СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година MMXIX–Број 20

ТЕМЕРИН 25.09.2019.

Примерак 100,00 динара

170.
На основу члана 24. став 1. тачка 17. Покрајинске скупштинске одлуке о
Јавном водопривредном
предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад („Сл. лист АП
Војводине“ бр. 53/2016 и 8/2019) и члана 28. став 1. тачка 17. Статута Јавног
водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад, а у складу са чланом 107. став
2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ бр. 95/2018) и
чланом 10. Одлуке о заштити Парка природе „Јегричка“ („Сл. лист општине Жабаљ“,
бр.11/2005, „Сл. лист општине Врбас“ бр.7/2006, „Сл. лист општине Темерин“
бр.10/2005 и „Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр.13/2006), Надзорни одбор Јавног
водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад, на 11. седници одржаној 25.
априла 2019. године, донео je

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ У 2019. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење заштићеног подручја
Парка природе „Јегричка“ (у даљем тексту: заштићено подручје) у 2019. години, у
складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара (у даљем тексту:
Закон).
Члан 2.
За коришћење заштићеног подручја, привредна друштва и друга правна лица,
предузетници и грађани (у даљем тексту: корисници) који користе погодности
заштићеног подручја и његове вредности, који обављају делатност или располажу
непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, посећују заштићено
подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин
користе заштићено подручје, плаћају накнаду Јавном водопривредном предузећу
„Воде Војводине“ као управљачу заштићеног подручја (у даљем тексту: Управљач),
на основу члана 107. Закона.
Члан 3.

Накнаду за коришћење заштићеног подручја корисници плаћају за:
1. обављање делатности у заштићеном подручју (делатност путничких
агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности; делатности
ресторана и покретних угоститељских објеката; делатност трговине, занатских
услуга; рударства; енергетике; саобраћаја и др.);
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Страна 2

2. постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у
заштићеном подручју;
3. коришћење возила на моторни погон на заштићеном подручју;
4. обављање спортско-рекреативне активности;
5. коришћење имена и знака заштићеног подручја;
6. посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима;
7. за заузеће простора за објекте који својим изгледом нарушавају својства
заштићеног подручја.
Викендицама и другим некомерцијалним објектима у смислу става 1. тачке 2.
овог члана, сматрају се објекти који служе за повремени боравак лица и чијим
коришћењем корисник не остварује приходе.
Члан 4.
Основица и висина накнада за коришћење заштићеног природног добра
утврђени су у складу са чланом 107. Закона и Прилогом 5.овог закона.
II ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Члан 5.
Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја у 2019. години утврђује се
за:
Табела1: Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја за обављање
делатности, односно на други начин коришћење заштићеног подруча
Основица
Ред.
бр.

Предмет накнаде

Висина у
РСД

Јединица мере

Обрачунски
период

1.

Обављање делатности туристичких агенција, пружаоци
наутичкотуристичких, ловнотуристичких и ваздухопловних
услуга

1.1.

Објекат, односно део објекта агенција и пружаоца услуга
објекат по
(Туристичке
агенције,
пружаоци
наутичкотуристичких,
седишту или др.
ваздухопловних и ловнотуристичких услуга са седиштем, огранком
регистрованој
или посебним простором за обављање делатности на заштићеном
јединици
подручју)

годишња
накнада

10.000

објекат

годишња
накнада

10.000

1.2.

Марине и сидришта

1.3.

Излетничко
пловни
објекти
за
панорамско
разгледање,
катамарани, глисери и други пловни објекти преко 9 м за
сопствене потребе

пловни објекат

годишња
накнада

30.000

Катамарани и глисери и други пловни објекти до 9 м за сопствене
потребе

пловни објекат

годишња
накнада

25.000

1.4.
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2.

Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја,
исхране и пића

2.1.

Хотели, мотели, туристичка насеља

2.2.

Хостели, пансиони и преноћишта

2.3.

Одмаралишта, планинарски домови, ловнотуристички објекти за
смештај, објекти домаће радиности

2.4.

Хотели и други угоститељски објекти, научно-образовни
рекреативни центри - репрезентативни објекти

2.5.

Кампови

2.6.

Стални и стационарни објекти за пружање услуга исхране и пића
(ресторан, кафана, бар, бифе, објекат брзе хране, печењара и
др.) укључујући и површину припадајуће терасе, односно баште

и

3.

Постављање објеката за обављање трговине, занатства, услуга и
индустрије

3.1.

Постављање објеката за промет прехрамбених и других производа
(текстил, козметичка, санитарна и хемијска средства за
домаћинство и пољопривреду, лекови, семена и др.) и пијачна
продаја прехрамбених производа сувенира и друге робе

3.1.1. Продајни објекти мешовите специјализоване робе

3.1.2. Киосци за продају штампе, дувана и сл. робе

Страна 3

лежај

годишња
накнада

1.200

лежај

годишња
накнада

1.155

лежај

годишња
накнада

500

m²

годишња
накнада

450

m²

годишња
накнада

22

m²

годишња
накнада

1.005

m²

годишња
накнада

650

објекат

годишња
накнада

4.500

годишња
накнада

6.500

Површина
продајног
простора у m²

годишња
накнада

250

m²

годишња
накнада

300

m²

дневна накнада

330

3.1.3. Станице за откуп пољопривредних производа, стоке, гљива и објекат, откупно
шумских плодова
место
3.1.4. Сувенирнице

3.1.5. Банке, поште и мењачнице

3.1.6. Покретне тезге за продају разних роба
3.2.

Постављање објеката за промет грађевинског материјала, резане
грађе, машина и опреме, аутомобила, вештачких ђубрива, откуп,
складиштење, чување пољопривредних производа и др.
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3.2.1. Стоваришта, хладњаче, силоси, сушаре и магацини

3.2.2. Продајни објекат
аутомобила и др.
3.3.

грађевинског

материјала,

машина,

опреме,

3.3.2. Пумпе за течна горива и гас

3.3.3. Кречане и ћумуране

3.4.2. Фризерске радње, козметичарске, фотографске и сличне

3.4.3. Стални и покретни објекти за забаву (видео игре, забавни
паркови, аутодроми и сл.)
3.4.4. Кладионице и коцкарнице

250

m² површине
објекта

годишња
накнада

300

m² површине
објекта

годишња
накнада

250

m²

годишња
накнада

3.500

m²

годишња
накнада

450

m²

годишња
накнада

300

m²

годишња
накнада

300

m² површине
објекта

годишња
накнада

300

објекат

годишња
накнада

75.000

m²

годишња
накнада

375

m²

годишња
накнада

3.500

Постављање објеката за обављање занатско-индустријске и
индустријске делатности (резање и обрада дрвета, брикетирање,
асфалтне базе и друга производња грађевинских материјала,
млинови за жито, паковање и прерада амбалажног отпада,
прерада пољопривредних производа, прехрамбена и друга
индустријска производња)

3.5.1. Занатска делатност

3.5.2

годишња
накнада

Постављање објеката за обављање осталих услужних послова

3.4.1. Радње за изнајмљивање спортске опреме, школе скијања, тениса,
фудбала, јахања и др.

3.5.

m²

Постављање објеката за обављање занатских и сервисних
услужних послова (поправка и одржавање машина, моторних
возила, поправка апарата, уређаја, скијашке и друге опреме и
др.)

3.3.1. Занатске и сервисне радње

3.4.

Страна 4

Индустријска делатност

3.5.3. Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе
(бансека)

по бансеку

годишња
накнада

52.500

3.5.4. Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе
(брента)

по бренту
- гатер

годишња
накнада

100.000

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

4.

Обављање делатности експлоатације минералних сировина

4.1.

Грађевински, технички и украсни камен

4.2.

Експлоатација камена лапорца

4.3.

Експлоатација другог камена, песка, шљунка, глине и др.

4.4.

Експлоатација јаловине, откривке

4.5.

Експлоатација нафте

4.6.

Нафтовод

5.

Коришћење вода и водопривреда

5.1.

