређено је Скупштина општине именује и
разрешава надзорне одборе јавних прдузећа.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 32

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Темерин на својој 22. седници одржаној 23.10.2014.године
утврдила је Предлог решења о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП
''Дирекција за урбанизам и изградњу општине Темерин'' Темерин пре истека
времена на који је именован из разлога што није у довољној мери учешћем у
раду Надзорног одбора допринео побољшању пословања и реализацији
пословних циљева овог јавног предузећа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-1/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

208.
На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и др
закон), и члана 25. и 27. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013) и члана 35. став 1 тачка 9.
Статута општине општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'' број 6/2014)
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној
24.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН
I
Милорад Суботић разрешава се са дужности члана Надзорног одбора
Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин"
Темерин због преласка на другу дужност.
II
Милорад Суботић именује се за председника Надзорног одбора Јавног
предузећа "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин" Темерин.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 33

III
Милан Брканлић, дипл.инжењер грађевинарства, именује се за члана
Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Темерин" Темерин.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Темерин''.
Образложење
Чланом 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014 - и др закон) утврђени су
услови које испуњавају лица која се именују за председника и чланове надзорног
одбора јавног предузећа.
Чланом 25. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа ''
Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин '' Темерин ( ''Службени
лист општине Темерин'' број 3/2013) одређено је да се председник и чланови
Надзорног одбора могу именовати под условима одређеним наведеним чланом.
Чланом 35. став 1. тачка 9. одређено је Скупштина општине именује и
разрешава надзорне одборе јавних предузећа.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Темерин на својој 22. седници одржаној 23.10.2014.године
утврдила је Предлог решења о именовању председника и разрешењу и
именовању члана Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Темерин '' Темерин а на основу приложене документације од стране
кандидата за председника и члана надзорног одбора којима се доказује да
предложена лица испуњавају услове утврђене законом и одлуком.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-2/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран

209.
На основу члана 17. став 1. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и
44/2014- и др закон), и члана 23. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању
Јавног
предузећа ''Гас'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број
3/2013) и члана 35. став 1 тачка 9. Статута општине општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014)

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Скупштина општине Темерин
24.10.2014. године, донела је

на

XXIV

седници

Страна 34

одржаној

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ГАС" ТЕМЕРИН
I
БОЖИДАР ТОДОРОВИЋ, разрешава се дужности председника Надзорног
одбора Јавног предузећа "Гас" Темерин, пре истека мандата на који је
именован.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Темерин''.
Образложење
Чланом 17. став 1. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', бр. 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и др закон) утврђено
је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
Чланом 23. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа '' Темерин'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013)
одређено је да се предсендики чланови Надзорног одбора могу разрешити пре
истека периода на који су именовани ако Јавно комунално предузеће не оствари
кључне показатеље учинка.
Чланом 35. став 1. тачка 9. одређено је Скупштина општине именује и
разрешава надзорне одборе јавних прдузећа.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Темерин на својој 22. седници одржаној 23.10.2014.године
утврдила је Предлог решења о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП
''Гас'' Темерин пре истека врмена на који су именовани из разлога што није у
довољној мери учешћем у раду Надзорног одбора допринео побољшању
пословања и реализацији пословних циљева ЈП ''Гас'' Темерин.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-3/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 35

210.
На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и др
закон), и члана 22. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа
''Гас'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013) и члана 35. став 1
тачка 9. Статута општине општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист
општине Темерин'' број 6/2014)
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ГАС" ТЕМЕРИН
I
Здравко Ињац, дипл.економиста, именује се за председника Надзорног
одбора Јавног предузећа "Гас" Темерин.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Темерин''.
Образложење
Чланом 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и др закон) утврђени су
услови које испуњавају лица која се именују за председника и чланове надзорног
одбора јавног предузећа.
Чланом 17. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа ''
Гас'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013) одређено је да се
председник и чланови Надзорног одбора могу именовати под условима
одређеним наведеним чланом.
Чланом 35. став 1. тачка 9. одређено је Скупштина општине именује и
разрешава надзорне одборе јавних предузећа.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Темерин на својој 22. седници одржаној 23.10.2014.године
утврдила је Предлог решења о именовању председника Надзорног одбора ЈП
''Гас'' Темерин а на основу приложене документације од стране кандидата за
председника надзорног одбора којима се доказује да предложенo лицe испуњава
услове утврђене законом и одлуком.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-4/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.
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211.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број 129/2007), члана 34. став 2. Закона о култури
(''Службени гласник Републике Србије''број 129/2007), члана 17. став 2. Закона о
библиотечко-информационој делатности (Службени гласник Републике Србије''
број 52/2011), члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин - пречишћен текст
(''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014) и члана 25. став 1. и став 2.
тачка 1. Одлуке о оснивању Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број 6/2013)
Скупштина општине Темерин, на својој XXIV седници одржаној
24.10.2014.године доноси

