СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ГодинаXLIV–Број 3. ТЕМЕРИН 10. МАРТ 2011.

Примерак 100,00 динара

14.
На основу члана 35. тачка 3. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА БЕЗБЕДНОСТИ
У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 2011-2015 ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом одлуком доноси се Стратегија развоја безбедности у општини Темерин
2011-2015. године.
Члан2.
Стратегија развоја безбедности у општини Темерин 2011-2015. године,
саставни је део ове одлуке.
Члан3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка, с.р.

1. Увод
Стратегија развоја безбедности у општини Темерин 2011 – 2015. године обухвата
област безбедности саобраћаја, област превенције злоупотребе ПАС (психоактивне
супстанце - супстанце које мењају расположење, мишљење или понашање) и област
превенције свих видова насиља (у породици, на јавним скуповима, на спортским
манифестацијама, у школама, угоститељским објектима…).
Стратегија развоја безбедности у општини Темерин 2011 – 2015. је направљена према
актуелним подацима и приоритетима дефинисаним у времену њезиног доношења. Током
њезине реализације могуће је мењати и допуњавати поједине сегменте, прилагођавајући их
потребама грађана⁄ки.
ОПШТИНСКИ САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

1.1. Уводна реч председника општине Темерин
Поштовани суграђани/нке,
Стратегија развоја безбедности у општини Темерин 2011 – 2015. која се
налази пред нама представља документ од изузетне важности за развој безбедности
наше локалне заједнице. На овај начин општина Темерин је препознала значај
стратешког планирања које је усмерено ка стварању системских услова за креирање
и егзистенцију једне безбедне заједнице.
Овом Стратегијом је дефинисана визија развоја безбедности општине за
период 2011– 2015. година и одређени су стратешки приоритети којима ће се
омогућити оптимално искоришћавање и развој свих људских и материјалних ресурса
којима општина Темерин располаже.
Уверен сам да ће квалитетна имплементација Стратегије развоја безбедности
у општини Темерин 2011 – 2015. омогућити бољи и квалитетнији живот за све наше
грађане/ке.
Овом приликом желим да изразим захвалност свим члановима Општинског
савета за безбедност, представницима јавних установа, као и свим грађанима/кама
који су дали допринос у изради Стратегије.
И на крају, желим посебно да нагласим да ће општина Темерин, у наредних
пет година, веома одговорно и посвећено приступити остваривању стратешких
циљева развоја на плану безбедности.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
АНДРАШ ГУСТОЊ
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1.2. Општински савет за безбедност
Општински савет за безбедност је формиран 30.03.2010. године одлуком Скупштине
општине Темерин.
Савет чине 10 чланова, од којих је један координатор:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Душан Рујевић – координатор
Лајош Мишколци, командир ПУ Нови Сад - ПС Темерин – члан
Данијел Хајдук, директор Центра за социјални рад општине Темерин – члан
Изабела Урбан, чланица Општинског већа за ресор школство и дечије установе –
чланица
Ивана Јерков, координаторка Локалне канцеларије за младе – чланица
Магдолна Пете, начелница Општинске управе – чланица
Тереза Петеш, виша стручна сарадница Основног суда Нови Сад – Судске јединице у
Темерину- чланица
Магдолна Мориц Чече, новинарка – чланица
Душан Кресовић, новинар – члан
Даниела Малешев, суткиња за прекршаје ПС Бечеј – Одељења у Темерину – чланица

Општински савет за безбедност

Радна група за
безбедност саобраћаја

Радна група за
превенцију злоупотребе
ПАС

Радна група за
безбедност лица и
имовине и допринос
бољим међнационалним
односима

2. Визија и мисија
2.1.

Визија

Општина Темерин ће постати безбеднија средина за све грађане/ке који у њој живе,
раде, стварају, друже се или такмиче, без обзира на полну, религијску или етничку
припадност и средина која константно јача институције за унапређење безбедности,
превентивно делује и препознаје ризике и претње за безбедност и развија системске
механизме за њихово превазилажење, а све у циљу стварања такве безбедне
заједнице да се млади људи одлучују да остану, а они који су отишли реше да се у
њу врате.
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Мисија
Мисија општине Темерин је да својом безбедоносном политиком ствара услове за
развој безбедне заједнице.