Страна 5

m³

годишња
накнада

200

m³

годишња
накнада

100

m³

годишња
накнада

120

m³

годишња
накнада

100

m³

годишња
накнада

15

m

годишња
накнада

105

Коришћење песка и шљунка из корита водотока, спрудова и
напуштених корита

m³

годишња
накнада

100

5.2.

Коришћење објеката / постројења за флаширање воде пореклом
са заштићеног подручја

l произведене
воде

5.3.

Коришћење термалних и термоминералних вода

5.4.

Шарански рибњак који користи воду са заштићеног подручја

5.5.

Водопривредне акумулације

5.6.

Пловне каналске мреже

5.7.

Каналске мреже за наводњавање и одводњавање

6.

Коришћење објеката за постављање објеката за обављање
енергетске делатности (енергетика)

6.1.

Производња електричне енергије у хидроелектранама

6.1.1. Водоакумулација хидроелектрана на заштићеном подручју

1

m³

годишња
накнада

1

површина
рибњака у ha

годишња
накнада

1.000

ha

годишња
накнада

3.600

m

годишња
накнада

150

m

годишња
накнада

60

ha

годишња
накнада

3.600

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

6.1.2. Мини - хидроелектране

6.2.1. Производња електричне енергије у ветроелектранама

6.2.2. Производња електричне енергије у осталим електранама
(соларним електранама, електранама на биогас и биомасу,
геотермалне, геосоларне, на отпад)
6.3.

6.3.2. Надземни електроенергетски вод 220 kV, ширина коридора 20 m

6.3.3. Надземни електроенергетски вод 110 kV, ширина коридора 15 m

6.3.4. Надземни електроенергетски вод 35 kV, ширина коридора 10 m

6.3.5. Надземни електроенергетски вод 20 или 10 kV, ширина коридора 5
m
6.3.6. Подземни електроенергетски водови - каблови

6.3.7. Трафостаница вишег (улазног) напона 35 и 110 kV
6.3.8. MBTS 10 (20)/0,4 kV и стубна трафостаница

6.3.9. Разводно постројење

годишња
накнада

150.000

објекат

годишња
накнада

200.000

објекат

годишња
накнада

150.000

m2

годишња
накнада

40

m2

годишња
накнада

40

m2

годишња
накнада

45

m2

годишња
накнада

40

m2

годишња
накнада

40

m

годишња
накнада

85

m2

400

објекат

годишња
накнада

1400

m2

годишња
накнада

240

m

годишња
накнада

100

m

годишња
накнада

350

m2

месечна
накнада

200

Цевоводни транспорт воде и гаса

6.4.1. Примарна мрежа гасовода

6.4.2. Транспорт воде из и кроз заштићено подручје

6.5.

објекат

Пренос и дистрибуција електричне енергије

6.3.1. Надземни електроенергетски вод 400 kV, ширина коридора 25 m
(годишња накнада)

6.4.

Страна 6

Нафтна постројења, црпне пумпе за нафту и гас

6.5.1. Нафтна постројења и црпна пумпа
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7.

Саобраћај, транспорт, грађевинарство и телекомуникације

7.1.

Друмски саобраћај и транспорт

7.1.1. Аутопут

7.1.2.

Државни пут I и II реда

7.1.3. Општински пут

7.1.4. Некатегорисани шумски пут

7.1.5. Превоз грађе и осталог материјала
7.2.

7.3.2. Хелиодрома

75.000

km

годишња
накнада

50.000

km

годишња
накнада

40.000

km

годишња
накнада

30.000

m3

тура

27

m

годишња
накнада

210

ha

годишња
накнада

3.000

објекат

годишња
накнада

200.000

m

годишња
накнада

100

m

годишња
накнада

50

m2 површине
испод базне
станице

годишња
накнада

3.000

m2

годишња
накнада

4.500

Коришћење заштићеног подручја за електронске комуникације

7.4.1. Постављање примарне телефонске мреже надземни вод

7.4.2. Постављање примарне телефонске мреже подземни вод

7.4.3. Постављање електронске комуникационе опреме (које су у статусу
закупа или службености)

7.5.

годишња
накнада

Ваздушни саобраћај

7.3.1. Аеродром

7.4.

km

Железнички саобраћај и транспорт

7.2.1. Туристичка пруга

7.3.

Страна 7

Коришћење заштићеног
комуникације

подручја

за

радио

и

телевизијске

7.5.1. Телевизијски релеји, репетитори, предајници са објектима и
опремом (који су у статусу закупа или службености)
7.5.2. Радио комуникације (корисници радио релеја и одашиљача) осим
радиоаматера, СУП и војске (који су у статусу закупа или

m2

годишња

600
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службености)
7.5.3. Мрежа за телекомуникацију (оптички водови)

7.6.

m

годишња
накнада

75

пловило

годишња
накнада

3.000

пловило

годишња
накнада

10.500

пловило

годишња
накнада

22.500

Водени саобраћај

7.6.1. Чамци

7.6.2. Понтони

7.6.3. Сплавови

8.

накнада

Снимање

8.1.1. Играни филмови

дан

12.250

8.1.2. Документарни филмови

дан

5.000

8.1.3. Рекламни филмови

дан

20.000

8.1.4. Фотографисање

дан

2.000

8.1.5. Снимање звучних записа

дан

2.000

9.

Коришћење флоре и фауне и друге делатности

9.1.

Сакупљање гљива, лековитог и јестивог биља, других шумских
плодова и животиња (пужева и др.)

9.1.1. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране
физичких лица

период
коришћења

годишња
накнада по
сакупљачу

1.800

период
коришћења

седмична
накнада по
сакупљачу

450

9.1.3. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране
физичких лица

период
коришћења

дневна накнада
по сакупљачу

120

9.1.4. Откуп на заштићеном подручју од стране правних и физичких
лица

kg

9.1.2. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране
физичких лица

9.2.

Коришћење шума и ливада

23
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m3

уговорени
период

50

сноп

уговорени
период

20

9.2.3. Коришћење трске

дан

дневна накнада

240

9.2.4. Коришћење рогоза

период

дневна накнада

200

ar

годишња
накнада

200

годишње по
ловцу

годишња
накнада

3.200

9.2.2. Коришћење трске

9.2.5. Кошење ливада

9.3.

Лов дивљачи

9.3.1. Лов дивљачи

9.3.2. Лов дивљачи
10.

Коришћење земљишта изван јавног
уређених паркинга (годишња накнада)

11.

Постављање реклама

11.1.

11.2.

Дневно по ловцу дневна накнада
пута

за

изградњу

225

m2

30

Постављање рекламних и информативних ознака на заштићеном
подручју, осим ознака саобраћајне и туристичке сигнализације

m2

15.750

Постављање билборда

m2

35.000

Табела 2: Коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање
викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном
подручју
Основица
Ред.
бр.

Предмет накнаде

1.

Викендице, виле и други породични објекти за одмор

2.

Куће за одмор на води, на обалама река и језера, пловеће
инсталације без сопственог погона

3.

Јединица мере

Резиденцијални објекти

Обрачунски
период

Висина у
РСД

m²

годишња
накнада

120

m² подне
површине
објекта

годишња
накнада

1.000

m²

годишња
накнада

250
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Шатори
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објекат

годишња
накнада

3.800

m² површине
шатора

дневна накнада

30

Табела 3: Коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју
Основица
Ред.
бр.

Предмет накнаде
Јединица мере

Обрачунски
период

Висина у
РСД

1.

I категорија моторних возила до 1,3 m висине (код предње
осовине возила) - мотоцикли и путничка возила

дан

300

2.

II категорија моторних возила са приколицом висине до 1,3 m и
комби возила

дан

500

3.

III категорија моторних возила висине веће од 1,3 m (аутобуси и
камиони)

дан

700

4.

IV категорија моторних возила висине веће од 1,3 m (код предње
осовине вучног возила) са више од 3 осовине - сва возила са више
од 3 осовине

дан

1.700

Табела 4: Коришћење заштићеног подручја
активности, одржавање манифестација

за

спортско

рекреативне
Основица

Ред.
бр.

Предмет накнаде

1.

Коришћење земљишта за спорт

1.1.

Игралишта, отворених базена, хиподрома, терена за обуку, плажа
и сл.

m2

годишња
накнада

35

1.2.

