СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година L–Број 24.

ТЕМЕРИН 25.12.2017.

Примерак 100,00 динара

239.
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Службени
гласник Републике Србије“, број: 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 43/11-УС и 14/16),
члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“, број: 62/06, 47/11, 93/12 и 83/16), члана 35. Статута Општине
Темерин-пречишћен текст(„Службени лист Општине Темерин, број: 6/14 и 14/14)
Скупштине општине Темерин, на XX седници, одржаној дана 15.12.2017.године,
донела је,
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се накнада за заштиту и унапређење животне
средине (у даљем тексту: накнада) као и висина, рокови, обвезници, начин
плаћања и олакшице за одређене категорије обвезника плаћања, ради стварања
материјалних услова за остваривање права и дужности Општине Темерин (у
даљем тексту: Општина) у области зажтите и унапређења животне средине.
Члан 2.
Накнадом у смислу одредаба ове одлуке подразумева се новчани износ
који обвезници плаћају на име унапређења и заштите животне средине.
Средства обезбеђена од накнаде у складу са овом одлуком приход су
буџета Општине и уплаћују се на рачун прописан за уплату накнаде.
Средства из става 1. овог члана користиће се преко Буџетског фонда за
заштиту животне средине у складу са Програмом за заштиту и унапређење
животне средине (у даљем тексту: Програм).
II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ
Члан 3.
Критеријуми за утврђивање накнаде су:
1.Површина за коришћење стамбених и пословних зграда, станова и
пословних просторија за становање односно обављање пословне делатности,
као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних
субјеката (у даљем тексту: непокретност).
2.Остварени приход од обављања одређених активности које утичу на
животну средину (у даљем тексту: активности).
Под земљиштем из става 1. тачка 1. овог члана подразумева се
земљиште на којем није изграђен објекат или на којем постоји привремена
грађевина, као и земљиште на којем се не налази пословна зграда или пословна
просторија.
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Земљиште из става 1. тачка 1. овог члана не обухвата пољопривредно
земљиште, шуме и шумско земљиште.
Остварени приход у смислу става 1. тачке 2. овог члана је износ који
правно лице, односно предузетник оствари од продаје сировине, полупроизвода
и производа у земљи и иностранству у смислу Уредбе о одређивању активности
чије обављање утиче на животну средину(„Службени гласник Републике Србије“,
број: 109/2009 и 8/2010).
Активности које утичу на животну средину на територији Општине
Темерин су нарочито:
I Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину
1. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко
-85.000 места за производњу бројлера
-40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији
-2.000 места за производњу свиња (преко 30кг тежине)
-750 места за крмаче
2. Постројења за прераду хране
1)кланице са производним капацитетом већим од 50 t меса на дан
2)обрада и прерада одређена за производњу прехрамбених производа
из:
-сировина животињског порекла (изузев млека) са производним
капацитетом финалних производа већим од 75 t на дан
-биљних сировина са производним капацитетом финалних производа
већим од 300 t на дан (просечна тромесечна вредност)
II Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство
1) системи за наводњавање и одводњавање-мелиоративни системи
-подручје на коме се простиру је веће од 20 ха
2) објекти за интезиван узгој и држање живине
-капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере
-капацитета до 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну
перад)
3) објекти за интезиван узгој говеда
-капацитета 200 места за говеда и више
4) објекти за интезиван узгој
-свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње
-крмача капацитета од 450 до 750 места за крмаче
2. Хемијска индуструја
1) самостална постројења за производњу, прераду, формирање и
паковање
базних органских, неорганских хемикалија, вештачких ђубрива на бази
фосфора, азота и калијума (проста и сложена хемијска ђубрива)
производа за
заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и козметичких
производа,
пластичних маса, експлозива, боја и лакова, детерџената и средстава
за
одржавање хигијене и чишћење и др.
3. Прехрамбена индустрија
1)постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа
из
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-сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 10 t до 75
t на
дан
-сировина биљног порекла капацитета од 30 t до 300 t на дан
2)постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и
воћа
-капацитета преко 10 t на дан
3)постројења за производњу хране за животиње осим мешаона сточне
хране
за сопствене потребе
-капацитета преко 5 t на дан
4)постројења за обраду, третман и прераду млека
-капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан
5)постројење за производњу слаткиша или сирупа
-капацитета преко 5.000 t годишње
6)постројења за клање животиња
-капацитета од 3 t до 50 t на дан
7)постројења за прераду рибе
-капацитета преко 1 t дневно
8)млинови и сушаре
-капацитета преко 200 t дневно
4. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
1)постројење за прераду, обраду и оплемењивање дрвета
-сви пројекти
2)постројења за предтретман влакана, тканина и папира (прање,
бељење,
мерцеризација, штампање, хемијски третман) или бојење влакана
или
тканина
-капацитет до 10 t на дан
5.Гумарска индустрија
1)постројења за производњу и прераду гуме и каучука
-сви пројекти
III ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 4.
Обвезници плаћања накнаде су:
1) Имаоци права својине по основу непокретности из члана 3. става 1.
тачка 1. односно закупци ако се непокретност користи по основу права
закупа.
2) Правна лица и предузетници који обављају одређене активности у
смислу члана 3. става 1. тачка 2. ове одлуке, према последњем
финансијском извештају.
Накнаду не плаћају државни органи и организације, органи и организације
јединице локалне самоуправе, као и предузећа и установе чији су оснивачи.
IV ВИСИНА НАКНАДЕ
Члан 5.
Висина накнаде утврђује се:
1) по основу коришћења непокретнсти на месечном нивоу, у следећем
износу:
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- 0,50 дин/m² за коришћење стамбених зграда и станова, намењених и
погодних
за становање;
- 1,50 дин/m² за коришћење пословних зграда и пословних просторија за
овљање
пословних делатности привредних субјеката.
- 0,50 дин/m² за коришћење земљишта за обављање редовне делатности
привредних субјеката.
Под стамбеним простором у смислу ове одлуке сматра се простор у стану,
у породичној стамбеној згради, односно кући, намењен и подобан за становање.
Под пословним простором у смислу ове одлуке сматра се површина
простора у коме се обавља пословна делатност.
2) по основу обављања одређених активности које утичу на животну
средину у износу од 0,1% оствареног прихода на годишњем нивоу.
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши
износ накнаде који тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,40% оствареног
прихода на годишњем нивоу.
V УТВРЂИВАЊЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 6.
Накнада по основу коришћења стамбених зграда и станова, намењених и
подобних за становање утврђује се на основу података којима располаже
надлежни порески орган Општине Темерин, (у даљем тексту: надлежни порески
орган), односно по основу пријаве за утврђивање пореза на имовину.
Накнада по основу коришћења пословних зграда и пословних просторија
за обављање делатности утврђује се на основу пријаве за утврђивање накнаде
коју је обвезник дужан поднети у року 15 дана од дана почетка коришћења
пословних зграда и пословних просторија за које је овом одлуком предвиђено да
се плаћа накнада, односно на основу података којима располаже надлежни
порески орган.
Обвезник накнаде дужан је да насталу промену, која је од утицаја на
висину утврђене накнаде, пријави надлежном пореском органу у року од 15 дана
од дана настанка промене.
Обвезник накнаде у смислу члана 4. став 1. тачка 2. ове одлуке дужан је
да поднесе пријаву за утврђивање обавезе, надлежном пореском органу
најкасније до 31. марта у години за коју се врши утврђивање накнаде, односно у
року од 15 дана од почетка обављања делатности.
Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања накнаде (П ЕКО) је
саставни део ове одлуке.
Члан 7.
Надлежни порески орган решењем утврђује обавезу накнаде.
Против решења о утврђивању накнаде може се поднети жалба у року од
15 дана од дана пријема решења.
Жалба се подноси Одељењу за другостепени порески поступак при
министарству надлежном за послове финансија(у даљем тексту: другостепени
орган), а предаје се непосредно или препорученом поштом, односно изјављује
на записник надлежном пореском органу Општине.
Жалба не одлаже извршење решења о утврђивању накнаде.
Надлежни порески орган може уважити жалбу и изменити решење о
утврђивању накнаде све док жалбу не достави другостепеном органу.
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Члан 8.
Обрачун накнаде врши се на годишњем нивоу, а плаћа се тромесечно у
року од 45 дана од почетка тромесечја.
До доношења решења о утврђивању обавезе накнаде за текућу годину,
накнада се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године
која претходи години за коју се утврђује накнада.
Разлику између износа накнаде утврђене решењем и аконтационо
уплаћеног износа накнаде, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од
дана достављања решења о утврђивању обавезе за текућу годину.
Члан 9.
Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, накнада ће се утврдити на
основу података којима располаже надлежни порески орган или путем
инспекцијске контроле, у складу са законом којим се уређује порески поступак.
VI ОЛАКШИЦЕ
Члан 10.
Накнада утврђена у члану 5. става 1. тачка 1. алинеја 1. ове одлуке,
умањује се за 50% по основу коришћења непокретности, лицима која остварују
права у области социјалне и борачко-инвалидске заштите.
Утврђивање испуњености услова за остваривање олакшица врши
надлежни порески орган.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице – обвезник накнаде уколико не плати накнаду у року који је
утврђен решењем и овом одлуком.
Новчаном казном у висини од 25.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице – обвезник накнаде ако не пријави постојање основа плаћања
накнаде или не плати накнаду у року који је утврђен решењем и овом одлуком.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се и одговорно лице у
правном лицу за радње из става 2. овог члана.
Новчаном казном у висини од 10.000,00 динара казниће се обвезник
накнаде – предузетник који у прописаном року не пријави постојање основа за
плаћање накнаде или не плати накнаду у року који је утврђен решењем и овом
одлуком.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
У свему што није регулисано овом одлуком, а односи се на обрачун
камате за доцњу у плаћању, принудну наплату, повраћај накнаде, застарелост
наплате и остало, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески
поступак.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Темерин“, а примењује се почев од 1. јануара 2018. године.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-4/2017-01
Дана:15.12.2017.године
Темерин