3. Анализа ситуације
3.1. Географски подаци
Територија општине Темерин се налази у
југоисточном делу Бачке. Са источне стране се граничи
са општином Жабаљ, са севера са општином Србобран,
општином Врбас на западу и градом Новим Садом на
југу.
Општина Темерин има три насеља: Темерин, Бачки
Јарак и Сириг, а територија је подељена у четири
катастра: Темерин, Бачки Јарак, Сириг и Камендин.
Географски положај општине Темерин је врло повољан.
У меридијанском правцу је секу три важна пута.
Најважнији је међународни пут Е-75 који води од
Новог Сада до Суботице и даље ка Мађарској. Део пута
Нови Сад - Србобран, који сече западни део општине
Темерин, је пуштен у употребу 1984 године.
Други важни пут је пут М-22 (од недавно међународни пут Е-5), који има скоро исти
правац. М-22 води мало источније од пута Е-75 и пролази кроз Сириг.
Трећи пут је регионалног значаја (Р120) и иде кроз Нови Сад, Бачки Јарак и Темерин и
води ка Бечеју, Сенти и Кањижу. У Сиригу и Темерину, сва три пута пресеца регионални пут
Р-104 који иде у правцу Оџаци – Змајево – Сириг – Темерин – Жабаљ. Од одавде главни пут
води преко Тисе у Зрењанин и друге градове у Банату. Кроз југоисточни део општине и два
њена насеља иде железничка пруга од Новог Сада ка Жабљу, Бечеју и Сенти.
Као што се види Општина Темерин и сада има релативно добро развијену саобраћајну
инфраструктуру, а Просторним планом Републике Србије предвиђен је даљи интезивни
развој друмског и железничког саобраћаја.

3.2. Демографски подаци
По подацима који датирају из 2002. године на подручју општине Темерин живи 28.275.
становника. Општина Темерин је вишенационална заједница од 16 народности. Највише има
Срба 18155 (64,2%) и Мађара 8341 (29,49%). Од укупног броја становништва мушкараца има
13.813, а жена 14.462.
Национална припадност
Срби
Мађари
Југословени
Остали и неопредељени
Укупно

Број

%

18.155

64,20

8.341

29,49

407

1,44

1.372

4,87

28.275

100,00
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Табела 1: Национална структура становништва Општине Темерин према подацима Пописа из 2002. год.1

Тренд раста становништва подручја Темерина је врло специфичан. Током последњих
пар векова број становника се повећао за 72%.
Старосна структура становништва је следећа:

Графикон 2: Број становника Темерина према годишту и полу на основу резултата пописа 2002. године

Графикон 3: Старији од 65 година према полу

1

Подаци Републичког завода за статистику.
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Општина Темерин има око 4.200 пензионисаних грађана⁄ки.
Општина Темерин данас представља општину са значајним повећањем броја
становника у периоду 1991-2002. година, услед прилива великог броја избеглица и ИРЛ.
Од укупног броја регистрованих избеглих и прогнаних лица (9.650), који су у периоду
од 1991. до 2001. године дошли у нашу општину, њих око 70% се одлучило да свој живот и
рад настави у Темерину.
У периоду од 2002. године до 2008. године према ’’Информацији о стању избеглица,
прогнаника и расељених лица у општини Темерин’’ повереника Комесаријата, још 2509 лица
је стекло и реализовало држављанство Републике Србије.
Број домаћинстава у општини је:
Број чланова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 и
више

Просечан број
чланова

Број
домаћинстава

118
6

159
3

126
4

174
3

49
9

16
6

5
8

1
0

2

8

2.94

Табела 2: Домаћинства по броју чланова на основу пописа из 2002. год.2

3.3.

Привредна ситуација у општини

Према Просторном плану Републике Србије општина Темерин се налази у појасу
интензивног развоја првог значаја, што ствара добре могућности за будући развој.
Анализа је показала да окосницу привредне структуре општине Темерин чине
прерађивачка индустрија, трговина и пољопривреда, у којима делују средња и мала
предузећа, и развијен предузетнички сектор.
О оквиру индустрије најзаступљеније су метална и металопрерађивачка индустрија,
производња грађевинских материјала и арматура, дрвнопрерађивачка, производња
текстилне галантерије, хемијска индустрија, прерада пољопривредних производа и др. Међу
предузећима по својим резултатима пословања и свом доприносу досадашњем развоју
привреде Општине издвајају се предузећа ФКЛ, Термовент, Ferocoop, Нобили, Визор и
Векић. Своју конкурентност ова предузећа потврђују извозом на инострана тржишта, а
највећи извозник међу њима је ФКЛ који скоро 80% свог прихода остварује на иностраном
тржишту.
Предузетнички сектор традиционално је усмерен на пружање различитих услуга, међу
којима личне занатске услуге имају велики значај, као и на прераду дрвета, производњу
металне галантерије, производњу медицинске опреме, производњу опреме за млинове,
производњу обуће, производњу текстилних производа, производњу предмета од пластике и
сл. Неки предузетници по својој величини не заостају за многим малим, па и неким
предузећима средње величине. Тако нпр. предузетничка радња „Беба” запошљава око 70
радника⁄ца, "Дуга" запошљава око 35 радника⁄ца, Ковач ХУЂИК око 35 итд.
Општина Темерин располаже и значајним природним потенцијалима за развој туризма,
у које спадају, пре свега, заштићена природна добра реке Јегричке са богатом флором и
фауном, богатство термалним водама погодним за развој бањског туризма, као и споменик
природе „Стари парк”. Туристичкој понуди могу допринети и бројна културна добра која се
налазе на територији Општине, као што је 11 археолошких локалитета, замак „Каштел”, етно
парк „Брвнара” и сл. Као значајан ресурс могу се навести и термоминерални извори.
2