Сплавова, платформи

m2

годишња
накнада

2.100

2.

Коришћење
земљишта
заштићеног
туристичке и културне манифестације

2.1.

За спортске, туристичке и културне манифестације (сакупљање
биља и плодова, косидба, лов и риболов, регате и друга такмичења
на води, културни догађај, празник)

дан

дневна накнада

25.000

2.2.

Угоститељи који пружају услуге исхране и пића ван угоститељских

m2

дневна накнада

330

Јединица мере

подручја

за

Обрачунски
период

Висина у
РСД

спортске,
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објеката, на вашарима и другим јавним манифестацијама
2.3.

Угоститељи који пружају услуге исхране и пића у привременим и
покретним угоститељским објектима укључујући и површину
припадајуће терасе, односно баште

m2

2.4.

За ауто-мото приредбе (рели, квадови, вожња теренским возилима
и др.)

дан

дневна накнада

1.005

45.000

Табела 5: Коришћење имена и знака заштићеног подручја
Основица
Ред.
бр.

Предмет накнаде
Јединица мере

1.

Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног
лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго

2.

Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног годишњи приход
лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго, ако
остварен
не постоји сагласност
коришћењем
имена и знака
заштићеног
подручја

Обрачунски
период

Висина у
РСД

по уговору

1%

Табела 6: Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима
Основица
Ред.
бр.

Предмет накнаде

1.

Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима

1.1.

за пунолетног посетиоца

по особи

дан

100

1.2.

за децу од 8 до 18 година

по особи

дан

50

Јединица мере

Обрачунски
период

Висина у
РСД

Табела 7: Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим
изгледом нарушавају својства заштићеног подручја
Основица
Ред.
бр.

1.

Предмет накнаде
Јединица мере

Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим

m2

Обрачунски
период

Висина у
РСД

225
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изгледом нарушавају својства заштићеног подручја

Члан 6.
У погледу начина утврђивања и плаћања накнада из члана 5. ове одлуке,
ослобађања од плаћања ових накнада, као и самог поступка утврђивања накнада,
изјављивања жалбе на утврђену накнаду у овом поступку, наплате, контроле,
повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и др. примењују се одредбе
Закона којима су већ регулисана ова питања.
Члан 7.
Кориснике који су чланом 109. став 1. тачка 5. Закона, ослобођени плаћања
накнаде за коришћење заштићеног подручја по основу активности којима непосредно
доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног
природног добра, Управљач ће утврдити на основу критеријума које прописује
министар надлежан за послове заштите животне средине.
Члан 8.
Накнаде утврђене овом одлуком приход су Управљача у складу са Законом и
уплаћују се на посебан број рачуна Управљача, а средства остварена од накнада по
овој одлуци, користе се за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја,
односно за спровођење плана и програма управљања заштићеним подручјем.
Члан 9.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука Управљача о
накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка Природе „Јегричка, бр. V-73/57
oд 28. септембра 2016. године.
Члан 10.
Ова одлука доставиће се надлежним органима за послове заштите животне
средине општине Жабаљ, општине Врбас, општине Темерин и општине Бачка
Паланка, као јединицама локалне самоуправе које су својим одлукама прогласиле
заштићено подручје.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу
општине Жабаљ, општине Врбас, општине Темерин и општине Бачка Паланка.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ''
БРОЈ:V-73/30
ДАНА:25.04.2019.
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
мр Ласло Фехер, с.р.
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171.

На основу члана 40. тачка 70. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА БЕЗБЕДНОСТИ
У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
2019-2023.

I
УСВАЈА СЕ Стратегија безбедности у општини Темерин 2019-2023.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-2/2019-01
Дана: 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

172.
На основу члана 27. став 10. Закона о Јавној својини (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/11,88/13,105/14 и 104/2016 и
др закон
108/2016,113/2017 и 95/2018) члана 17. став 3.Одлуке о условима прибављања и
отуђења непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној својини
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број
14/2013 и
3/2015,27/2016,30/2016 испр.), члана 40 тачка 6. Статута Општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број 5/2019)
Скупштина општине Темерин на XXXIX
седници одржаној дана
25.09. 2019. године, доноси
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ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА
ДОНЕСЕ
ОДЛУКУ О
ПРЕНОСУ
ПРАВА
ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ
СА
РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
НА
ЗЕМЉИШТУ У ЗОНИ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА,,СТАРО ЂУРЂЕВО,, У
ТЕМЕРИНУ У КОРИСТ ОПШТИНИ ТЕМЕРИН, БЕЗ НАКНАДЕ