Страна 6

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Пастор, с. р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Образац П ЕКО

ОПШТИНСКА УПРАВА
ТЕМЕРИН
Одељење за буџет, финансије и трезор
Одсек локалне пореске администрације
Број: - /20__ -05
Дана: . .20__ . године
Темерин
ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
На основу члана 58. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број 18/16)
подносим пријаву за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине за
коришћење непокретности за обављање пословне делатности.
I. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ
1. Назив (предузећа, радње, предузетника)
_____________________________________________________
2. ПИБ Матични број (предузећа,радње) .
_____________________________________________________
3. Адреса (седиште): Место ______________ ул. ________________________________бр.
________

Спрат

______

стан/локал

______

тел.

__________________________
4. Подаци о власнику радње/предузетнику
Име и презиме ____________________________________

__________________

е-пошта
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ЈМБГ:____________________________________________
Адреса: Место ________________ ул. ________________________________ бр. ________
тел. __________________ е-пошта ___________________
5. Oсоба за контакт ______________________________________ тел. ________________
II . ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
1. Адреса: Место _________________ ул. ________________________________________ бр.
_______ Спрат ________ стан/локал ________ тел. __________________
2.

Oснов

коришћења

непокретности

_____________________________________,
(власништво,

закуп)

доказ______________________________________________
(број уговора/решења)
3. Подаци о власнику непокретности
назив/име и презиме _________________________________ ПИБ/ЈМБГ_______________ адреса
седишта/пребивалишта
___________________________________________________________________
4. Датум почетка коришћења непокретности _____________________________
5. Датум престанка коришћења непокретности ___________________________
6. Површина непокретности којa се користи за обављање пословне делатности _____ м2
III ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ
Активност чије обављање утиче на
животну средину

Капацитет

Уз захтев достављам:
РБ Документа

Основ коришћења непокретности( уколико се
основ коришћења непокретности не доказује
подацима из РГЗ већ уговором, решењем и др.)

Остварени приход у прошлој години

Форма документа
Оригинал/оверена копија

1

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
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Подаци из документа
РБ Лист непокретности (уколико се основ
коришћења непокретности доказује
подацима из РГЗ)
1.

Место и датум __________________
ПРИЈАВЕ

М.П.
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ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У
ПОЉИМА ИСПОД
Сагласан сам
Достављам
да податке
сам
прибави орган

ПОДНОСИЛАЦ
___________________

240.
На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
-одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и
члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине Темерин („Службени лист општине
Темерин," број 6/2014-пречишћем текст и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX седници одржаној 15.12.2017. године,
доноси:

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

I.- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се Програм уређивања грађевинског земљишта
општине Темерин за 2018. годину (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима,
одлукама и прописима којима се уређују односи у области земљишне политике и
грађења.
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Члан 3.
Програм обухвата радове на уређивању грађевинског земљишта на
територији Општине Темерин, и то: инвестициона улагања у објекте комуналне
инфраструктуре и јавне површине и трошкове реализације Програма.
Члан 4.
Реализацију овог програма врши Општинска управа – Одељење за
пољопривреду и инвестиције (У даљем тексту Одељење).
За радове на уређивању грађевинског земљишта обухваћене овим
програмом, Одељење има право да као инвеститор, предузима све прописане
радње, покреће одговарајуће поступке ради прибављања сагласности,
одобрења за изградњу, пријаве почетка извођења радова и добијања употребне
дозволе, у циљу његовог уређивања.
Члан 5.
Врсту и обим програмских задатака опредељује планирани прилив
буџетских средстава, стање реализације инвестиција и изградње објеката
комуналне инфраструктуре чија реализација траје више година, стање израде
започете планске и техничке документације, као и стање обавеза по Одлуци о
буџету општине Темерин за 2018.-ту годину и Финансијски план Општинске
управе Темерин за 2018. годину.
Одређене планиране, као и започете активности из Програма за 2017.
годину преносе се као приоритетне активности у 2018. годину.
Избор приоритетних објеката комуналне инфраструктуре и планиране
активности утврђени су по следећим основним критеријумима:
-завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току,
-континуитет изградње комуналних објеката значајних за развој Општине
Темерин у целини,
- изградња објеката који су неопходни за реализацију на започетим и новим
локацијама,
-израде планске и техничке документације за просторе и објекте чија је
реализација извесна, као припрема за реализацију Програма у наредним
годинама и
-стања имовинске припреме објеката.
Члан 6.
Решавање ванредних проблема који нису обухваћени Програмом вршиће
се на основу посебне одлуке Председника општине.
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Радови на уређивању грађевинског земљишта, који нису обухваћени
Програмом, могу се изводити под условом да се обезбеде посебна средства за
финансирање и да ти радови не утичу на извршење радова утврђених
Програмом.
Члан 7.
За потребе изградње јавних објеката од општег интереса, када је то
неопходно, урбанистички планови могу се израђивати и када њихова израда није
предвиђена Програмом, под условом да се обављањем тих послова не ремети
реализација овог Програма.
Члан 8.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских,
геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма
за уређивање земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и
друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне
инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.
1. Припремање грађевинског земљишта чине:
1.1. Припремни радови
-истражни радови (анализе, елаборати и друго),
-геодетске и геолошке подлоге и ситуације,
-урбанистички планови,
-информација о локацији, услови, сагласности, таксе РГЗ и сл.,
-израда програма за уређивање грађевинског земљишта.
1.2. Имовинско правни послови
-пројекат препарцелације за потребе експропријације и овера истог,
-решавање имовинско - правних послова (решење о јавном интересу, провођење
у катастар непокретности, експропријација).
1.2.Техничка припрема
- локацијски услови,
- техн. документација (Главни пројекти),
- техничка контрола техничке документације,
- јавне набавке, уговарања, гађевинска дозвола и пријава радова.
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2. Опремање грађевинског земљишта:
2.1. извођење радова и надзор над извођењем,
2.2. технички преглед и пријем радова,
2.3. употребна дозвола, укњижење и таксе.
Члан 9.
Општинаска управа – Одељење за пољопривреду и инвестиције ће
приступити опремању грађевинског земљишта, по прибављању грађевинског
земљишта за површине јавне намене и уколико инвеститори уплате 70% од
средстава потребних за реализацију одређене врсте радова на уређивању на
локалитетима на којима су изграђени објекти без грађевинске дозволе, односно
одобрења за изградњу и на грађевинском земљишту које није уређено.
II. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ НА УРЕЂЕЊУ ГАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
2018. ГОДИНУ
Члан 10.
Програмским активностима одређује се планирана врста радова за 2018.
годину у Општини Темерин.
Члан 11.
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину у складу са
оствареним приливом средстава реализоваће се према следећем редоследу:
1. обезбеђење функционисања комуналних и других и инфраструктурних
система,
2. пренети радови из претходних година,
3. уговорене обавезе,
4. наставак активности на континуитету припреме земљишта,
5. остали радови.
1.ПРИБАВЉАЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ И ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, ЗА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Прибављање градског грађевинског и осталог земљишта у јавној својини
за јавне и остале намене у току 2018. године реализоваће се у складу са
планском динамиком.
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2. ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА
Снимање и израда катастарско топографских планова за планиране
Планове детаљне регулације и пројектне документације за канализацију , путеве
и уређивање јавних површина.
3. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
3.1. Планирана израда урбанистичких планова и урбанистичко техничке
документације у 2018. години.
3.1.1. Израда урбанистичких планова за које је потребно да се донесу Одлуке о
изради планова
Израда Плана детаљне регулације водозахвата у Старом Ђурђеву.
3.1.2. Наставак израде урбанистичких планова
Усвајање Плана детаљне регулације дела радне зоне бр. 8 у Општини Темерин.
3.2. Израда Урбанистичких пројеката - број зависи од поднетих захтева за
израду.
Израда урбанистичких пројеката по потреби за разраду из планова вишег реда.
4. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода
од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8;
2. Израда идејног пројекта старог парка;
3. Изарада остале техничке документације за потребе Општине Темерин.
5. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
5.1. Изградња и реконструкција канализационог система и објеката
водоснабдевања

