СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година MMXIX–Број 18

ТЕМЕРИН 09.08.2019.

Примерак 100,00 динара

160.
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту ( ''Службени
гласник РС'' број 62/06,65/08-др.закон,41/09,112/15,80/17 и 95/2018-др.закон) и
члана 40. тачка 27. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 5/2019), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде број 320-11-6153/2019-14 од 01.08.2019.године
Скупштина општине Темерин на XXXVIII седници одржаној 09.08.2019.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019.ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Темерин за 2019.годину, који је у прилогу
ове одлуке и чини њен саставни део.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Темерин.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-31-1/2019-01
Дана: 09.08.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.
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161.
На основу члана 32. и 93. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
закон и 47/2018), члана 40.став1.тачка6. Статута општине Темерин (“Службени
лист општине Темерин”, број 5/2019), члана 10. Одлуке о одређивању назива
улица, тргова и других делова насељеног места на територији општине Темерин
(“Службени лист општине Темерин”, број 19/2016) и прибављање претходне
сагласности Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу број:141-015-1/2019-03-31 од 30.07.2019. године,
Скупштина општине Темерин је на 38 седници, одржаној дана 09.08.2019.
године, донела

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
о одређивању назива улица

I
У Одлуци о одређивању назива улица (“Службени лист” општине Темерин,
број 7/2019), Глава I одељак 1. после тачке 19. додаје се тачка 20. која гласи:
"Пролаз који се налази на подручју насељеног места Темерин, на катастарској
парцели бр. 11790/9 и на катастарској парцели бр. 11814/172 к.о. Темерин,
одређује се назив улице: на српском језику “Унска улица”, на мађарском језику
Una utca. Предметни пролаз почиње од пресека грађевинске катастарске
парцеле бр. 11790/1 и парцеле бр. 13497/2, која је продужетак Пролетерске
улице, те се даље простире југозападно све до пресека парцеле 11814/179 и
парцеле 13303-канала, затим скреће западно до пресека парцеле 11814/171 и
парцеле 13303-канал. Улица се даље пружа североисточно до пресека парцела
11970/21 и парцеле 13497/2, затим скреће источно до почетне тачке, односно до
пресека грађевинске парцеле 11790/1 и парцеле 13497/2 која је продужетак
Пролетерске улице."
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном листу општине Темерин”.

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке о измени Одлуке о одређивању
назива улица садржан је у:
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- члану 32. и 93. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018) којим је регулисано да скупштина јединице локалне самоуправе
утврђује празнике и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти,
заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну
сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе, као и да
ако је на подручју јединице локалне самоуправе језик националне мањине у
службеној употреби, у поступку промене назива улица, тргова, градских четврти,
заселака и других делова насељених места, прибавиће се мишљење
националног савета;
- члану 40. Статута општине Темерин (“Службени лист општине Темерин
5/2019) којим је регулисано да је у надлежности Скупштине, да донесе прописе и
друге опште акте из надлежности општине;
- члану 10. Одлуке о одређивању назива улица, тргова и других делова
насељеног места на територији општине Темерин (“Службени лист општине
Темерин”, број 19/2016) је регулисано да по добијању претходне сагласности
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу Скупштина општине доноси Решење о одређивању или
промени назива улица, тргова и других делова насељеног места;
- члану 22. тачка 5. Закона о националним саветима којима је регулисано
да национални савет даје мишљење у поступку утврђивања назива улица,
тргова, градских четврти, заселака и других насељених места, ако је на подручју
јединице локалне самоуправе или насељеног места језик националне мањине у
службеној употреби.
На предлог Координационог тела, Влада Републике Србије је приступила
реализацији пројекта “Ажурирање адресног регистра у Републици Србији”.
Наведени пројекат укључује сва релеванта министарства и организације, те
подразумева синхронизоване активности, које воде до коначне реализације
истог, у смислу да сваки објекат добије назив улице и кућни број, односно да се
званична база података адресног регистра у потпуности ажурира, како би била
доступна свим државним институцијама. Скупштина општине Темерин је, у
складу са инструкцијама, донела Решење којим је именовала председника и
чланове Комисије за одређивање назива улица општине Темерин, која је
приступила спровођењу активности у оквиру пројекта “Ажурирање адресног
регистра у Републици Србији”.
На основу иницијативе Прве месне заједнице Темерин у сарадњи са
Службом за катастар непокретности Темерин Комисија је израдила Предлог
измене Одлуке о одређивању назива улица
У току поступка пре доношења Одлуке о одређивању назива улица који је
објавњен у “Службени лист” општине Темерин, број 7/2019, је утврђено да је
предложени назив улице у потпуности у складу са одредбом члана 8. Одлуке о
одређивању назива улица, тргова и других делова насељеног места на
територији општине Темерин, према којој називи улица се одређују према
универзалним вредностима и значењима – по знаменитим личностима,
значајних историјских, политичких, географских, етнолошких и других обележја,
али омашком назив “Унска улица” са описом није у тексту основне Одлуке
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наведен, па предлаже се да након прибављеног мишљења националног
савета мађарске националне мањине односно након утврђивања Предлога
Одлуке о измени и допуни одлуке од стране Општинског већа општине Темерин
и прибављене претходне сагласности Покрајинског секретаријата за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Скупштина општине
Темерин донесе Одлуку као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-31-2/2019-01
Дана: 09.08.2019.год
Темерин