Члан 1.
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне
својине Републике Србије на земљишту - катастарска парцела бр. 12931/2,
површине 2ха 38а 66м2, уписаној у Листу непокретности бр.8560 к.о. Темерин
као државна својина Републике Србије - корисник Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Београд као и пренос права својине Републике
Србије на објектима - зграде бр. 1 као зграда водопривреде-хидрофорска
кућица, објекат број 2 као објекат водопривреде - истражно експлоатациони
бунар и објекат број 3 као објекат водопривреде - истражно експлоатациони
бунар, који објекти су уписани на предметном земљишту као својина Републике
Србије - држалац општина Темерин, у корист општине Темерин, БЕЗ НАКНАДЕ.
Катастарска парцела са објектима
из претходног става
се налазе у
ванграђевинском делу насеља, у зони изворишта водоснабдевања ,,Старо
Ђурђево,, у општини Темерин.
Члан 2.
На основу Плана детаљне регулације за извориште водоснабдевања ,,Старо
Ђурђево,, у Темерину (''Службени лист општине Темерин'' број 14/2019)
намена парцеле бр. 12931/2 к.о. Темерин чини површину постојећег
комплекса постројења за прераду воде у оквиру изворишта водоснабдевања
,,Старо Ђурђево,, у Темерину.
Оправданост и целисходност прибављања непокретности из претходног
става ове Одлуке
је у чињеници да преносом права јавне својине
Републике Србије из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине
Темерин ће се створити основ за привођења наведеног земљишта
планираној намени дефинисаној наведеним планским документом као
простор намењен будућем комплексу постројења за прераду воде т.ј.
искључиво за изградњу комуналних објеката који су у
функцији изворишта,односно црпљење,прераду и дистрибуцију воде као и
због уписа права јавне својине општине Темерин на изграђеним објектима
зграде бр. 1 као зграда водопривреде -хидрофорска кућица, објекат бр. 2 као
објекат водопривреде -истражно експлоатациони бунар и објекат бр. 3 као
објекат водопривреде - истражно експлоатациони бунар који објекти су
уписани као својина Републике -држалац општина Темерин.
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Члан 3.
Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну својину,
отуђењу непокретности из јавне својине и давање у закуп непокретности у јавној
својини општине Темерин је спровела поступак – прибавила потребну
документацију неопходну за доношење Одлуке о Предлогу Влади Републике
Србиије о пренос права јавне својине са једног носиоца права јавне својине на
другог носиоца права јавне својине и сачинила Записник, који је достављен уз
Нацрт ове Одлуке.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине да по претходно прибављеном мишљењу
Општинског правобраниоца,након донете Одлуке Владе Републике Србије о
преносу права јавне својине Републике Србије на земљишту и објектина из
члана 1. ове Одлуке, на општину Темерин, закључи одговарајући уговор са
представником Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном
листу општине Темерин''
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 27. ст.10. Закона о jавној својини (''Службени гласник Републике
Србије'' број 72/11,88/2013 и 105/2014) регулисано је да о прибављању ствари
и располагању стварима/што подразумева и пренос права јавне својине на
другог носиоца јавне својине / под услима прописаним законом,одлучује орган
јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом, статутом јединице
локалне самоуправе. Чланом 35. став 1. тачкa 14 a. Статута Општине Темерин је
регулисано да Скупштина општине одлучује о прибављању, управљању и
располагању стварима у јавној својини.
Након донетог Плана детаљне регулације за извориште водоснабдевања
,,Старо Ђурђево,, У Темерину а имајући у види да су на катастарској парцели бр.
12931/2 изграђени објекти, зграда бр.1 као зграда водопривреде -хидрофорска
кућица, објекат бр. 2 као објекат водопривреде -истражно експлоатациони бунар
и објекат бр. 3 као објекат водопривреде - истражно експлоатациони бунар који
објекти су уписани као својина Републике -држалац општина Темерин указала
се потреба за пибављање непокретности, уписаној у Листу непокретности бр.
8560 к.о. Темерин
покренут је поступак преноса права јавне својине
Републике Србије на општину Темерин као другог носиоца права јавне својине,
без накнаде и то: на на земљишту - катастарска парцела бр. 12931/2 уписаној
у Листу непокретности бр.8560 к.о. Темерин као државна својина Републике
Србије - корисник Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Београд као и пренос права својине Републике Србије на објектима зграде бр. 1
као зграда водопривреде-хидрофорска кућица, објекат бр. 2 као објекат
водопривреде - истражно експлоатациони бунар и објекат бр. 3 као објекат
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водопривреде - истражно експлоатациони бунар, који објекти су уписани као
својина Републике Србије - држалац општина Темерин .
Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавни својину,
отуђење непокретности из јавне својојине и давање у закуп непокретности у
јавној својини прибавила је Лист непокретности, Копију плана, Информацију о
локацији Одељења за урбавизам стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Општинске управеТемерин од 05.09.2019 године под бр,. 3531/2019-113-04 и сачинила је Записник као и Нацрт одлуке о предлогу Влади
Републике
Србије
О
ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА
ЗЕМЉИШТУ У ЗОНИ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА,,СТАРО ЂУРЂЕВО,,
У
КОРИСТ ОПШТИНИ ТЕМЕРИН, БЕЗ НАКНАДЕ.
Као оправданост и целисходност прибављања предметне непокретности у
јавну својину општине Темерин путем преноса права јавне својине РС на
општину Темерин као другог носиоца права јавне својине непосредном
погодбом-без накнаде, се наводи да преносом права јавне својине Републике
Србије на општину Темерин ће се створити и имовинско-правни предуслов за
се створити основ за привођења наведеног земљишта планираној намени
дефинисаној наведеним планским документом као простор намењен будућем
комплексу постријења за прераду воде т.ј. искључиво за изградњу комуналних
објеката који су у функцији изворишта,односно црпљење,прераду и дистрибуцију
воде као и због уписа права јавне својине општине Темерин на већ изграђеним
објектима зграде бр. 1 као зграда водопривреде-хидрофорска кућица, објекат бр.
2 као објекат водопривреде -истражно експлоатациони бунар и објекат бр. 3 као
објекат водопривреде - истражно експлоатациони бунар који објекти су уписани
као својина Републике Србије -држалац општина Темерин.
Посебно се истиче да је предметна парцела била уписана у корист Месне
заједнице,,Старо Ђурђево, Темерин са делом поседа 1/1 до 09.06.2008. године
односно дана доношења решења РГЗ Служба за катастар непокретности
Темерин на основу Закона о државном премеру и катастру и Закона о
пољопривредном земљишту -Сл гласник РС бр. 19/06 - када је РГЗ по
службеној дужности уписао предметну парцелу у ванграђевинском реону са
правом коришћења Министарства пољопривреде и шумарства и
водопривреде, као и да је дана 26.05.1997. године Одељење за стамбено
комуналне делатности и урбанизам Општинске управе Темерин издало
грађевинску дозволу Месној заједници Старо Ђурђево из Темерина за изградњу
хидрофорске кућице и два истажно експлоатациона бунара на парцели бр.
12931/2 к.о. Темерин а све у складу са Урбанистичком дозволом од 31.01 1997.
године а који објекати су и изграђени.
С обзиром на изнето предлаже се Скупштини општине да након расправе
деонесе Одлуку о преносу права јавне својине Републике Србије на општину
Темерин као другог носиоца права јавне својине,без накнаде.
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Пастор, с.р.

173.
На основу члана 99. став 13. и члана 66. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009-исп 64/2010,
64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013, одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014,83/18,31/2019,37/2019 -др. закон ), члана
27. став 10. Закона о Јавној својини (''Службени гласник Републике Србије'' број
72/11,88/13,105/14 и 104/2016 108/2016,113/2017 и 95/2018), члана 4. Одлуке о
одређивању органа надлежног за одлучивање о отуђењу, односно давању у
закуп грађевинског земљишта у својини општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 5/2013 и 27/2016 исп. 30/2016) и члана 40 став 1. тачкa
6. Статута Општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 5/2019)
Скупштина општине Темерин, на својој XXXIX седници дана 25.09.2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин
у корист Остојић Александра из Темерина

I
ОТУЂУЈЕ СЕ
грађевинско земљиште
у јавној својини општине
Темерин, катастарска парцела брoj 1676/3 уписана у Листу непокретности бр.
1518 к.о. Темерин у површини од 98 м2 к.о. Темерин.
II
Грађевинско земљиште из претходне тачке се отуђује у корист Остојић
Александра из Темерина, Саве Ковачевича улица, бр. 39. у поступку
непосредне погодбе, уз накнаду и то: 605,42 евра. (Словима: шестопет и 42/100
евра ) у динарској противвредности на дан исплате.
Износ из претходног става ће се уплатити у корист Општине Темерин.
III
Отуђење грађевинскoг земљишта из тачке I овог решења се врши ради
формирања грађевинске парцеле у складу са важећим планским документима
припајањем суседној катастарској парцели уписаној са правом својине Остојић
Александра из Темерина .
IV

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 18

На основу овог решења закључиће се УГОВОР О ОТУЂЕЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
између Општине Темерин као досадашњег носица права јавне својине и
Остојић Александра у року од 30 дана од дана доношења овог решења.
Трошкови овере уговора из претходног става падају на терет подносиоца
захтева за доделу предметне парцеле .
V
Овлашћује се Председник Општине Темерин да потпише Уговор о отуђењу
грађевинскoг земљишта у јавној својини општине Темерин.
VI
У случају да у наведеном року лице коме се земљиште отуђује не
приступи закључењу уговора о отуђењу предметне непокретности или уколико
уговор о отуђењу буде раскинут због неиспуњења уговорне обавезе, Општина
Темерин ће покренути поступак за поништај решења о отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини Општине, у корист Остојић Александра.
VII
Уговор о отуђењу непокретности из тачке I овог решења закључиће се по
претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца, Темерин .
VIII
О извршењу овог решења стараће Општинска управа Темерин.
IX
Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу Општине Темерин''.