РЕШЕЊЕ
I
ЈОЛАНКА ВАРГА, разрешава се дужности директора Јавне библиотеке
''Сирмаи Карољ'' Темерин на основу поднетог личног захтева са даном
17.07.2014.године.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-5/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Образложење
Дана 27.12.2010. године на својој 22. седници број; 06-23-2-1/2010-01
Скупштина општине Темерин је именовала Јоланку Варга за директора
Библиотке ''Сирмаи Карољ'' Темерин. На основу члана 35. Став 1. Закона о
култури директор установе се именује на период од четири године са правом на
поновно именовање.
Јоланка Варга је 18.07.2014.године упутила Општини Темерин лични
захтев за престанак радног односа у Јавној библиотеци ''Сирмаи Карољ''
Темерин са даном 17.07.2014.године због одласка у пензију.
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На основу члана 34. Став 2. Закона о култури (''Службени гласник
Републике Србије'' број 129/2007), члана 17. Став 2. Закона о библиотечкоинформационој делатности (Службени гласник Републике Србије'' број 52/2011),
члана 35. Тачка 9. Статута општине Темерин ('' Службени лист општине
Темерин'' пречишћен текст број 6/2014) и члана 25. став 1. и став 2. Тачка 1.
Одлуке о оснивању Јавне библиотеке '' Сирмаи Карољ'' Темерин ('' Службени
лист општине Темерин'' број 6/2013) директора установе - Јавне библиотеке
разрешава оснивач.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на
својој 22. седници од 23.10.2014.године разматрала предлог Решења о
разрешењу директора Јавне библиотеке '' Сирмаи Карољ'' прихватила га и
упутила Скупштини општине на разматрање и усвајање.
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И
РАДНЕ ОДНОСЕ
212.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије''
број 129/2007), члана 37. Закона о култури
(''Службени гласник Републике Србије''број 129/2007), члана 17. став 2. Закона о
библиотечко-информационој делатности (Службени гласник Републике Србије''
број 52/2011), члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин - пречишћен текст
(''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014) и члана 23. Одлуке о оснивању
Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин (''Службени лист општине Темерин''
број 6/2013)
Скупштина општине Темерин на својој XXIV седници одржаној
24.10.2014.године доноси

РЕШЕЊЕ
I
КОРАНА МИЛАНКО, професор српске књижевности и језика именује се за
вршиоца дужности директора Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин на
период до једне године.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-6/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.
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Образложење
Дана 24.10.2014. године на својој 24. седници број; 06-35-5-7/2014-01
Скупштина општине Темерин је разрешила Јоланку Варга, директора Библиотке
''Сирмаи Карољ'' Темерин пре истека мандата на основу поднетог личног
захтева..
Јоланка Варга је 18.07.2014.године упутила Општини Темерин лични
захтев за престанак радног односа у Јавној библиотеци ''Сирмаи Карољ''
Темерин са даном 17.07.2014.године због одласка у пензију.
На основу члана 37. Закона о култури (''Службени гласник Републике
Србије'' број 129/2007), члана 17. став 2. Закона о библиотечко-информационој
делатности (''Службени гласник Републике Србије'' број 52/2011), члана 35. Тачка
9. Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'' број 6/2014) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавне библиотеке
''Сирмаи Карољ'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2013) када
директору Јавне библиотке престане дужност пре истека мандата Скупштина
општине именује вршиоца дужности директора без претходно спроведеног јавног
конкурса до годину дана.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на
својој 22. седници од 23.10.2014.године разматрала предлог Решења о
именовању вршиоца дужности директора Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ''
прихватила га и упутила Скупштини општине на разматрање и усвајање.
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И
РАДНЕ ОДНОСЕ
213.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије,
бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине
Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се чланови Школског одбора Средње школе ''Лукијан
Мушицки'' Темерин:
Представници општине:
1. Душанка Трбојевић,члан
2. Ангела Нађ,члан
3. Данијел Ћулибрк, члан
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1.

Представници запослених:
Миломир Радић

1.
2.
3.