Изградња канализационог система:
1. Наставак изградње:


ЗАПАДНИ КОЛЕКТОР, ФАЗА I, ЕТАПА I КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ У ТЕМЕРИНУ (делом улице Народног фронта и улице
Иво Лоле Рибара од улице Народног фронта до улице Ракоци
Ференца и део улице Ракоци Ференца). Висина трошкова према
предмеру и предрачуну износе 35.952.371,30 без ПДВ-а, односно
43.142.845,66 динара са ПДВ-ом.
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2. Планирана изградња:



Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода општине
Темерин – прва фаза за 18000 еквивалената.

Реконструкција и одржавање канализационог система:


Одржавање пречистача отпадних вода:





Периодична контрола процеса и опреме;
Периодично чишћење заштитних решетки на пумпама и радних
кола;
Поправка пумпи и замена потрошног материјала.




Одржавање атмосферске канализације и канала
Анализа отпадних вода.

Планирана средства : 2.5000.000,00 РСД са урачунатим ПДВ-ом.

5.2. Израдња и реконструкција саобраћајница и светлосне сигнализације
Изградња сервисне саобраћајнице Блок 38-39 Бачки Јарак и кружног тока.
Целокупна реализација пројекта зависи од расписаних конкурса надлежних
организација и финансирања које је делом учешће обухваћено Одлуком о буџету
општине Темерин (учешће Општине Темерин према Одлуци о буџету за 2018.
годину износи 4.000.000 динара).
5.3. Одржавање и уређење површине јавне намене


Уређење центра Темерина. Целокупна реализација пројекта зависи од
расписаних конкурса надлежних организација и финансирања које је
делом учешће обухваћено Одлуком о буџету општине Темерин (учешће
Општине Темерин према Одлуци о буџету за 2018. годину износи
80.000.000 динара).



Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до „Инфо-центра Јегричка“ –
укупна планирана вредност пројекта чија је реализација започета у 2017.тој години износи 38.309.000 динара са ПДВ-ом.
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У току 2017. Године извшена је Реконсртукција јавне расвете у улицама
Петра Драпшина, Ивана Горана Ковачића и део улице Новосадска (од
улице Змај Јовина до насеља Бачки Јарак) у Темерину. Постојеће
светиљке су замењене Лед светиљкама. Укупна вредност радова
износила је 4.943.955,00 динара без ПДВ-а. У 2018. Планира се наставак
Реконструкције
јавне расвете а реализација пројекта зависи од расписаних конкурса
надлежних организација и финансирања, које је делом учешће обухваћено
Одлуком о буџету општине Темерин (учешће Општине Темерин према
Одлуци о буџету за 2018. годину износи 2.300.000 динара).



Наставак изградње капеле на западном гробљу, средства планирана
Одлуком о буџету за 2018. годину износе 4.000.000 динара.



Одржавање и уређење јавних зелених површина, Одлуком о буџету за
2018. Планирани износ средстава за ове намене је 4.600.000 динара.

6) ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
6.1. Редовно и периодично одржавање јавних путева, некатегорисаних путева и
саобраћајних површина- сви износи су са ПДВ-ом.

Врста радова

Износ
средстава
у динарима

1.

Одржавање локалних (општинских) путева и улица и
саобраћајних површина и одржавање тротоара.

8.120.000

2.

Одржавање некатегорисаних путева саобраћајних површина.

11.000.000

3.

Зимско одржавање путева-чишћење снега са коловоза
локалних улица, путева и аутобуских стајалиша.

800.000

Укупно средстава са пдв-ом:

19.920.000

6.2. Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме

Врста радова

Износ
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средстава
у динарима

1.

Одржавање саобраћајне сигнализације – хоризонтална
сигнализација.

1.000.000

2.

Одржавање - набавка саобраћајне сигнализације (вертикална
саобраћајна сигнализација) као и постављање саобраћајне
сигнализације и опреме на територији општине Темерин.

1.000.000

3.

Одржавање семафорске сигнализације и уградња дирекционог
светлосног сигнала на семафору.

2.500.000

4.

Одржавање путних прелаза-укрштања са железничком мрежом
у нивоу.

500.000

5.

Уређење аутобуских стајалишта

400.000

6.

Успостављање система видео надзора и набавка видео
опреме

2.000.000

Укупно са пдв-ом:

7.400.000

6.3. Одржавање јавне расвете

Врста радова

Износ
средстава
у динарима

1.

Одржавање јавне расвете на кандилаберском и стубовима НН
мреже.

1.600.000

2.

Трошкови утрошка електричне енергије за јавну расвету.

19.000.000

Укупно са пдв-ом:

20.600.000

7. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА.
Трошкови Програма, односно трошкови Одељења које учествује у
припреми и реализацији Програма дати су кроз Одлуку о Буџету општине
Темерин за 2018. годину.
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III. МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
1. Основни носилац организације извршења и реализације Програма је
Општинска управа – Одељење за пољопривреду и инвестиције као и
Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне делатности.
2. Да би се Програм што ефикасније реализовао, сарадњом свих надлежних
органа, уз поштовање прописаних процедура, обезбедити ефикасан
трансфер средства.
3. Носиоци појединих стручних послова за реализацију су Служба за
катастар непокретности Темерин, надлежна оделења општинске управе
Општине Темерин и остали учесници на реализацији Програма изабраних
на основу Закона о јавним набавкама.
4. Реализација овог Програма дефинисаће се по потреби динамичким
плановима.
5. Приоритет у реализацији позиција Програма имаће области према
следећем редоследу:








наставак изградње започетих објеката и сервисирање финансијских
обавеза, на њима,
извршење обавеза према инвеститорима који су испунили обавезу
плаћања накнаде или доприноса за уређивање градског грађевинског
земљишта,
израда документације,
решавање имовинско правних односа,
изградња недостајуће комуналне инфраструктуте у постојећим насељима,
изградња објеката магистралне и примарне мреже инфраструктуре.