О Б Р А З Л ОЖ Е Њ Е
Правни основ за доношење овог решења произилази из члана 99. став 13. и
члана 100 односно 66.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука УС,
132/2014,145/2014,132/2014,145/2014,83/18,31/2019,37/2019 др. закон)) који
регулишу да о отуђењу или размени земљишта у јавној својини,по спроведеном
поступку јавног надметања прикупљања понуда или непосредне погодбе,
надлежни орган доноси одлуку, која се доставља свим учесницима у поступку
јавног надметања, односно да се грађевинско земљиште у јавној својини може
отуђити или дати у закуп непосредном погодбом између осталог у случају
формирања грађевинске парцеле из 66 Закона о планирању и изградњи
којим је регулисано да када је део катастарске парцеле која је у јавној
својини треба припојити суседној катастарској парцели у циљу формирања
грађевинске парцеле, у поступку препарцелације формира се посебна
катастарска парцела која се може отуђити у складу са одредбама посебног
закона (Закона о јавној својини) - у конкретном случају је већ формирана
катстарска парцела.
Чланом 4. Одлуке о одређивању органа надлежног за одлучивање о отуђењу,
односно давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број 5/2013 и 27/16 исп. 30/16 ) је
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регулисано да Решење о отуђењу грађевинског земљишта доноси Скупштина
општине.
Именовано лице се обратило Општинској управи Темерин са захтевом за
продају предметног земљишта јер је он већ власник кат. парц. бр. 1676/2 која се
граничи са предметном парцелом као и кат. парц бр. 1674/5 к.о. Темерин.
Комисија за спровођење поступка отуђења односно давања узакуп
грађевинског земњишта у јавној својини општине Темерин је након поднетог
захтева за продају земљишта, спровела поступак непосредне погодбе.
На основу прибавњене процене надлежног органа Општинске управе Темерин
утврђено је да тржишна цена за отуђење предметне парцеле износи 605,42
евра у динарској противвредности.
Подносилац захтева је изјавио да има интерес да на предметној парцели
прибави право својине од општине Темерин уз накнаду по процењеној тржишној
цени.
Након извршеног увида у достављену документацију који је уз захтев
приложен , констатовано:
-да је Остојић Александар власник катастарских парцела бр 1676/2 као и
кат. парц бр. 1674/5 к.о. Темерин, која се граничи са предметном парцелом;
- да је парцела брoj 1676/3 уписана у Листу непокретности бр. 1518 к.о.
Темерин у површини од 98 м2 к.о. Темерин са правом јавне својине;
-да је предметна парцела по Урбанистичком мишљењу Одељења за
урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске
управе Темерин под бр. 353-3/2019-10-04 од 11.04.2019 године редметна
парцела се налази у оквиру блока бр. 11 у Темерину, у општој стамбеној зони и
да је иста намењена изградњи објеката породичног становања и наменама
компатибилним становању;
Имајући у виду напред наведено а на основу члана 99. став 13. и члана 66
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број
72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013
Одлука УС, 98/2013 Одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/18,31/2019,37/2019 др.
закон), као и одредбе закона о јавној својини утврђено је да су испуњени услови
за отуђење предметне непокретности у јавној својини општине Темерин
непосредном погодбом а ради припајања предметне парцеле суседној
катастарској парцели,одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Ово решење ће се доставити подносиоциоцу захева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-33-4/2019-01
Дана:25.09.2019. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Пастор, с.р.
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174.
На основу члана 99. став 13. и члана 100 Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука УС,
132/2014,145/2014,83/18,31/2019,37/2019 др. закон),члана 4. Одлуке о
одређивању органа надлежног за одлучивање о отуђењу, односно давању у
закуп грађевинског земљишта у својини општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 5/2013 и 27/2016 исп. 30/16) и члана 40 став 1. тачкa 6.
Статута Општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 5/2019)
Скупштина општине Темерин, на својој XXXIX седници дана 25.09.2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин
у корист Пирмајер Јаноша из Темерина

I
ОТУЂУЈЕ СЕ
грађевинско земљиште
у јавној својини општине
Темерин, катастарска парцела брoj 11833/33 уписана у Листу непокретности бр.
4169 к.о. Темерин у површини од 1а 97 м2.
II
Грађевинско земљиште из претходне тачке се отуђује у корист Пирмајер
Јаноша из Темерина Улица Иве Лоле Рибара бр. 39. у поступку непосредне
погодбе, уз накнаду и то: 2.610,13 евра. (Словима: двехиљадашестодесет и
13/100 евра ) у динарској противвредности на дан исплате.
Износ из претходног става ће се уплатити у корист Општине Темерин.
III
Отуђење грађевинскoг земљишта се врши
ради формирања
грађевинске парцеле у складу са важећим планским документим а у вези са
чланом 70. Закона о планирању и изградњи.
IV
На основу овог решења закључиће се УГОВОР О ОТУЂЕЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
између Општине Темерин као досадашњег носица права јавне својине и
Пирмајер Јаноша у року од 30 дана од дана доношења овог решења.
Трошкови овере уговора из претходног става падају на терет подносиоца
захтева за доделу предметне парцеле за редовну употребу објекта.
V
Овлашћује се Председник Општине Темерин да потпише Уговор о отуђењу
грађевинскoг земљишта у јавној својини општине Темерин.
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VI
У случају да у наведеном року лице коме се земљиште отуђује не
приступи закључењу уговора о отуђењу предметне непокретности или уколико
уговор о отуђењу буде раскинут због неиспуњења уговорне обавезе, Општина
Темерин ће покренути поступак за поништај решења о отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини Општине у корист Пирмајер Јаноша.
VII
Уговор о отуђењу непокретности из тачке I овог решења закључиће се по
претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца, Темерин .
VIII
О извршењу овог решења стараће Општинска управа Темерин.
IX
Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу Општине Темерин''.

О Б Р А З Л ОЖ Е Њ Е
Правни основ за доношење овог решења произилази из члана 99. став 13. и
члана 100 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука
УС,
50/2013
Одлука
УС,
98/2013
Одлука
УС,
132/2014,145/2014,132/2014,145/2014,83/18,31/2019,37/2019 др. закон)) који
регулишу да о отуђењу или размени земљишта у јавној својини,по спроведеном
поступку јавног надметања прикупљања понуда или непосредне погодбе,
надлежни орган доноси одлуку, која се доставља свим учесницима у поступку
јавног надметања, односно да се грађевинско земљиште у јавној својини може
отуђити или дати у закуп непосредном погодбом између осталог у случају
формирања грађевинске парцеле у слкаду са чланом 70. Закона о планирању и
изградњи када је утврђено земљиште за редовну употребу објекта .
Чланом 4. Одлуке о одређивању органа надлежног за одлучивање о отуђењу,
односно давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број 5/2013 и 27/16 исп. 30/16 ) је
регулисано да Решење о отуђењу грађевинског земљишта доноси Скупштина
општине.
Именовано лице се обратило Општинској управи Темерин са захтевом за
давање земљишта за редовну употребу објекта ближе описаног у изреци овог
решења, непосредном погодбом, а ради решавања имовинско правних односа у
поступку озакоњења бесправно изграђеног објекта у Темерину улица Иве Лола
Рибара бр.39 .
Решење којим се утврђује земљште за редовну употребу објекта као и да
стицање права својине на предметној парцели по тржишној цени оствариће се у
посебном поступку постало је правоснажно те је Комисија за спровођење
поступка отуђења односно давања узакуп грађевинског земњишта у јавној
својини општине Темерин је након поднетог захтева за давање земљишта за
редовну употребу објекта у поступлу озакоњења, спровела поступак непосредне
погодбе.
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На основу прибавњене процене надлежног органа Општинске управе Темерин
утврђено је да тржишна цена за отуђење предметне парцеле износи 2.610,13
евра у динарској противвредности.
Подносилац захтева је изјавио да има интерес да на предметној парцели
прибави право својине од општине Темерин уз накнаду по процењеној тржишној
цени.
Након извршеног увида у достављену документацију који је уз захтев приложен
констатовано:
-да је Пирмајер Јанош поднео захтев за легализацију објекта бр. 1. и
објекта број 2 који су изграђени без одобрења за изградњу на катастарској
парцели
бр.11833/33 у к.о. Темерин и да је ова парцерла у укупној површини од
1а 97м2 уписана као јавна својина Општине Темерин;
-да је у Л.Н. бр.3890 к.о. Темерин парц. бр. 11833/27 уписана као
приватна својина Пирмајер Јаноша, овде подносиоцазахтева;
-да је надлежни орган
играђеног објеката.

потврдио

могућност

легализације бесправно

Имајући у виду напред наведено а на основу члана 99. став 13. и члана 100
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број
72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013
Одлука УС, 98/2013 Одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/18,31/2019,37/2019 др.
закон), утврђено је да су испуњени услови за отуђење предметне непокретности
у јавној својини општине Темерин непосредном погодбом, те је одлучено као у
диспозитиву овог решења.
Ово решење ће се доставити подносиоциоцу захева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-33-5/2019-01
Дана:25.09.2019. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Пастор, с.р.