Представници родитеља:
Милица Радонић, члан
Ибоља Рамона Моишко, члан
Иштван Заварко, члан
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II
Именују се за чланове Школског одбора Средње школе ''Лукијан
Мушицки'' Темерин са мандатом до 25.10.2016.године и то:
Представници општине:
Данијел Ћулибрк
Душанка Трбојевић
Пасти Имре

1.
2.
3.

Представници запослених:
1. Јелена Радић, члан
Представници родитеља:
1. Милица Радонић, члан
2. Ласло Пастор, члан
3. Валентина Мандић, члан
III
Чланови Школског одбора Средње школе ''Лукијан Мушицки'' Темерин
именују се дана 24.10.2014. године и мандат им траје до 26.06.2017. године.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-7/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

214.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике
Србије, бр.72/2009,52/2011 и 55/2013) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута
општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број
6/2014),
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Скупштина општине Темерин на
године, донела је

Страна 40

XXIV седници одржаној 24.10.2014.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''СЛАВКО РОДИЋ'' БАЧКИ ЈАРАК
I
Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе ''Славко Родић''
Бачки Јарак:
Представници општине:
1. Бранислав Петковић
2. Недељка Вишекруна
3. Роланд Талпаи
II
Именују се за чланове Школског одбора Основне школе ''Славко Родић''
Бачки Јарак:
Представници општине:
1. Бранислав Петковић
2. Миодраг Ђурић
3. Маријана Танкосић
III
Чланови Школског одбора Основне школе ''Славко Родић'' Бачки Јарак:
именују се дана 24.10.2014. године и мандат им траје до 11.06.2018. године.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-8/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.
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215.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике
Србије, бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута
општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број
6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе ''Петар Кочић''
Темерин:
Представници општине:
1. Татјана Петровић
2. Радивој Петровић
3. Наташа Радошевић
II
Именују се за чланове Школског одбора Основне школе ''Петар Кочић'' Темерин:
Представници општине:
1. Милан Антонић
2. Татјана Петровић
3. Тијана Рауковић
III
Чланови Школског одбора Основне школе ''Петар Кочић'' Темерин
именују се дана 24.10.2014. године и мандат им траје до 11.06.2018. године.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-9/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.
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216.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНA МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Божидар Тодоровић разрешава се дужности члана Мандатно-имунитетне
комисије.
II
Дамир Каран се бира у Мандатно-имунитетну комисију Скупштине
општине Темерин.

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-10/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран,с.р.

217.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014),
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Скупштина општине Темерин на
године, донела је
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XXIV седници одржаној 24.10.2014.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНA КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Александра Малиновић разрешава се дужности члана Комисије за
кадровска, административна питања и радне односе.
II
Божидар Тодоровић се бира у Комисију за кадровска, административна
питања и радне односе Скупштине општине Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-11/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

218.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
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I
Разрешавају се дужности председник, заменик председника и чланови
Савета за буџет и финансије и то:
1. Розалија Екрес, председник
2. Данијела Росић, заменик председника
3. Јожеф Брежњак,члан
4. Бранкица Јовановић, члан
5. Марија Гриса, члан
6. Ивана Станић, члан
7. Стеван Попадић, члан
8. Катарина Вулић,члан
9. Тијана Жига, члан
II
У Савет за буџет и финансије Скупштине општине Темерин бирају се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Милорад Лемић, председник
Никола Ђукић, заменик председника
Марк Закински, члан
Милена Родић, члан
Љиљана Тица, члан
Јожеф Брежњак,члан
Стеван Попадић, члан
Тијана Жига,члан
Милица Ињац,члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-12/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран,с.р.

219.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014),

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Скупштина општине Темерин на
године, донела је

Страна 45

XXIV седници одржаној 24.10.2014.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И
ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности председник, заменик председника и чланови
Комисије за статутарна питања, организацију и прописе и то:
1. Ендре Хорват, председник
2. Роланд Талпаи, заменик председника
3. Дејан Ајдуковић,члан
4. Александра Мајсторовић, члан
5. Милан Томић, члан
6. Станислава Варга, члан
7. Шандор Нађ, члан
II
У
Комисију за статутарна питања, организацију и прописе Скупштине
општине Темерин бирају се:
1. Милош Чубрило, председник
2. Божидар Тодоровић, заменик председника
3. Александра Малиновић, члан
4. Кристина Бјељац, члан
5. Марко Менићанин, члан
6. Ивана Јанковић,члан
7. Роланд Талпаи, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-13/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