6. Обавезе по овом Програму могу се преузимати само до износа
планираних и остварених средстава за поједине намене предвиђене
Одлуком о буџету општине Темерин.
7. У случају да за реализацију појединих позиција из Програма не буду
искоришћена планирана средства, део тих средстава може се
преусмерити на друге позиције из Програма, у оквиру исте економске
класификације, а за које су планирана средства недовољна и то у износу
до 10% планираних средстава за ту позицију.
8. Уколико се прилив средстава остварује у мањем обиму од планираног,
сразмерно ће се смањити и планирани физички обим Програма.
9. Председник општине или лице које он овласти, може да покрене
иницијативу за реализацију свих позиција Програма уређивања
грађевинског земљишта за 2018. годину.
10. О извршењу Програма Одељење ће према потреби извештавати
надлежне Општинске органе.
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IV.- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог даном објављивања у "Службеном листу
општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ:06-33-5/2017-01
ДАНА:15.12.2017.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.

241.
На основу члана 9. Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 96/2017) и
члана 35. став 1. тачка 15. Статута општине Темерин-пречишћен текст
(''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014-пречишћен текст и 14/2014),
Скупштина општине Темерин je на XX седници, одржаној дана 15.12.2017.
године донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама (''Службени лист
општине Темерин'', број 16/2013, 3/2014 и 5/2016), у делу V Ослобађање од
плаћања таксе, у члану 11, иза тачке 5. додаје се нова тачка 6. која гласи:
''6. Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и
верским заједницама.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-33-6/2017-01
Дана:15.12.2017.
ТЕМЕРИН

25.12.2017.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.

242.
На основу члана 536. став 5. Закона о привредним сдруштвима ( ''
Службени гласник РС'''број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015) и
члана 35. тачка 23. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 6/2014 – пречишћен текст и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX седници одржаној 15.12.2017. године,
разматрала је Извештај о спроведеној ликвидацији ЈП ''Дирекција за изградњу и
урбанизам општине Темерин'' Темерин – у ликвидацији са Билансом стања на
дан 30.10.2017.године, Статистичким извештајем за 2017.годину и писаном
изјавом Ликвидационог управника и донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеној ликвидацији ЈП ''Дирекција за
изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин – у ликвидацији са Билансом
стања на дан 30.10.2017.године, Статистичким извештајем за 2017.годину и
писаном изјавом Ликвидационог управника.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-16/2017-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.
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243.
На основу члана члана 540. став 3. Закона о привредним друштвима
(''Службени гласник Републике Србије'' број 36/2011, 99/2011,..5/2015), члана 20.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број
129/2007 и 83/2014), члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин" број 6/2014-пр.текст и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX седници, одржаној дана 15.12.2017.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ОКОНЧАЊУ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН - у ликвидацији

Члан 1.
ОКОНЧАВА СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ над Јавним предузећем
''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин - у ликвидацији,
Новосадска бр.300, уписаног у Агенцији за привредне БД 101071/2016 од
19.12.2016. године, матични број 08687048, ПИБ 101454434.
Одлуку о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и урбанизам опшштине Темерин'' Темерин је донела Скупштина
општине број 06-33-2/2016-01 од 30.11.2016. године.
Члан 2.
Како су истекли законом прописани рокови за обавештавање и пријаву
потраживања поверилаца и како је јавно предузеће обавило све прописане
радње у сврху окончања поступка ликвидације, Скупштина општине Темерин
доноси одлуку о окончању поступка ликвидације Јавног предузеће ''Дирекција за
изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин - у ликвидацији.
Члан 3.
Све судске поступке, који нису окончани, а у којима се Јавно предузеће
''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин појављује као
странка у поступку преузеће оснивач, путем општинског правобраниоца.
Члан 4.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу општине Темерин”.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.

244.
На основу члана 536. став 5. Закона о привредним сдруштвима ( ''
Службени гласник РС'''број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015) и
члана 35. тачка 23. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 6/2014 – пречишћен текст и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX седници одржаној 15.12.2017. године,
разматрала је Извештај о спроденој ликвидацији Културно информативног
центра '' Лукијан Мушицки'' Темерин – у ликвидацији са Билансом стања у
периоду од 01.01.2017-до 20.10.2017.године и писаном Изјавом ликвидационог
управника и донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о спроденој ликвидацији Културно информативног
центра '' Лукијан Мушицки'' Темерин – у ликвидацији са Билансом стања у
периоду од 01.01.2017-до 20.10.2017.године,Билансом прихода и расхода у
периоду од 01.01.2017. до 20.10.2017.године и писаном Изјавом ликвидационог
управника.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-18/2017-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.
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245.
На основу члана члана 540. став 3. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 99/2011,..5/2015), , члана
35. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин („Службени лист општине
Темерин" број 6/2014-пр.текст и 14/2014), Скупштина општине Темерин на XX
седници, одржаној дана 15.12.2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОКОНЧАЊУ ЛИКВИДАЦИЈЕ КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
ТЕМЕРИН”ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”-у ликвидацији

Члан 1.
ОКОНЧАВА СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ Културно информативног
центра Темерин “Лукијан Мушицки” - у ликвидацији, Новосадска бр.324 Темерин,
уписаног у Привредном суду у Новом Саду број од 23.12.2016. године, матични
број 08860670, ПИБ 104503057.
Одлука о покретању поступка ликвидације Културно информативног
центра Темерин”Лукијан Мушицки” је објављена у Службеном листу општине
Темерин” бр. 27/2016, 29/2016).
Члан 2.
Како су истекли законом прописани рокови за обавештавање и пријаву
потраживања поверилаца и како је установа обавила све прописане радње у
сврху окончања поступка ликвидације, Скупштина општине Темерин доноси
одлуку о окончању поступка ликвидације Културно информативног центра
Темерин ”Лукијан Мушицки”
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у “Службеном листу општине Темерин”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-33-19/2017-01
Дана:15.12.2017.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.
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246.
На основу члана 32. тачка 6. и 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07), члана 13. Закона о јавним
службама (''Службени гласник Републике Србије'' број 42/91, 71/94, 79/05 –
др.закон, 81/05 – испр.др.закона и 83/05 – испр.др.закона и 83/2014), члана 48.
став 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике
Србије'' број 107/05, 72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 –
др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 35. тачка 6. и 8. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014-пречишћен текст и
14/2014)
Скупштина општине Темерин, на XX седници одржаној 15.12.2017. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ДОМА ЗДРАВЉА У ТЕМЕРИНУ
Члан 1.
У члану 7. став 2. Одлуке о оснивању Дома здравља у Темерину
(''Службени лист општине Темерин'' број 4/91 и 7/2013), мења се и гласи:
''Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује најмање
превентивна здравствена заштита за све категорије становништва, хитна
медицинска помоћ и санитетски превоз, општа медицина, здравствена заштита
деце и жена, поливалентна патронажа, лабораторијска, РТГ и друга
дијагностика. У Дому здравља обезбеђује се превенција и лечење у области
стоматолошке здравствене заштите, здравствене заштите запослених, односно
медицине рада, физикалне медицине и рехабилитације, интерне медицине,
пнеумофтизиологије, заштите менталног здравља, офталмологије,
фармацеутске здравствене заштите.''
Члан 2.
У члану 8. став 2. мења се и гласи:
''У обављању здравствене делатности Дом здравља пружа превентивне,
дијагностичке, терапијске, здравствене услуге из опште медицине, педијатрије,
гинекологије, поливалентне патронаже, стоматологије, хитне медицинске помоћи
и санитетског превоза, лабораторијске и РТГ дијагностике, медицине рада,
интерне медицине, пнеумофтизиологије, офталмологије, физикалне медицине и
рехабилитације, психијатрије, фармацеутске здравствене заштите, социјалне
медицине и медицинске статистике и информатике.''
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Члан 3.
У члану 9. став 2. мења се и гласи:
'' Осим претежне делатности Дома здравља, остале делатности воде се по
следећим шифрама:
86.22 специјалистичка медицинска пракса
86.23 стоматолошка пракса
86.90 остала здравствена заштита
62.09 остале услуге информационе технологије
85.59 остало образовање
32.50 израда вештачких зуба и протеза
47.73 трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим
продавницама - апотекама
47.74 трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у
специјализованим продавницама
47.75 трговина на мало козметичким и тоалетним производима у
специјализованим продавницама
Члан 4.
У члану 10. став 1. Тачка 1. мења се и гласи:
''Служба за здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем.''
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-20/2017-01
Дана:15.12.2017године
Темерин