175.
На основу члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС),
24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС), 50/2013 (УС), 98/2013 (УС), 132/2014, 145/2014 и
83/2018), члана 2. Одлуке о условима прибављања и отуђења непокретности у
јавној својини и располагању стватима у јавној својини општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број 14/13, 3/15, 27/2016 испр. 30/2016) и
члана 40. став 1. тачкa 33. Статута Општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'' број 5/2019)
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Скупштина општине Темерин, на својој XXXIX седници дана 25.09.2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА У БАЧКОМ
ЈАРКУ ОД НЕБОЈШЕ КОСАНОВИЋА

I
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Темерин земљиште уписано у Листу
непокретности број 2808 к.о. Бачки Јарак, парцела број 410/4 површине од 58м2
и парцела број 410/5 површине од 100м2 .
II
Земљиште из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину општине
Темерин од Небојше Косановића из Бачког Јарка, Железничка бр.37, за укупан
износ од 1.743,95 евра – у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан исплате, а који је утврђен у складу са прописима
који уређују прибављање земљишта у јавну својину општине Темерин.
III
Некретнина из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину Општине
Темерин непосредном погодбом, а које земљиште је намењено уличном
коридору у улици Петра Кочића у Бачком Јарку, у складу са Планом генералне
регулације насеља Бачки Јарaк (,, Службени лист општине Темерин,, бр. 7/2007).
IV
На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању непокретности из
тачке I овог решења између општине Темерин и досадашњег власника
предметне катастарске парцеле у року од 30 дана од коначности решења.
VI
У случају да у наведеном року се не закључи Уговор о прибављању
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.
VII
Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се по
претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин.
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VIII
Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу
општине Темерин''.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог решења произилази из члана 99. став 20.
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број
72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС),
50/2013 (УС), 98/2013 (УС), 132/2014, 145/2014 и 83/2018), који регулише да
"Привављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе
уређења површине јавне намене, може се, осим у поступку прописаним законом
који уређује експропријација, спровести и споразумом са власником грађевинског
земљишта, на начин и у поступак који уређује општим актом јединице локалне
самоуправе".
Дана 24.07.2019. године Небојша Косановић из Бачког Јарка упутио је захтев
Општини Темерин да преузме земљиште које је планирано за изградњу улице у
Бачком Јарку и то катастарску парцелу бр. 410/4 и 410/5 к.о. Бачки Јарак.
Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну својину
и отуђење непокретности из јавне својине, сачинила је записник и образложен
предлог за прибављање земљишта из тачке I диспозитива овог решења у јавну
својину општине Темерин, у складу са тим сачинила је Нацрт решења о
прибављању предметне непокретности у јавну својину општине Темерин
непосредном погодбом.
Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након
разматрања Иницијативе односно предлога Небојше Косановића, извршеног
увида у Лист непокретности бр. 2808 к.о. Бачки Јарак, копију плана ове парцеле,
прибављене тржишне вредности предметне катастарске парцеле и
урбанистичког мишљења Одељења за урбанизам и стамбено комуналних
послова и заштиту животне средине Општинске управе Темерин, по којем
мишљењу предметна парцела се налазе у улици Петра Кочића, која по Плану
генералне регулације насеља Бачки Јарак ("Службени лист Општине Темерин"
бр. 7/2007) припада зони становања и намењена је јавној површини УЛИЧНОГ
КОРИДОРА улице Петра Кочића у Бачком Јарку.
Комисија је узела у обзир и изјаву власника, предметне парцеле од
13.09.2019.године да прихвата предложен
износ накнаде, односно тржишну вредност земљишта који је предмет овог
решења.
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за
прибављање предметне непокретности у јавну својину општине Темерин
непосредном погодбом прописаним Законом о планирању и изградњи, Одлуком
о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и
располагања стварима у јавној својини општине Темерин. Прибављање ове
непокретности не би се могло реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем писаних понуда. На основу напред наведеног одлучено као у
диспозитиву овог решења.
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АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-33-6/2019-01
Дана:25.09.2019. године
ТЕМЕРИН
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Пастор Роберт, с.р.

176.
На основу члана 59. став 9. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 40. тачка 10. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'',бр. 5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ
ЈП ''ГАС'' ТЕМЕРИН

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Плана и програма пословања
за 2019.годину ЈП ''Гас'' Темерин, донетe на 34. седници Надзорног одбора
одржаној 02.09.2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-8/2019-01
Дана: 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.
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177.
На основу члана 59. став 9. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 40. тачка 10. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'',бр. 5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ
ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019.ГОДИНУ
ЈП ''ГАС'' ТЕМЕРИН

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на
Измене и допуне Посебног програма за
коришћење субвенција за 2019.годину ЈП ''Гас'' Темерин, донету на 34. седници
Надзорног одбора одржаној 02.09.2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-9/2019-01
Дана: 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

178.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 40. тачка 10. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'',5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, разматрала је Одлуку о покрићу губитка Јавног комуналног предузећа
''Темерин'' Темерин за 2018. годину, која је усвојена на 78.седници Надзорног
одбора дана 26.06.2019.године и донела следеће

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 27

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о покрићу губитка Јавног комуналног
предузећа ''Темерин'' Темерин за 2018. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-11/2019-01
Дана: 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

179.
На основу члана 69.став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ( ''
Службени гласник РС број 15/2016), члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40.
тачка 45. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'',пречишћен текст бр. 5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ГРЕЈАЊА И ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020.ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуга грејања и димничарских услуга
ЈКП ''Темерин'' Темерин за грејну сезону 2019/2020.годину, донет на 80. седници
Надзорног одбора одржаној 09.09.2019. године.

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 28

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-12/2019-01
Дана: 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

180.
На основу члана 40. тачка 70. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр.5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, разматрала је Статут Прве Месне заједнице Темерин и донела следеће

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Прве Месне заједнице Темерин, коју је
донео Савет Прве Месне заједнице Темерин на својој 1. ванредној седници од
20.06.2019.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-33-15/2019-01
ДАНА. 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 29

181.
На основу члана 40. тачка 70. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр.5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, разматрала је Статут Месне заједнице Бачки Јарак и донела следеће

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Месне заједнице Бачки Јарак, коју је
донео Савет Месне заједнице Бачки Јарак на седници од 04.06.2019.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-33-17/2019-01
ДАНА. 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

182.
На основу члана 40. тачка 70. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр.5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, разматрала је Статут Месне заједнице Старо Ђурђево и донела следеће

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Статута Месне заједнице Старо
Ђурђево, коју је донео Савет Месне заједнице Старо Ђурђево на својој 4.
седници од 13.06.2019.године.

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-33-16/2019-01
ДАНА. 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

Страна 30

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

183.
На основу члана 40. тачка 70. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр.5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, разматрала је Статут Месне заједнице Сириг и донела следеће

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Месне заједнице Сириг, коју је донео Савет
Месне заједнице Сириг на седници од 11.06.2019.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-33-18/2019-01
ДАНА. 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

184.
На основу члана 50. и 79. став 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије, бр. 129/07,83/14-др.закон,101/16-дрзакон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 16. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'',5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 31

I
Корана Ћировић се разрешава са функције члана Општинског већа
општине Темерин, дана. 25.09.2019.године, пре истека времена на који је
изабрана.

II
Oво решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 18.09.2019.године председник општине Темерин поднео је
предлог за разрешење Коране Ћировић са функције члана Општинског већа
општине Темерин.
Сходно члану 40. став 1. тачка 16. Статута општине Темерин,
Скупштина општине Темерин је на 39. седници одржаној дана 25.09.2019.године
донела Одлуку о разрешењу члана Општинског већа, пре истека времена на који
је изабрана.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-19/2019-01
Дана: 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Пастор, с.р.