220.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014),

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 46

Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА САВЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности председник, заменик председника и чланови
Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне
средине и то:
1. Душан Рујевић, председник
2. Јова Павлов, заменик председника
3. Деме Саболч,члан
4. Стојан Тинтор, члан
5. Здравко Вашалић, члан
6. Стојан Дејановић, члан
7. Иштван Адам, члан
8. Ранко Пајић, члан
9. Шандор Петер, члана
II
У
Савет за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту
животне средине Скупштине општине Темерин бирају се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Драган Бјељац, председник
Богдан Павловић, заменик председника
Маја-Милка Лукач, члан
Рајка Јовић, члан
Миленко Петковић, члан
Гојко Томић,члан
Дамир Каран, члан
Јово Павлов,члан
Војислав Воркапић,члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-14/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 47

221.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07) и члана 41. Статута општине Темерин - пречишћен
текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности председник, заменик председника и чланови
Савет за друштвене делатност Скупштине општине Темерин:
1. Душан Рујевић, председник
2. Петар Копитовић, заменик председника
3. Ненад Љубичић, члан
4. Николина Марковић,члан
5. Немања Обрадовић, члан
6. Розалија Шимуновић, члан
7. Јованка Граховац, члан
8. Сандра Ковачевић Тасовац,члан
9. Габриела Сабо, члан
II
У Савет за друштвене делатност Скупштине општине Темерин бирају се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Душан Милојевић, председник
Жељко Радун, заменик председника
Ковиљко Шуњка,члан
МаринаЂурђевић, члан
Немања Обрадовић, члан
Петар Копитовић, члан
Драшко Шевић, члан
Милош Суботић,члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-15/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 48

222.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности председник, заменик председника и чланови
Комисије за представке и жалбе и то:
1. Десанка Гаковић, председник
2. Тина Поткоњак, заменик председника
3. Драгомир Кљајић,члан
4. Иштван Кихут, члан
5. Маја Маричић, члан
6. Силвија Ђумић, члан
7. Чаба Варга, члан
II
У Комисију за представке и жалбе Скупштине општине Темерин бирају
се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Јово Окука, председник
Илија Вујановић, заменик председника
Рајка Јовић, члан
Ненад Грујичић, члан
Живојин Недић, члан
Боривоје Кузмановић,члан
Тина Поткоњак, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-16/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 49

223.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности председник, заменик председника и чланови
Комисије за популациону политику и то:
1. Мирко Зорић, председник
2. Миодраг Николић, заменик председника
3. Золтан Морваи,члан
4. Снежана Трбојевић, члан
5. Сузана Аџић, члан
6. Андор Фуро, члан
7. Ивана Јерков, члан
II
У Комисију за популациону политику Скупштине општине Темерин бирају
се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мирко Зорић, председник
Ђорђе Сантовац, заменик председника
Жужа Дањи, члан
Наташа Малић, члан
Драган Јаковљев, члан
Светислава Павлис,члан
Ивана Јерков, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-17/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 50

224.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07), члана 52. став 1. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 – испр. 64/10 – Одлука УС и
24/11) и члана 40. став 1. Статута општине Темерин - пречишћен текст
(''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају дужности председник, заменик председника и чланови
Комисије за планове општине Темерин:
1. Здравко Вашалић, председник
2. Стојан Тинтор, заменик председника
3. Ференц Ковач, члан
4. Ненад Малешевић, члан
5. Ференц Каса, члан
6. Зоран Свитић, члан
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.

У Комисију за планове бирају се:
Здравко Вашалић, председник
Зоран Свитић, заменик председника
Роберт Каран, члан
Марија Михаљица, члан
Лепа Родић, члан
Мира Родић, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-18/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 51

225.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 54. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник Републике Србије'', број 107/2005.....и
93/2014) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин - пречишћен
текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома здравља
''Темерин'' Темерин из реда оснивача:
1. Васка Томић, председник
2. др Олга Пекез, заменик председника
3. др Маја Поповић, члан
II
У Управни одбор Дома здравља ''Темерин'' Темерин из реда оснивача
именују се:
1. Васка Томић, председник
2. Олга Пекез, заменик председника
3. Кова Давидовић, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-19/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 52

226.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике
Србије'', број 72/2009,52/2011 и 55/2013) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута
општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број
6/2013),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се чланови Управног одбора Предшколске установе ''Вељко
Влаховић'' Темерин:
Представници општине:
1. Чила Адам, члан
2. Биљана Дошен, члан
3. Жељко Шобић, члан
II
За чланове Управног одбора Предшколске установе ''Вељко Влаховић''
Темерин именује се:
Представници општине:
1. Биљана Дошен, члан
2. Дајана Милинковић, члан
3. Ружица Остојић, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-20/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 53

227.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 6. став 2. Одлуке о
оснивању Туристичке организације општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2006 и 8/2007) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине
Темерин - пречишћен текст ("Службени лист општине Темерин" број 6/2014)
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Туристичке организације
општине Темерин:
1.
2.
3.
4.
5.