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пасто, с.р.

162.

На основу члана 248 и 253 Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“
бр. 24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,13/17,113/17 и 95/18) и члана 4. став 2 Посебног
колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 38/2019), Председник Општине Темерин и
репрезентативни синдикат- Синдикат Општинске управе ( у даљем текст : учесници )
закључују
АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ТЕМЕРИН
Члан 1
У члану 28 став 3 мења се и гласи :
Послодавац може, у складу са расположивим финансијским средствима, да
обезбеди периодични систематски преглед за запослене , додатно здравствено
осигурање за исти износ премије осигурања за лечење у здравственим установама - у
државном или приватном власништву - са којима осигуравајућа кућа има уговор, као и
да за своје запослене организује пензијски план у складу са Законом о добровољним
пензијским фондовима и пензијским плановима, по основу кога би вршио уплате
пензијског доприноса највише до висине неопорезивог износа у складу са Законом о
порезу на доходак грађана.
Члан 2
Члан 35 се мења и гласи:
Запослени који по писменом налогу послодавца ради дуже од пуног радног
времена има право на додатак за прековремени рад у висини од вредности сата
основне плате увећане за 26%.
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Претпостављени је дужан да изда писмени налог којим обавештава запосленог о
обавези да ради прековремено.
Послодавац је дужан да изврши обрачун и исплату додатка за прековремени рад
приликом исплате плате.
Изузетно, на захтев запосленог, уместо додатка за прековремени рад,
запосленом се могу омогућити слободни сати у наредном месецу од месеца у којем је
обављао прековремени рад, тако што за сваки сат прековременог рада остварује сат и
по времена слободно.
Члан 3
Након члана 39 додаје се нови члан 39а и гласи :
Запослени може да оствари право на накнаду трошкова за исхрану у току рада
(топли оброк) и регрес за коришћење годишњег одмора од 2020. године ако се за такву
врсту накнаде трошкова стекну услови у буџету Републике Србије.
Висину накнаде трошкова из става 1. овог члана утврђује Влада.
Члан 4
У члану 46. у ставу 1. тачка 10 се мења и гласи :
„Помоћ запосленима за вантелесну оплодњу- највише до три просечне месечне
зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за
послове статистике,а на основу уредне документације“
Овај Анекс уговора ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Темерин“.
У Темерину, 06.08.2019.
Председник Синдикалне организације
Драгица Миличић, с.р.

Председник општине
Ђуро Жига, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

ОДЛУКУ
160.

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019.ГОДИНУ

1.

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
161.

162.

о одређивању назива улица
АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ
ТЕМЕРИН

***

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

2.

4.