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.
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247.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014-пречишћен
текст и 14/2014),
Скупштина општине Темерин је на својој XX седници одржаној 15.12.2017.
године донела

ОДЛУКУ
О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђујe поступак награђивања ученика и
студената из буџета општине Темерин.
Овом Одлуком ближе се уређују критеријуми за награђивање ученика из
буџета општине Темерин који су на окружним, републичким, регионалним и
међународним такмичењима освојили награде, као и њихових професора.
Званичним такмичењима из става 2. овог члана сматрају се такмичења
утврђена годишњим програмом-календаром такмичења за текућу школску годину
који доноси надлежно министарство.
Члан 2.
Општина Темерин награђује:
1. ученике основних школа са територије општине Темерин носиоце
признања „Вукова диплома” и признања „ђак генерације”,
2. ученике средње школе са територије општине Темерин носиоце
признања „Вукова диплома” и признања „ђак генерације”,
3. ученике са територије општине Темерин који су освојили прво, друго
или треће место на окружним, републичким, регионалним и међународним
такмичењима
4. предметне професоре чији су ученици освојили прво, друго или треће
место на окружним, републичким, регионалним и међународним такмичењима
5.
ученике и студенте са територије општине Темерин учеснике
иновативног научног образовања, међународних студијских путовања,
међународних научних скупова или постдипломских студија, квалитативно
другачијих од постојећих у образовном систему у Србији.
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Члан 3.
Награда из члана 2. став 1. може бити додељена ученику и студенту
једном годишње.
Члан 4.
Награде за ученике наведене у члану 2. став 1. тачка 1, 2, 3, 4. и 5. ове
Одлуке, додељиваће се за резултате остварене у текућој години.
Члан 5.
Награду из члана 2. став 1. тачка 3. могу добити ученици који нису старији
од 19 година и то:
– ученици основних школа са територије општине Темерин, који имају
пребивалиште на територији општине Темерин,
– ученици основних школа са територије општине Темерин који основно
образовање настављају у специјализованим школама и имају пребивалиште на
територији општине Темерин,
– ученици који су завршили основну школу у општини Темерин или су
након похађања основне школе наставили и завршили основно образовање у
специјализованој школи, имају пребивалиште на територији општине Темерин,
освојили су награде на регионалним и међународним такмичењима, али су се за
та такмичења квалификовали резултатима постигнутим на такмичењима која се
организују за основне школе,



ученици средње школе у општини Темерин,
ученици других средњих школа који имају пребивалиште на територији
општине Темерин.
Члан 6.

Награду из члана 2. став 1. тачка 4. могу добити предметни професори
чији су ученици на окружним, републичким, регионалним и међународним
такмичењима освојили награде.
Предметном професору припада једна награда за укупан број освојених
места које су постигли његови ученици.
Члан 7.
Награде из члана 2. став 1. тачка 3. додељиваће се за следеће образовне
области:
а) на окружним такмичењима: Српски језик, Мађарски језик, Математика, Физика,
Хемија, Биологија, Информатика, Страни језици, Историја, Географија, Ликовна
култура, Музичка култура и Техничко образовање
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б) на републичким такмичењима: Српски језик, Мађарски језик, Математика,
Физика, Хемија, Биологија, Информатика, Страни језици, Историја, Географија,
Ликовна култура, Музичка култура и Техничко образовање
в) на регионалним такмичењима: Математика, Физика, Хемија, Биологија,
Информатика, Страни језици, Остале науке (предмети)
г) на великим међународним такмичењима: Математика, Физика, Информатика,
Остале науке (предмети)
Члан 8.
Награде за освојено друго место из области које су наведене у члану 7.
ове Одлуке додељиваће се у износу од 2/3 (две трећине) предвиђене награде за
освојено прво место на такмичењу.
Награде за освојено треће место на такмичењима из области које су
наведене у члану 7. ове Одлуке додељиваће се у износу од 1/3 (једне трећине)
предвиђене награде за освојено прво место на такмичењу.
Члан 9.
Ученик који је остварио резултате на окружном и републичком такмичењу
и испуњава услове прописане овом Одлуком, биће награђен за место које је
освојио, на оба нивоа такмичења, и поступаће се по захтевима поднетим
најкасније до 1. новембра текуће године, за претходну школску годину.
Независно од награђивања из претходног става овог члана, ученик који је
на регионалним и међународним такмичењима освојио више места остварује
право на награде за сва освојена места.
Члан 10.
Податке из члана 2. став 1. тачка 1. и 2. достављају школе у којима су
ученици стекли основно, односно средњошколско образовање.
Захтев за награду из члана 2, став 1, тачка 3. и 4. може поднети појединац,
стручно тело основних и средњих школа, стручне и научне институције.
Захтеви се достављају у писаној форми са образложењем и подацима о
кандидату за награду и доказом о постигнутом резултату, тј. освојеном првом,
другом или трећем месту на окружним, републичким, регионалним и
међународним такмичењима.
Ученици и студенти наведени у члану 2. став 1. тачка 5. достављају доказ
о наступању околности за награђивање по овој Одлуци и то: позивно писмо,
биографију, мотивационо писмо, потврду са факултета и молбу за финансирање
путовања са одређеним новчаним износом. По завршеном путовању ученици и
студенти који су финасирани од стране општине Темерин у обавези су да
доставе доказ о извршеном путовању: путну карту, потврду о учешћу на
међународном студијском путовању, међународном научном скупу или
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постдипломским студијама као и учешће на иновативним истраживањима
квалитативно другачијим од постојећих у образовном систему у Србији.
Члан 11.
По захтеву за награђивање ученика за освојено прво, друго или треће
место на окружном, републичком, регионалном и међународном такмичењу и
његовог предметног професора, председник општине Темерин доноси Решење,
на предлог Комисије за награђивање ученика.
Члан 12.
Општинско веће општине Темерин за сваку буџетску годину доноси
Закључак о начину награђивања ученика и студената из буџета општине
Темерин.
Члан 13.
Одлуком о буџету општине Темерин за сваку буџетску годину опредељују
се средства за награђивање. Награде ће се додељивати само до висине
средстава планираних у буџету за текућу годину за ту намену.
Члан 14.
О реализацији ове Одлуке стараће се Општинска управа Темерин.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-21/2017-01
Дана:15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.

248.
На основу члана 13. став 4., члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 8. Статута Националне асоцијације
канцеларија за младе и члана 35. став 1. тачка 23. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014-пречишћен текст и 14/2014)
Скупштина општине Темерин je на XX седници, одржаној дана 15.12.2017.
године донела

Број 24

Службени лист општине Темерин

25.12.2017.

Страна 28

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
НАЦИОНАЛНОЈ АСОЦИЈАЦИЈИ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Члан 1.
Овом Одлуком Канцеларија за младе општине Темерин приступа
Националној асоцијацији канцеларија за младе, основаној од стране 56 јединица
локалне самоуправе у Републици Србији.
Члан 2.
Канцеларија за младе општине Темерин преко овлашћеног представника,
учествује у раду органа Националне асоцијације канцеларија за младе, заступа
интересе Канцеларије за младе општине Темерин са пуним правом гласа, без
икаквих финансијских обавеза према Националној асоцијацији канцеларија за
младе.
Члан 3..
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06- 33-22/2017-01
Дана:15.12.2017године
Темерин

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.