Драгана Латиновић, председник
Милош Суботић, члан
Ђула Урбан, члан
Ивана Суботић, члан
Данило Бобић, члан
II
У Управни одбор Туристичке организације општине Темерин именују се:

1.
2.
3.
4.
5.

Дејан Ђокић, председник
Немања Обрадовић, заменик председника
Лука Чомић, члан
Јована Јанковић, члан
Миња Ћулибрк, члан
III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-21/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 54

228.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 8. Одлуке о
оснивању Агенције за развој општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', број 15/2008) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.04.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ
ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Агенције за развој општине
Темерин:
1.
2.
3.
4.
5.

др Имре Нађ, председник
Маријана Недић, заменик председника
Душан Кењало, члан
Гордана Ћук, члан
Никола Бјелајац, члан
II
У Управни одбор Агенције за развој општине Темерин именују се:

1.
2.
3.
4.
5.

Александар Јојић, председник
Милан Бјелић, заменик председника
Наташа Глигоревић, члан
Дејан Ајдуковић, члан
Никола Бјелајац, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-22/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 55

229.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 9. Одлуке о
оснивању Центра за за социјални рад (''Службени лист општине Темерин'', број
7/92 и 7/2013) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин пречишћен текст ("Службени лист општине Темерин" број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Центра за социјални
рад општине Темерин из реда оснивача:
1. др Горица Бањац, председник
2. Иштван Бујдошо, заменик председника
3. Стојанка Јаноши Зељковић, члан

II
У Управни одбор Центра за социјални рад општине Темерин из реда
оснивача именују се:
1. Јасмина Благојевић, председник
2. Иштван Бујдошо, заменик председника
3. Стојанка Јаноши Зељковић, члан
III
Oво Решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-23/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 56

230.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка
9. Статута општине Темерин - пречишћен текст ("Службени лист општине
Темерин" број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Јавне библиотеке "Сирмаи
Карољ" Темерин из реда оснивача:
1.
2.
3.
4.
5.

Габриела Сабо - председник
Симо Марковић – заменик председника
Николина Марковић, члан
Наташа Радошевић, члан
Оливера Болманац, члан
II

У Управни одбор Јавне библиотеке "Сирмаи Карољ" Темерин из реда
оснивача именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Драгољуб Росић, председник
Биљана Смиљанић, заменик председника
Наташа Тинтор, члан
Оливера Болманац, члан
Велинка Качар, члан
III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-24/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 57

231.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 5. став 2. Одлуке о
оснивању Културно-информативног центра општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', број 6/2006, 14/2006, 14/2010 и 4/2011) и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута општине Темерин - пречишћен текст ("Службени лист општине
Темерин" број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Културно информативног
центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин из реда оснивача:
1. Анђелија Лочар – председник
2. Ковиљка Ковачевић, заменик председника
3. Ласло Пастор, члан
4. Радован Граховац, члан
5. Флориан Варга, члан
6. Атила Пете, члан
II
У Управни одбор Културно информативног центра ''Лукијан Мушицки''
Темерин из реда оснивача именују се:
1. Анђелија Лончар, председник
2. Синиша Бјелан, заменик председника
3. Славиша Малиновић, члан
4. Ивана Митровић, члан
5. Весна Ћулибрк, члан
6. Ивана Јерков, члан
III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-25/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 58

232.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', бој 129/2007), члана 19. став 2.
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист општине Темерин'', број
12/2006) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин - пречишћен
текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ ЈАРАК
I
Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Месне заједнице
Бачки Јарак:
1. Петар Пајфер, председник,
2. Веселин Пеулић , члан и
3. Зоран Лисица, члан.
II
За председника и чланове Надзорног одбора Месне заједнице Бачки
Јарак именује се:
1. Данијел Петровић, председник
2. Душан Кљајић, члан
3. Петар Пајфер, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-26/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 59