185.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007,83/2014-др.закон,47/2018), члана 116. став
5. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник
Републике Србије, бр.88/2017 и 27/2018 – и др. закони) и члана 40. тачка 70.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ'' СИРИГ

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 32

I
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора Основне школе
Данило Зеленовић'' Сириг:
1. Душана Ђорђевић, представник запослених
2. Слађана Секулић, представник општине Темерин
II
Именују се за чланове Школског одбора Основне школе ''Данило
Зеленовић'' Сириг:
1. Наташа Јакшић, представник запослених
2. Милорад Суботић, представник општине Темерин
III
Чланови Школског одбора Основне школе ''Данило Зеленовић'' Сириг
именују се дана 25.09.2019. године и мандат им траје до 17.05.2022. године.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06- 33-20-1/2019-01
Дана: 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

186.
На основу члана 46. Став 1..Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', бр.15/2016) ,члана 40. тачка 12. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', 5/2019), и члана 58. став 1. Одлуке
о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа '' Темерин'' из
Темерина са одредбама Закона о јавним предузећима (''Службени лист општине
Темерин'', 21/2016)
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 33

I
СВЕТОМИРУ СТОЈАНОВИЋ, дипл.правнику престаје мандат директора
Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин, дана 13.10.2019.године, због
истека времена на који је именован.
II
Ово Решење је коначно.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Темерин'', као и
на
званичној
интернет
презентацији
Скупштине
општине
Темерин
www.opstinatemerin.rs.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 46. Закона о јавним предузећима одређено је да директору јавног
предузећа мандат престаје истеком периода на који је именован, оставком и
разрешењем.
Чланом 58. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа '' Темерин'' из Темерина са одредбама Закона о јавним
предузећима одређено је директору јавног предузећа мандат престаје истеком
периода на који је именован, оставком и разрешењем.
Скупштина општине Темерин је дана 14.10.2015.године својим Решењем о
именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Темерин''Темерин број: 0628-19/2015-01 именовала на ту дужност Светомира Стојановића дипл.правника
на период од четири године, Како је мандат директора на који је именован
истекао одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на
својој седници од 24.09.2019.године утврдила предлог Решења о престанку
мандата директору Светомиру Стојановића, дипл.правника.
На основу предлога Комисија за кадровска, административна питања и
радне односе, Скупштина општине Темерин донела је ово решење.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-33-20-2/2019-01
ДАНА: 25.09.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 34

187.
На основу члана 52. а у вези члана 25.Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.15/2016) ,члана 40 тачка 12. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', 5/2019), и члана 63.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''
Темерин'' из Темерина са одредбама Закона о јавним предузећима (''Службени
лист општине Темерин'', 21/2016)
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
СВЕТОМИР СТОЈАНОВИЋ, дипл.правник , именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин, почев од
14.10.2019.године, до именовања директора јавног предузећа по спроведеном
јавном конкурсу а најдуже од једне године.
II
Ово Решење је коначно.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Темерин'', као и
на
званичној
интернет
презентацији
Скупштине
општине
Темерин
www.opstinatemerin.rs.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 52. Закона о јавним предузећима одређено је да се вршилац
дужности директора може именовати до именовања директора по спроведеном
јавном конкурсу. Период обављања функције вршиоца дужности директора не
може бити дужи од једне године. Вршилац дужности директора мора испуњавати
услове за именовање директора јавног предузећа из члана 25. истог закона.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директора
јавног предузећа.
Чланом 63. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа '' Темерин'' из Темерина са одредбама Закона о јавним предузећима
одређено је да Скупштина општине може именовати вршиоца дужности
директора до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на
својој седници од 24.09.2019.године утврдила предлог Решења о именовању
Светомира Стојановића, дипл.правника за вршиоца дужности директора ЈКП
''Темерин'' Темерин.

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 35

На основу предлога Комисија за кадровска, административна питања и
радне односе, Скупштина општине Темерин донела је решење као у
диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-33-20-3/2019-01
ДАНА: 25.09.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.

188.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије, бр.
72/2009,52/2011,55/2013,35/2015 – аутент.тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одл.УС)
и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', 5/2019),
Скупштина општине Темерин на
XXXIX седници одржаној
25.09.2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН
I
Ђорђе Сантовац се разрешава дужности члана Управног одбора
Предшколске установе ''Вељко Влаховић'' Темерин из реда представника
родитеља.
II
Љиљана Зец се именује за члана Управног одбора Предшколске
установе ''Вељко Влаховић'' Темерин из реда представника родитеља.
III
Мандат члана Управног одбора траје четири године почев од
25.09.2019.године и траје му до 17.04.2021.године.
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IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-20-4/2019-01
Дана: 25.09.2019.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Пастор, с.р.

189.
На основу члана 40. тачка 70. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 5/219),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I
Имајући у виду оправдане примедбе грађана МЗ Старо Ђурђево у
општини Темерин које се односе на непријатне мирисе, а који су последице
обављања делатности привредног друштва Темерин Аграр доо у Темерину
Скупштина општине Темерин предлаже да надлежни органи и службе
континуирано прате испуњеност законом прописаних услова за рад
наведеног привредног субјекта те да о предузетим мерама обавештавају
Скупштину општине Темерин, надлежне општинске органе као и грађане
општине Темерин а пре свега Месне заједнице Старо Ђурђево.

II
Налаже се Општинској управи Темерин да писмено обавести Темерин
Аграр доо у Темерину у обавези измештања објеката у којима наведено
привредно друштво обавља своју делатност из грађевинског у ванграђевински
рејон сходно одредбама Одлуке о држању домаћих животиња на територији
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 17/2017).
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III
Да се у кратком року организује заједнички састанак представника
општине Темерин, грађана Месне заједнице Старо Ђурђево и власника –
заступника Аграр доо у Темерину у циљу проналажења хитног решења за
насталу ситуацију која је последица обављања делатности наведеног
привредног друштва.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-1/2019-01
Дана: 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

190.
На основу члана 40. тачка 70. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 5/219),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ НАРАТИВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ БАЧКА Д.О.О. НОВИ САД
ЗА 2018.ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Наративни и финансијски извештај Регионалне развојне
агениције Бачка д.о.о. Нови Сад за 2018.годину који је усвојен на ванредној
седници Скупштине чланова Регионалне развојене агениције Бачка (РРА
Бачка) одржаној дана 31.07.2019.године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-7/2019-01
Дана: 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

191.
На основу члана 40. тачка 64. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019.
године, разматрала је Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа
''Темерин'', за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године који је усвојио
Надзорни одбор на својој 78. седници од 26.06.2019.године, донела следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о пословању са финансијским извњештајем Јавног
комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин, за период од 01.01.2018. до
31.12.2018.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-10/2019-01
Дана: 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

192.
На основу члана 40. тачка 64. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' 5/2019),
Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној
25.09.2019. године, разматрала је Извештај о раду и Финансијски извештај
ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин за радну 2018/2019. годину и донела
следећи
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ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду
за радну 2018/2019. годину.

ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-13/2019-01
Дана: 25.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, С.Р.

193.
На основу члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС),
24/2011, 121/2012, 42/2013, (УС), 50/2013 (УС), 98/2013 (УС), 132/2014, 145/2014
и 83/2018), члана 2. и члана 4. став 2. Одлуке о условима прибављања и
отуђења непокретности у јавној својини и располагању стварима у јавној својини
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/13, 3/15, 27/2016
испр. 30/2016) члана 70. став 1. тачка 22. Статута Општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'' број 5/19) и члана 45. став 1. Пословника Општинског
већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 139. седници одржаној дана 17.09 .2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА
КОЧИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД НЕБОЈШЕ КОСАНОВИЋА
Члан 1.
ПРИХВАТА СЕ ПРЕДЛОГ Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове
и заштиту животне средине Општинске управе Темерин и приступа се
прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин, уписаног у Лист
непокретности број 2808 к.о. Бачки Јарак, парцела број 410/4 површине од
58м2 и парцеле број 410/5 површине од 100м2.
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Земљиште из претходног става прибавља се у јавну својину општине Темерин
од Небојше Косановића из Бачког Јарка, Железничка бр.37, непосредном
погодбом-споразумом, уз накнаду утврђену у складу са прописима који уређују
прибављање земљишта у јавну својину општине Темерин.
Члан 2.
Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну својину,
отуђење непокретности из јавне својине и давање у закуп непокретности у јавној
својини по спроведеном поступку прибављања одговарајуће документације,
утврђених чињеница и утврђивања законског основа за прибављање земљишта,
сачиниће записник са Предлогом решења о прибављању предметне
непокретности у корист општине Темерин и исти ће доставити Општинском већу
општине Темерин, ради утврђивања Предлога Решења о прибављању
земљишта у јавну својину Општине Темерин и достављања исте Скупштини
општине Темерин ради одлучивања.
Члан 3.
У овом поступку у свему ће се поступати према одредбама Закона о јавној
својини (72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-и други закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018), Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'' број 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС), 24/2011, 121/2012,
42/2013, (УС), 50/2013 (УС), 98/2013 (УС), 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Одлуке
о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и
располагања стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 14/2013 и 27/2016 испр. 30/2016 ).
члан 4.
Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном листу општине Темерин'' и ступа на
снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/19-128-17-01
ДАНА:17.09.2019.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