249.
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),члана 2. 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) и члана 35. став 1. тачкa 14 a. Статута Општине Темерин -Пречишћен
текст (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014 и 14/14)
Скупштина општине Темерин, на својој XX седници дана 15.12.2017.
године, доноси
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РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин у
корист Малешевић Савка и Малешевић Маре из Бачког Јарка

I
ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини општине Темерин,
катастарска парцела брoj 2647/22 уписана у Листу непокретности бр. 2735 к.о.
Бачки Јарак у површини од 1а 19 м2.
II
Грађевинско земљиште из претходне тачке се отуђује у корист
Малешевић (Вид) Савка и Малешевић (Здравко) Маре из Бачког Јарка улице
Марије Бурсаћа број 23. у поступку непосредне погодбе, уз накнаду и то:
105.910,00 (Словима: стопетхиљададеветстодесет и 0/100) динара.
Износ из претходног става ће се уплатити 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 носиоца права јавне својине и Малешевић Савка и
Малешевић Маре из Бачког Јарка ул. Марије Бурсаћа број 23. 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.
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 Темерин.
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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''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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) 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 у 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 2. 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 ) је регулисано
да је орган надлежан за доношење акта којим се покреће поступак отуђења
,односно давања у закуп грађевинског земљишта је Председник општине
Темерин а чланом 4 Одлуке је регулисано да одлуку о отуђењу доноси
Скупштина општине.
Именована лица су се обратила 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 Бачком Јарку улица Марије
Бурсаћа бр. 23.
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, непосредном погодбом, спровела поступак непосредне погодбе. На
основу прибавњене процене надлежног органа Општинске управе Темерин
утврђено је да тржишна цена за отуђење предметне парцеле износи 105.910.00
динара. Након извршеног увида у осталу достављену документацију утврђено да
је у Л.Н. бр.1315 к.о. Бачки Јарак Савко Малешевић и Мара(Марија) Малешевић
уписани као држаоци објекта бр. 2 изграђен без одобрења за изградњу у к.о.
Бачки Јарак , односно да се води поступак озакоњења стамбеног и помоћног
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објекта изграђених на катастарским парцелама бр. 1669/6 и 2647/22 к.о. Бачки
Јарак- делови зграде се налазе на парцели бр. 1669/6 -зграда бр. 2 у површини
од 223м2 и парц. бр. 2647/22 у површини од 76м2 у к.о. Бачки Јарак.
-да је у Л.Н. бр. 2735 к.о. Бачки Јарак парц. бр. 2647/22 у укупној површини од 1а
19м2 (земљиште под делом наведеног објекта у површини од 76m2 ) уписана као
јавна својина Општине Темерин;
-да по мишљењу Одељења за урбанизам,стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Општинске управе Темерин, катастарска парцела бр.
2647/22 к.о. Бачки Јарак, улици Марије Бурсаћа бр. 23. ( која је већ формирана)
не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, већ заједно са парцелом
бр. 1669/6 Бачки Јарак може чинити јединствену грађевинску парцелу. За
формирање ове јединствене грађевинске парцеле потребно је израдити пројекат
парцелације.
Након спроведеног поступканадлешно одељење је донело је Решење којим је
катастарска парцела бр 2647/22 уписана у Листу непокретности бр. 2735 к.о.
Темерин у јавној својини општине Темерин у површини од 1а19м2 утврђена као
земљиште за редовну употребу објекта бр. 2- помоћног објекта изграђеног у
улици Марије Бурсаћа у Бачком Јарку.као и да је утврђен престанак права јавне
својине Општине Темерин и као и да споменута лица стичу право својине на
предметној парцели те да је потребно формирати јединствену парцелу са
парцелом бр. 1669/6 к.о. Бачки Јарак . За објекат бр. 2 у улици Марије Бурсаћа
бр. 23 у Бачком Јарку је надлежни орган потврдио да је поднет захтев за
легализацију .
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) , 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 подносиоцима захтева .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-33-8/2017-01
Дана:15.12.2017.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.

250.
На основу члана 59. став 9. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
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Скупштина општине Темерин на XX седници одржаној 15.12.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о другој измени и допуни Програма
пословања ЈКП ''Темерин'' Темерин за 2017. годину, донет на 51. седници
Надзорног одбора одржаној 28.11.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-9/2017-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

251.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX седници одржаној 15.12.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 2017.-2020. ГОДИНУ
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о првој измени и допуни Посебног
програма пословања ЈКП ''Темерин'' Темерин 2017.-2020. годину, донет на 51.
седници Надзорног одбора одржаној 28.11.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-10/2017-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

252.
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. 88/211) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',пречишћен
текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX седници одржаној 15.12.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ЗАКУПА
ПРОДAЈНОГ МЕСТА НА ПИЈАЦИ
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Ценовника закупа продајног
места на пијаци у Темерину ЈКП ''Темерин'' Темерин, донет на 51. седници
Надзорног одбора одржаној 28.11.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-11/2017-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

25.12.2017.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

253.
На основу члана 59. став 9. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX седници одржаној 15.12.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП ''Темерин'' Темерин за
2018. годину, донет на 51. седници Надзорног одбора одржаној 28.11.2017.
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-12/2017-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.
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254.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX седници одржаној 15.12.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 2018.-2020. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм пословања ЈКП ''Темерин''
Темерин 2018.-2020. годину, донет на 51. седници Надзорног одбора одржаној
28.11.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-13/2017-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

255.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 15/2016 ) и члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX седници одржаној 15.12.2017.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ГАС''
ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм пословања ЈП ''Гас'' Темерин за
2018. годину, донет на17. седници Надзорног одбора одржаној 30.11.2017.
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-14/2017-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

256.
На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX седници одржаној 15.12.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА
2018.ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм рада и финансијски план за
2018.годину, усвојен на седници Управног одбора Агенције за развој општине
Темерин, одржаној 06.12.2017. године.

Број 24

Службени лист општине Темерин

25.12.2017.

Страна 37

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-15/2017-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

257.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 23. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014 –
пречишћен текст и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX седници одржаној 15.12.2017. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I
Разрешава се заменик члана Општинске изборне комисије:
1. Дејан Ђокић кога је предложила Одборничка група: Група грађана ''
Заједно за наш Темерин'' – Роберт Каран
II
У Општинску изборну комисију именују се за заменика члана:
1. Марк Закински на предлог: Групе грађана '' Заједно за наш Темерин'' –
Роберт Каран
III
Oво Решење објавити у ''Службеном листу оштине Темерин''.
OБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011) у члану 14. је прописано да Општинску
изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 6 чланова које
именује Скупштина јединице локалне самоуправе на предлог одборничких група
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у Скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника. Даље је
прописано да изборна комисија има секретара кога именује Скупштина јединице
локалне самоуправе. Председник, чланови и секретар имају заменике.
Одборничка група Група грађана '' Заједно за наш Темерин'' – Роберт
Каран
је дана 31.10.2017.године поденлан захтев за промену заменика члана
Општинске изборне комисије из реда те одборничке групе и уз предлог
приложила потребна документа за именовање.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења допуштена је жалба
Управном суду у Београду, која се подноси у року од 24 часа од доношења
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-23-1/2017-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

258.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије,
бр.72/2009,52/2011 и 55/2013) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и
14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX. седници одржаној 15.12.2017. године,
донела је

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

I
Бранка Јапунџа се разрешава дужности члана Школског одбора Основне
школе ''Славко Родић'' Бачки Јарак, из реда запослених.
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II
Слађана Вејин се именује за члана Школског одбора Основне школе
''Славко Родић'' Бачки Јарак из реда запослених.

III
Члан Школског одбора Основне школе ''Славко Родић'' Бачки Јарак:
именују се дана 15.12.2017. године и мандат јој траје до 11.06.2018. године.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-23-2/2017-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

259.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 8. Одлуке о оснивању Агенције за
развој општине Темерин (''Службени лист општине Темерин, бр. 15/2008) и
члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XX. седници одржаној 15.12.2017.године,
донела је

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

I
Горан Ђукић се разрешава дужности председника Надзорног одбора
Агенције за развој општине Темерин.