233.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', бој 129/2007), члана 19. став 2.
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист општине Темерин'', број
12/2006) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин - пречишћен
текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СИРИГ
I
Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Месне заједнице
Сириг:
1. Слободан Савић, председник
2. Сандра Ковачевић Тасовац, члан
3. Милош Суботић, члан
II
За председника и чланове Надзорног одбора Месне заједнице Сириг
именује се:
1. Душан Шаренац, председник
2. Анка Миловић, члан
3. Илија Лукач, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-27/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 60

234.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', бој 129/2007), члана 19. став 2.
Одлуке о месним заједницама (''Службени лист општине Темерин'', број
12/2006) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин - пречишћен
текст(''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''СТАРО ЂУРЂЕВО''
I
Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Месне заједнице
''Старо Ђурђево'':
1. Бранислав Марковић, председник
2. Перица Ђукић, члан
3. Синиша Хајдуковић, члан
II
За председника и чланове Надзорног одбора Месне заједнице ''Старо
Ђурђево'' именује се:
1. Зоран Давидовић, председник
2. Милан Ђукић, члан
3. Смиља Лукач, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-28/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 61

235.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 19. став 2. Одлуке
о месним заједницама (''Службени лист општине Темерин'', број 12/2006 и
12/2012) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин - пречишћен
текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Прве Месне
заједнице Темерин:
1. Ђула Урбан, председник,
2. Жолт Палфи, члан
3. Божидар Тодоровић, члан
II
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Прве Месне заједнице
Темерин:
1. Илија Вујановић, председник,
2. Јован Катић, члан и
3. Роланд Талпаи, члан.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-29/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 62

236.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 54. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник Републике Србије'', број 107/05,72/09др.закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12.45/13-др.закон и 93/14) и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014 ),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности председник и члан Надзорног одбора Дома
здравља ''Темерин'' Темерин:
1. Атила Ђери, председник
2. Силвија Ђумић, члан
II
У Надзорни одбор Дома здравља ''Темерин'' Темерин именују се:
1. Никола Ђукић, председник
2. Марија Пилић, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-30/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 63

237.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 6. став 2. Одлуке о
оснивању Туристичке организације општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2006 и 8/2007) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине
Темерин - пречишћен текст ("Службени лист општине Темерин" број 6/2014)
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИК И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности чланова Надзорног
организације општине Темерин из реда оснивача:

одбора

Туристичке

1. Иштван Адам - председник
2. Илонка Кесег- члан
3. Дмитар Јелић - члан
II
Именују се за председника и чланове Надзорног одбора Туристичке
организације општине Темерин из реда оснивача:
1. Радован Ђурђевић, председник
2. Зорица Зораја, члан
3. Дмитар Јелић, члан

III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-31/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 64

238.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републик Србије'', број 129/2007), члана 8. Одлуке о
оснивању Агенције за развој општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин, број 15/2008) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности у Надзорном
општине Темерин:

одбору

Агенције за развој

1. Катарина Малићи, председник
2. Илија Калаба, члан
3. Недељка Вишекруна, члан
II
У Надзорни одбор Агенције за развој општине Темерин именују се:
1. Новак Ђурагин, председник
2. Моника Брежњак, заменик председника
3. Милојица Јовић, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-32/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 65

239.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 9. Одлуке о
оснивању Центра за за социјални рад (''Службени лист општине Темерин'', број
7/92 и 7/2013) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин пречишћен текст ("Службени лист општине Темерин" број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНOГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Центра за социјални рад
општине Темерин из реда оснивача:
1. Маргарета Бицок ,председник
2. Зорица Китић, члан

II
У Надзорни одбор Центра за социјални рад општине Темерин из реда
оснивача именују се:
1. Жарко Којовић ,председник
2. Никола Кљајић, члан
III
Oво Решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-33/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 66

240.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка
9. Статута општине Темерин - пречишћен текст ("Службени лист општине
Темерин" број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности прдседника и члана Надзорног
одбора Јавне библиотеке "Сирмаи Карољ" Темерин из реда оснивача:
1. Весна Илиевска, председник
2. Соња Шкрбић, члан

II
Именују се за председника и члана Надзорног одбора Јавне библиотеке
"Сирмаи Карољ" Темерин из реда оснивача:
1. Роланд Талпаи, председник
2. Наташа Малић, члан
III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-34/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 67