194.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др. закон), члана 70. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 5/2019) и члана 45. став 1.
Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', број 13/08),
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Општинско веће општине Темерин, на 139. седници одржаној 17.09.2019.
године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за предају опреме, инвентара и средстава за
рад Агенције за развој општине Темерин, у следећем саставу:
1. Магдолна Пете, заменик начелника Општинске управе – председник;
2. Версна Роквић, ревизор – члан;
3. Зорица Баштовановић, шеф рачуноводства – члан;
4. Дејан Брадаш, запослен у Општинској управи и
5. Мирослав Тепић- Индустријски дизајнер
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темрин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/19-128-25-01
Дана:17.09.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

195.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 21. августа 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
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(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) – Основна школа
''Кокаи Имре'' Темерин, Програмска активност – Функционисање основних школа
(2002-0001) у износу од 55.000,00 динара на име обезбеђења додатних
средстава ради израде идејног пројекта за реконструкцију котларнице у Основној
школи ''Кокаи Имре'' на Телепу .
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2002) –
Основна школа ''Кокаи Имре'' Темерин, Програмска активност - Функционисање
основних школа (2002-0001), функција
912 – Основно образовање,
апропријација економске класификације
463 – Трансфери осталим нивоима
власти (Зграде и грађевински објекти), на позицији 145.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-117-01
Дана: 21.08.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

196.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 20. августа 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Месну
заједницу Сириг, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002) у износу
од 50.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за адаптацију
кровних олука у МЗ Сириг.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Глава 4.01 – Средства за потребе месних заједница – Месна
заједница Сириг, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002), функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација
економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање на позицији 161.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-118-01
Дана: 20.08.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

197.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 26. августа 2019. године, доноси

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 44

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Месну
заједницу Бачки Јарак, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002) у износу
од 134.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за набавку
опреме.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Глава 4.01 – Средства за потребе месних заједница – Месна
заједница Бачки Јарак, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002), функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација
економске класификације 512 – Машине и опрема на позицији 165.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-119-01
Дана: 26.08.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

198.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 05. септембра 2019. године, доноси

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 45

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
(0701), Пројекат – Аутобуска стајалишта (0701-0006) у износу од 48.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава за текуће поправке и одржавање
аутобуских стајалишта у општини Темерин.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура (0701), Пројекат – Аутобуска стајалишта (0701-0006), функција
620 – Развој заједнице, апропријација економске класификације 425 – Текуће
поправке и одржавање, на новоутврђеној позицији 122/1.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-121-01
Дана: 05.09.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

199.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 05. септембра 2019. године, доноси

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 46

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Општинска управа,
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701),
Пројекат – Аутобуска стајалишта (0701-0006), функција 620 – Развој заједнице,
смањењем апропријације 123, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти за износ од 207.000,00 динара, што је 4,2% од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
122/1, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа,
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701),
Пројекат – Аутобуска стајалишта (0701-0006), на апропријацији 123, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана средства у износу
од 4.930.000,00 динара смањују се на износ средстава од 4.723.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа, Програм
7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701), Пројекат –
Аутобуска стајалишта (0701-0006), на апропријацији 122/1, економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирана средства у
износу од 48.000,00 динара повећавају се на износ средстава од 255.000,00
динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-122-01
Дана: 05.09.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

200.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 02. септембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 47

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Прву месну
заједницу Темерин, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Пројекат – Обележавање Илиндана (0602-0020) у износу од 200.000,00 динара
на име обезбеђења додатних средстава за услуге по уговору.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Глава 4.01 – Средства за потребе месних заједница – Прва
месна заједница Темерин, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), Пројекат – Обележавање Илиндана
(0602-0020), функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација економске
класификације 423 – Услуге по уговору, на позицији 166.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-124-01
Дана: 02.09.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

201.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 02. септембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 48

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
о д о б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4, Глава
4.01 Средства за потребе месних заједница – Прва месна заједница Темерин,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност –
Функционисање месних заједница (0602-0002), функција
160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, смањењем апропријације 157,
економска класификација 421 – Стални трошкови за износ од 212.000,00
динара, што је 8% од вредности апропријације чији се расход умањује уз
истовремено повећање у оквиру Пројекта – Обележавање Илиндана (06020020) апропријације 166, економска класификација 423 – Услуге по уговору.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Глава
4.01 –
Средства за потребе месних заједница – Прва месна заједница Темерин,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност –
Функционисање месних заједница (0602-0002), на апропријацији 157, економска
класификација 421 – Стални трошкови, планирана средства у износу од
2.700.00,00 динара смањују се на износ средстава од 2.488.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Глава
4.01 –
Средства за потребе месних заједница – Прва месна заједница Темерин,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Пројекат –
Обележавање Илиндана (0602-0020), на апропријацији 166 економска
класификација 423 – Услуге по уговору, планирана средства у износу од
1.200.00,00 динара повећавају се на износ средстава од 1.412.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-125-01
Дана: 02.09.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

202.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за
2019. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Председник општине Темерин дана 09. септембра 2019. године, доноси

Број 20

Службени лист општине Темерин 25.09.2019.

Страна 49

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(0602), функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009),
апропријација економске класификације
499 – Средства резерве, на
позицији 70 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску
управу, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска
активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина (06020001) у износу од 500.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за
новчане казне и пенале по решењу судова.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина (0602-0001), функција 130 – Опште услуге, апропријација економске
класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, на позицији 64.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2019-129-01
Дана: 09.09.2019. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
ОДЛУКА
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ
ПОДРУЧЈА
ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ У 2019. ГОДИНИ
ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА БЕЗБЕДНОСТИ
У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
2019-2023.
ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ДОНЕСЕ
ОДЛУКУ О
ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
НА ЗЕМЉИШТУ У ЗОНИ ИЗВОРИШТА
ВОДОСНАБДЕВАЊА,,СТАРО ЂУРЂЕВО,, У
ТЕМЕРИНУ У КОРИСТ ОПШТИНИ ТЕМЕРИН, БЕЗ НАКНАДЕ
РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине
Темерин
у корист Остојић Александра из Темерина
РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине
Темерин
у корист Пирмајер Јаноша из Темерина
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ
ПЕТРА КОЧИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД НЕБОЈШЕ
КОСАНОВИЋА
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ
ЈП ''ГАС'' ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА
2019.ГОДИНУ ЈП ''ГАС'' ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ
ГУБИТКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН''
ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ГРЕЈАЊА И ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ
2019/2020.ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Прве Месне заједнице Темерин,
коју је донео Савет Прве Месне заједнице Темерин на својој 1.
ванредној седници од 20.06.2019.године.
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РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Месне заједнице Бачки Јарак,
коју је донео Савет Месне заједнице Бачки Јарак на седници од
04.06.2019.године.
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Статута Месне
заједнице Старо Ђурђево, коју је донео Савет Месне заједнице
Старо Ђурђево на својој 4. седници од 13.06.2019.године.
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Месне заједнице Сириг, коју је
донео Савет Месне заједнице Сириг на седници од
11.06.2019.године.
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ'' СИРИГ
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

29.

29.

30.

30.

31.

32.

187.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

34.

188.

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

35.

189.

ФАРМА-ТЕМЕРИН АГРАР Д.О.О.

ЗАКЉУЧАК

190.

191.

192.

193.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ НАРАТИВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ БАЧКА
Д.О.О. НОВИ САД ЗА 2018.ГОДИНУ
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању са финансијским
извњештајем Јавног комуналног предузећа ''Темерин''
Темерин, за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године.
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду ПУ ''Вељко Влаховић''
Темерин за радну 2018/2019. годину.
ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ
УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА У БАЧКОМ
ЈАРКУ ОД НЕБОЈШЕ КОСАНОВИЋА
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194.

РЕШЕЊЕ
О именовању Комисија за предају опреме, инвентара и
средстава за рад Агенције за развој општине Темерин

40.

195.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

41.

196.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

42.

197.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

43.

198.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

44.

199.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

45.

200.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

46.

201.

202.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

***

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