Број 24

Службени лист општине Темерин

25.12.2017.

Страна 40

II
Бојан Шавија се именује за председника Надзорног одбора Агенције за
развој општине Темерин.

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-23-3/2016-01
Дана: 15.12.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

260.
На основу чланova 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самуправве (“Сл. Гласник РС” број 21/2016)
Скупштина општине је на својој XX седници дана 15.12.2017. године усвојила

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018.
ГОДИНУ
1.
Кадровским планом Општинске управе општине Темерин за 2018. годину
(у даљем тексту:Општинска управа) утврђен је постојећи број запослених, као и
потребан број запослених у Општинској управи за 2018. годину на неодређено и
одређено време.
2.
Број запослених у 2017. години у Општинској управи:

1.

Начелник општинске
управе

Службеник на положају I
група

2.

Заменик начелника
општинске управе

Службеник на положају I I
група
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Интерни ревизор

Самостални саветник

4.

Начелник одељења

Самостални саветник

5.

Послови борачке и
инвалидске заштите

Саветник

6

Послови друштвене бриге Саветник
о деци и повереника
комесаријата за
избеглице и миграције

7.

Послови радних односа и Саветник-одређено
праћења рада јавних
време
установа

8.

Послови исплате борачко Виши референт
инвалидске заштите,
исплате друштвене бриге
о деци и послови
књиговодства

9.

Послови пријема
поднесака у области
друштвене бриге о деци

Виши референт-одређено
време

10.

Послови за област родне
равноправности , спорта
и цивилног сектораудружења

Саветник

11.

Послови
административног
радника комесаријата за
избеглице

Виши референт

12.

Матичар

Саветник

13.

Матичар за матично
подручје Сириг

Млађи сарадник

14.

Заменик матичара

Млађи сарадник

15.

Послови месне
канцеларије, ванредних
ситуација, одбране и
заштите од пожара

Сарадник

16.

Послови у области

Саветник

3
ОДЕЉЕЊЕ СА ОПШТУ
УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛТНОСТИ И ЈАВНЕ
СЛУЖБЕ
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здравства, социјалне
заштите, културе и
образовања
17.

Канцеларијско пословање Виши референт

18.

Послови архиве

Виши референт

19.

Сервирка

Пета врста радних места

20.

Послови на одржавању
зграде и опреме,доставе
и возача

Четрта врста радних
места

21.

Портир

Пета вртста радних места

22.

Послови одржавања
чистоће

Пета вртста радних места

23.

Начелник одељења

Самостални саветник

24.

Имовинско-правни и
стамбено комунални
послови

Самостални саветник

25.

Послови озакоњења
објекта

Млађи сарадник

26.

Послови заштите животне Саветник
средине

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОДСЕК ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ОБЈЕДИЊЕНЕ
ПРОЦЕДУРЕ
27.

Шеф одсека

Самостални саветник

28.

Регистратор регистра
обједињених процедура

Саветник -2 извршиоца

29.

Послови обједињене
процедуре

Млађи сарадник

30.

Начелник

Самостални саветник

31.

Послови на припреми,
контроли и извршењу
буџета

Саветник- 2 извршиоца, 1
извршиоц на одређено
време

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ
ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗОР
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32.

Шеф рачуноводства

Самостални саветник

33.

Књиговођа

Виши референт

34.

Послови обрачуна зарада Сарадник
и накнада

35.

Финансијско-материјални
послови и аналитички
послови буџета

Млађи саветник

36.

Ликвидатор

Сарадник

37.

Послови пријема захтева
и благајник

Референт

38.

Шеф одсека

Самостални саветник

39

Порески инспектор за
правна лица

Саветник

40.

Порески инспектор за
физичка лица

Млађи саветник

41.

ИТ администратор

Референт

42.

Послови пореске
евиденције и пореског
књиговодства

Сарадник

43

Послови наплате
локалних јавних прихода

Млађи саветник

44.

Начелник одељења

Самостални саветник

45.

Послови у вези
коришћења
пољопривредног
земљишта у државној
својини

Саветник

46.

Послови јавних набавки и Самостални саветник-2
нормативно-правни
извршиоца
послови

47.

Послови у вези

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ
ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И
ИНВЕСТИЦИЈЕ

Саветник
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планирања и реализације
инвестиција
48.

Рачуноводственофинансијски послови у
вези извршења
инвестиција

Саветник

49.

Инвестициони послови

Саветник

50.

Начелник одељења

Самостални саветник

51.

Послови администрације
Web сервиса

Сарадник

52.

Послови администрације
мреже и комуникација

Млађи саветник

53.

Опште-технички послови

Четврта врста радних
места

54.

Начелник одељења

Самостални саветник

55.

Инспектор за саобраћај и
путеве

Саветник

56.

Инспектор за заштиту
животне средине

Саветник

57..

Грађевински инспектор

Саветник

58.

Комунални инспектор

Саветник-2 извршиоца

59

Просветни инспектор

Саветник

60

Секретар скупштине

Постављено лице

61.

Секретар општинског
већа

Саветник

62.

Преводилац- матичар

Саветник

63.

Скупштински послови

Виши референт

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПРИВРЕДУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ОРГАНА
ОПШТИНЕ

Број 24

Службени лист општине Темерин

Страна 45

25.12.2017.

64

Нормативно правни
послови

Саветник

65.

Технички секретар

Виши референт-2
извршиоца

Кабинет председника општине-радни однос на одређено време

фукнкционери–
постављена лица

број
систематизованих
радних места

број извршилаца

2

2

2

2

број радних места

број службеника

млађи саветник

2

2

млађи референт

1

1

3 радна места

3 службеника

помоћник Председника
општине
укупно:

Кабинет председника
службеници извршиоци

укупно:

3.
Број запослених који су потребни у 2018. години за коју се доноси Кадровски
план

1.

Начелник општинске
управе

Службеник на положају I
група

2.

Заменик начелника
општинске управе

Службеник на положају I I
група

3

Интерни ревизор

Самостални саветник

ОДЕЉЕЊЕ СА ОПШТУ
УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛТНОСТИ И ЈАВНЕ
СЛУЖБЕ
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4.

Начелник одељења

Самостални саветник

5.

Послови борачке и
инвалидске заштите

Саветник

6

Послови друштвене бриге Саветник
о деци и повереника
комесаријата за
избеглице и миграције

7.

Послови радних односа и Саветник-одређено
праћења рада јавних
време
установа

8.

Послови исплате борачко Виши референт
инвалидске заштите,
исплате друштвене бриге
о деци и послови
књиговодства

9.

Послови пријема
поднесака у области
друштвене бриге о деци

Виши референт-одређено
време

10.

Послови за област родне
равноправности , спорта
и цивилног сектораудружења

Саветник

11.

Послови
административног
радника комесаријата за
избеглице

Виши референт

12.

Матичар

Саветник

13.

Матичар за матично
подручје Сириг

Млађи сарадник

14.

Заменик матичара

Млађи сарадник

15.

Послови месне
канцеларије, ванредних
ситуација, одбране и
заштите од пожара

Сарадник

16.

Послови у области
здравства, социјалне
заштите, културе и
образовања

Саветник

17.

Канцеларијско пословање Виши референт

18.

Послови архиве

Виши референт
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19.

Сервирка

Пета врста радних места

20.

Послови на одржавању
зграде и опреме,доставе
и возача

Четрта врста радних
места

21.

Портир

Пета врста радних места

22.

Послови одржавања
чистоће

Пета вртста радних места

23.

Начелник одељења

Самостални саветник

24.

Имовинско-правни и
стамбено комунални
послови

Самостални саветник

25.

Послови озакоњења
објекта

Млађи сарадник

26.

Послови заштите животне Саветник
средине

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОДСЕК ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ОБЈЕДИЊЕНЕ
ПРОЦЕДУРЕ
27.