241.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 5. став 2. Одлуке о
оснивању Културно-информативног центра општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', број 6/2006, 14/2006, 14/2010 и 4/2011) и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута општине Темерин - пречишћен текст ("Службени лист општине
Темерин" број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ
ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Надзорног одбора
Културно информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин из реда оснивача:
1. Наташа Радошевић, председник
2. Гојко Хајдуковић, члан
II
ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана Надзорног одбора Културно
информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин из реда оснивача:
1. Марија Дондур, председник
2. Маја - Милка Лукач, члан
III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-35/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 68

242.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 52. став 4.
Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се председник, заменик председника и чланови Савета за
младе општине Темерин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Жељко Шобић, председник
Чила Адам, заменик председника
Јована Јањић, члан
Марија Маисторовић, члан
Немања Обрадовић, члан
Илдико Петро, члан
Оливера Кљајић, члан
II

Бирају се председник, заменик председника и чланови Савета за младе
општине Темерин на период до 22.05.2017.године:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kристијан Каран, председник
Милан Миличевић, заменик председника
Јована Јањић, члан
Немања Обрадовић, члан
Никола Балабан, члан
Илија Вујановић, члан
Сава Белановић, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-36/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 69

243.
На основу члана члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Темерин
- пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014)
Скупштина општине Темерин, на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
I
Разрешавају се дужности председника, заменика председника и члан
Локалног савета за запошљавање:
1. Љупко Тодоровић, председник
2. Мирослав Кљајић, заменик председника
3. Роберт Пастор, члан
II
Именују се за председника, заменика председника и чланoви Локалног
савета за запошљавање:
1.
2.
3.
4.

Мира Родић, председник
Љиљана Грковић, заменик председника
Рајка Павловић, члан
Биљана Беранек, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-37/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.

Страна 70

244.
На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана
115. став 1. Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист
општине Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин, на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1. Мења се тачка 5. Решења о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације
(''Службени лист општине Темерин'' број 3/11, 8/12 и 3/2014) тако да гласи:
'' У Штаб се именују:
1) за команданта Штаба – Ђуро Жига, председник општине,
2) за заменика команданта Штаба – Никола Ембер, заменик председника
општине,
3) за начелника Штаба – Слободан Пролић, самостални полицијски
инспектор за послове цивилне заштите за општину Темерин,
4) за чланове Штаба:
− др. Перо Крчмар, директор Дома здравља ''Темерин'' Темерин
− Мирослав Монар, члан Општинског већа за ресор пољопривреда и заштите
животне средине,
− Мира Пађан, члан
− Стеван Томић, члан Општинског већа за ресор комуналних делатости,
урбанизма и просторног планирања,
− Слободан Томић, директор ЈП ''Гас'' Темерин,
− Мирослав Кљајић, директор ЈКП ''Темерин'' Темерин,
− Зоран Свитић, директор ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Темерин'',
− Миленко Василић, начелник Министарства одбране за општину Темерин,
− Лајош Мишколци, командир ПС Темерин,
− Роберт Каран,председник Скупштине општине
− Бојана Бубуљ, члан
− Ласло Елек, командир Ватрогасно-спасилачке јединице МУП-а РС за
Темерин.
2. У осталом делу Решења одредбе остају непромењене.

Број 14

Службени лист општине Темерин 24.10.2014.
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3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-38/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

245.
На основу члана 32. тачка 20. и члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 35. тачка 23. и
члана 40. Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014) и члана 2. Одлуке о оснивању Општинског штаба за
безбедност (''Службени лист општине Темерин'', број 4/2010),
Скупштина општине Темерин, на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
I
Разрешавају се дужности чланова Општинског Савета за безбедност:
1. Душан Рујевић, одборник, члан - координатор
2. Изабела Урбан, члан Општинског већа за ресор школство и дечије
установе, члан
3. Данијел Хајдук, директор Центра за социјални рад општине Темерин
4. Магдолна Пете, заменик начелника Општинске управе, члан
5. Драган Китић, члан
6. Јелена Стојановић,члан
7. Ивана Јерков, координатор Канцеларије за младе општине Темерин, члан
II
Именују се за чланове Општинског Савета за безбедност:
1. Гајо Козомора, координатор
2. Драган Џепина, замник координатора
3. Данило Бобић, члан
4. Вељко Велемир, члан
5. Слободан Војводић, члан
6. Ненад Дуновић,члан
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III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-39/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

246.
На основу члана 42. Закона о правима пацијената (''Службени
гласник Републике Србије'', број 45/2013),члана 35. став 1. тачка 23. Статута
општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'',
број 6/2014), и члана 3. Одлуке о образовању Локалног савета за здравље
(''Службени лист општине Темерин'' број 12/2013),
Скупштина општине Темерин, на XXIV седници одржаној 24.10.2014.
године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности председника, заменика председника и чланове
Савета за здравље општине Темерин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Милица Вујиновић, председник
Марија Гриса, заменик председника
Јелена Цветановић, члан
др Марија Вељић, члан
Ержебет Петрик, члан
Драган Драгољевић, члан
III

Именују се за председника, заменика председника и чланове Савета за
здравље општине Темерин:
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1. др Даница Кириџић, председник
2. Љубица Димитријевић, заменик председника
3. Јелена Цветановић, члан
4. Стојанка Јаноши Зељковић, члан
5. Владимир Стеванчевић, члан
6. Наташа Малић, члан
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-40/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

247.
На основу члана 2. Одлуке о одређивању органа надлежног за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини (''Службени лист општине Темерин'' број 15/2006) и члана 35. став 1.
тачка 23. Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 24.10.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
Разрешава се дужности председника, заменика председника и чланова
Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини:
1. Магдолна Пете, председник
2. Зоран Свитић, заменик председника
3. Оливера Грбић, члан
4. Ласло Икотин, члан
5. Јожеф Брежњак, члан
6. Иштван Варга, члан
7. Синиша Шите, члан
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II
За председника, заменика председника и чланова Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини именују се:
1. Магдолна Пете, председник
2. Јована Јањић, заменик председника
3. Оливера Грбић, члан
4. Јожеф Брежњак, члан
5. Борислав Васиљевић, члан
6. Милан Савић, члан
7. Изабела Фараго, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-5-41/2014-01
Дана: 24.10.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

248.
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 5.
и 86. став 1. Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист
општине Темерин'' број 6/2014)
Председник општине Темерин, дана 23.10.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
I
Поставља се ТАТЈАНА ДАВИДОВИЋ, дипл. инг. грађевине из
Темерина, за помоћника председника општине Темерин у области урбанизма и
капиталног улагања, почев од 23.10.2014. године.
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II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2014-158-01
Дана:23.10.2014. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

249.
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. и 108/2013) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за
2014. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 16/2013 и 7/2014),
Председник општине Темерин дана 21. октобра 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 и 7/2014), 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 – Центар за социјални рад
општине Темерин – Дневни центар за децу и родитеље у износу од 69.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава за исплату уговора о делу за
месец септембар због повећаног броја ангажованих лица.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 13. Центар за социјални рад општине
Темерин – Дневни центар за децу и родитеље, функција 070 – Социјална помоћ
угроженом становништву некласификована на другом месту, апропријација
економске класификације 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти
– Дневни центар за децу и родитеље, на позицији 211.
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3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2014-157-01
Дана: 21.10.2014. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА

СТРАНА

203.

ОДЛУКА
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
СТАТУТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

1.

204.

О Д Л У К А
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

2.

205.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН

28 .

206.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН

29.

207.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРБАНИИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН

31.

208.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН

32.

209.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГАС" ТЕМЕРИН

33.

210.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГАС" ТЕМЕРИН

35.

211.

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЗАМЕНИКУ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН И ЧЛАНОВИМА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

36.
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

37.

38.

214.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЛАВКО РОДИЋ'' БАЧКИ ЈАРАК

39.

215.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' ТЕМЕРИН

41.

216.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНA
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

42.

217.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНA КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И
РАДНЕ ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

42.

218.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

43.

219.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА
ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

44.

220.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

45.

221.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

47.

222.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА

48.
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ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И
ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
223.

224.

225.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ
ПОЛИТИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

49.

50.

51.

226.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН

52.

227.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

53.

228.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

54.

229.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

55.

230.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН

56.

231.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

57.

232.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ ЈАРАК

58.
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233.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СИРИГ

59.

234.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''СТАРО ЂУРЂЕВО''

60.

235.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТЕМЕРИН

61.

236.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

62.

237.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИК И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

63.

238.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

64.

239.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНOГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

65.

240.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН

66.

241.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
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242.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

68

243.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

69.
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ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

244.

РЕШЕЊЕ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

70.

245.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

71.

246.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

72.

247.

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

73.

248.

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
(Татјана Давидовић)

74.

249.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

75.
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