Шеф одсека

Самостални саветник

28.

Регистратор регистра
обједињених процедура

Саветник -2 извршиоца

29.

Послови обједињене
процедуре

Млађи сарадник

30.

Начелник

Самостални саветник

31.

Послови на припреми,
контроли и извршењу
буџета

Саветник- 2 извршиоца, 1
извршиоц на одређено
време

32.

Шеф рачуноводства

Самостални саветник

33.

Књиговођа

Виши референт

34.

Послови обрачуна зарада Сарадник
и накнада

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ
ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗОР
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35.

Финансијско-материјални
послови и аналитички
послови буџета

Млађи саветник

36.

Ликвидатор

Сарадник

37.

Послови пријема захтева
и благајник

Референт

38.

Шеф одсека

Самостални саветник

39

Порески инспектор за
правна лица

Саветник

40.

Порески инспектор за
физичка лица

Млађи саветник

41.

ИТ администратор

Референт

42.

Послови пореске
евиденције и пореског
књиговодства

Сарадник

43

Послови наплате
локалних јавних прихода

Саветник

44.

Начелник одељења

Самостални саветник

45.

Послови у вези
коришћења
пољопривредног
земљишта у државној
својини

Саветник

46.

Послови јавних набавки и Самостални саветник-2
нормативно-правни
извршиоца
послови

47

Послови припреме
пројеката

48.

Послови у вези
Саветник
планирања и реализације
инвестиција

49.

Рачуноводствено-

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ
ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И
ИНВЕСТИЦИЈЕ

Саветник

Саветник
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финансијски послови у
вези извршења
инвестиција
Инвестициони послови

Саветник

51.

Начелник одељења

Самостални саветник

52

Опште привредни
послови

Млађи саветник

53.

Послови администрације
Web сервиса

Сарадник

54.

Послови администрације
мреже и комуникација

Млађи саветник

55.

Опште-технички послови

Четврта врста радних
места

56.

Начелник одељења

Самостални саветник

57.

Инспектор за саобраћај и
путеве

Саветник

58.

Инспектор за заштиту
животне средине

Саветник

59

Грађевински инспектор

Саветник

60.

Комунални инспектор

Саветник-2 извршиоца

61

Просветни инспектор

Саветник

62

Секретар скупштине

Постављено лице

63.

Секретар општинског
већа

Саветник

64.

Преводилац- матичар

Саветник

65.

Скупштински послови и
Виши референт-2
послови Општинског већа извршиоца

66

Нормативно правни
послови

50.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПРИВРЕДУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ОРГАНА
ОПШТИНЕ

Саветник
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Виши референт

Број запослених са радним односом на одређено време у Кабинету председника
општине, који су потребни у 2018. години, за коју се доноси Кадровски план

Кабинет председника
службеници извршиоци

број радних места

број службеника

млађи саветник

2

2

млађи референт

1

1

Помоћник председника
општине

3

3

Укупно :

6

6

4.
Тренутно су ангажована три лица по уговору о привременим и повременим
пословима за обављање послова озакоњења нелегално изграђених објеката, за
која су добијена сагласност Министрства грађевинарства саобраћаја и
инфраструктуре.
Образложење
Правни основ за доношење Кадровског плана садржан је у члану 76.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (“Сл. Гласник РС” број 21/2016) који предвиђа да се Кадровски план
састоји од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја
запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години
за коју се доноси Кадровски план, број приправника чији се пријем планира и
број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у
кабинету изабраног лица у органу аутономне покрајине као и кабинету
градоначелника, председника општине, односно предесдника градске општине
или због повећаног обима посла.
Члан 77. истоименог закона предвиђа да се Кадровски план у јединици
локалне самоуправе усваја скупштина општине истовремено са одлуком о
буџету јединице локалне самоуправе.
На основу Кадровског плана доноси се Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места.
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У Општинској управи је у неколико последњих година смањен број
запослених на неодређено време, пре свега природним и добровољним
одливом, а на снази је забрана запошљавања и Општинска управа се из тих
разога налази у незавидној ситуацији.
За спровођење Кадровског плана обезбеђена су средства у буџету
општине Темерин.
Предлаже се Скупштини да након разматрања усвоји Кадровски план
Општинске управе општине Темерин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:06-33-3/2017-01
Дана:15.12.2017.
ТЕМЕРИН

Начелник Општинске управе
Марија Зец Пајфер, с.р.

261.
На основу члана 65. став 1. тачка 19. Статута општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', бр. 6/2014 и 14/2014) и
члана 32. Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 23/2017),
Председник општине Темерин дана 18.12.2017. године, доноси

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун
извршења буџета општине Темерин
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак
враћања неутрошених средстава која су у складу са одлуком којом се уређује
буџет Општине Темерин, до истека фискалне године пренета
корисницима
буџетских средстава, а нису утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средства из члана 1. овог правилника, врше
корисници буџетских средстава Општине Темерин до истека фискалне године,
закључно са 31.12.2017. године, на рачун – Извршење буџета Општине Темерин,
број 840-118640-04.

Број 24

Службени лист општине Темерин

25.12.2017.

Страна 52

Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. исказује се на
Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава Општине Темерин одговорни су за
истинитост и тачност исказаних података у Обрасцу СВС – Спецификација
враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном
директном кориснику спецификацију враћених средстава из члана 1. овог
правилника на Обрасцу СВС – Спецификација враћених средстава, најкасније
до 10. јануара 2018. године.
Директни корисници буџетских средстава врше корекцију расхода и
издатака у систему извршења буџета најкасније до 20. јануара 2018. године.
Образац СВС- Спецификација враћених средстава одштампан је уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2017-171-01
Дана: 18.12.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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Образац СВС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив буџетског корисника __________________________________________________________________
Седиште __________________________________________________________________________________
ПИБ __________________ МБ___________________________ ЈББК_____________________________________
Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства:(*)__________________________
_____________________________________________________ ЈББК_______________________________
(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује пун назив)

Раздео/глава _______________функција________________главни програм___________________________

Спецификација враћених средстава:
Економска
класификација

Опис

Износ

1

2

3

УКУПНО:

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно
четири шифре без узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на
потребу за елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
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________________________
име и презиме одговорног лица

Место и датум:

(штампаним словима)
М.П.
________________________
Потпис
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С А Д Р Ж А Ј

239.

240.

ОДЛУКА
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ОДЛУКА
О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

1.

8.

ОДЛУКУ
241.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА

17.

ОДЛУКА
242.

243.

О УСВАЈЊУ Извештаја о спроведеној ликвидацији ЈП
''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''
Темерин – у ликвидацији
ОДЛУКА
О ОКОНЧАЊУ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН - у ликвидацији

18.

19.

ОДЛУКА
244.

245.

О УСВАЈЊУ Извештаја о спроденој ликвидацији Културно
информативног центра '' Лукијан Мушицки'' Темерин – у
ликвидацији
ОДЛУКА
О ОКОНЧАЊУ ЛИКВИДАЦИЈЕ КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНОГ
ЦЕНТРА ТЕМЕРИН”ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”-у ликвидацији

20.

21.

ОДЛУКА
246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ДОМА ЗДРАВЉА У ТЕМЕРИНУ
ОДЛУКА
О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОДЛУКА
О ПРИСТУПАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН НАЦИОНАЛНОЈ АСОЦИЈАЦИЈИ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
МЛАДЕ
РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине
Темерин у корист Малешевић Савка и Малешевић Маре из
Бачког Јарка
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И
ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И
ДОПУНИ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ЦЕНОВНИКА ЗАКУПА ПРОДAЈНОГ МЕСТА НА ПИЈАЦИ
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

22.

24.

27.

28.

31.

32.

33.
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257.
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259.
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 2018.-2020. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈП ''ГАС'' ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН ЗА 2018.ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЛАВКО РОДИЋ'' БАЧКИ ЈАРАК
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН
КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

34.

35.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

ПРАВИЛНИК
261.

о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава
на рачун извршења буџета општине 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 Темерин

51.