Подаци Републичког завода за статистику.
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Поред наведеног, значајан „неопипљив” ресурс Општине представља традиција
организовања туристичких манифестација („Пасуљијада” и сајам вина), као и постојање
удружења „Јегричка и салаши”, чији је циљ промоција и развој туризма на подручју Општине.
Насупрот значајним природним и културним потенцијалима за развој туризма, стоје
постојећи капацитети за пружање угоститељских и туристичких услуга. Анализе показују на
потребу развоја понуде смештајних капацитета, као и потребу побољшања опремљености
постојећих угоститељских објеката као и побошање нивоа услуга које пружају.
Од бројних могућих мера за стварање подстицајног пословног амбијента за локалну
економију, општина Темерин определила се за оснивање институција за пружање подршке
локалном развоју и пословању привреде.

3.3.1. Утицај привредне ситуације на социјалне потребе
Темерин је општина са релативно богатом традицијом рада у области прерађивачке
индустрије, трговине и пољопривреде и као таква је препознатљива у региону.
Процес транзиције, приватизације и реструктуирања привредних субјеката у општини
Темерин траје већ дужи низ година и још увек није окончан, што је у великој мери утицало на
неповољну привредну ситуацију. Још увек је неизвесна ситуација у највећим привредним
предузећима и коначно решење њиховог статуса очекује се у наредном периоду, нека од њих
биће приватизована, нека реструктуирана, а нека ликвидирана, што ће условити да још један
број радника⁄ца остане без посла.
Данас је, и поред спровођења активних мера запошљавања, у Општини Темерин,
релативно висока незапосленост, као што то илуструје Табела 3. Један од проблема у
области запошљавања представља висок удео незапослених без квалификација (I и II
степен стручне спреме).
На основу информација које смо добили од Националне службе за запошљавање
стање по питању незапослености на крају септембра 2009. године у општини Темерин је
било следеће
Степен
СС
I
II
III
IV
V
VI
VII1
VII2
VIII
Укупно

До 18 г.
У*
Ж**
3
4
1
0
26
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
15

19-25
У
44
2
171
100
0
21
20
0
0
358

26-30
Ж
20
2
73
60
0
12
15
0
0
182

У
46
6
104
68
0
15
35
0
0
274

Ж
28
6
54
46
0
11
20
0
0
165

Старост и пол
31-40
41-50
Преко 50
Укупно
У
Ж
У
Ж
У
Ж
У
Ж
708
168
109
165
100
282
142
403
91
28
21
20
9
34
12
50
811
172
105
105
51
233
79
373
732
188
126
262
165
114
66
463
15
3
3
8
1
4
0
4
98
24
22
15
11
23
6
62
98
19
13
12
6
12
4
58
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2554
1413
602
399
587
343
703
309
3
Табела 3: Незапосленост у Општини Темерин 30.09.2009.год.

*У – Укупно
** Ж – Жене

Један од проблема је и непостојање базе података који се тичу образовног профила
незапослених (постоје само подаци који се односе на степен стручне спреме)

4. Безбедност на нивоу општине
3

Национална служба за запошљавање – Филијала Темерин
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Кључни актери и институције у области развоја безбедности у општини Темерин су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Скупштина општине Темерин
Полицијска станица Темерин
Основни суд у Новом Саду – јединица у Темерину
Прекршајни суд Бечеј одељење Темерин
Центар за социјални рад општине Темерин
Канцеларија за младе
Дом здравља
Установе предшколског, основног и средњег образовања
Дирекција за изградњу и урбанизам
Медији и
Организације цивилног сектора

Канцелариј
а за младе
општине
Темерин

Полицијск
а станица
Темерин

Дирекција
за
изградњу
и
урбанизам
Основни
суд у Новом
Саду –
судска
јединица у
Темерину

Центар за
социјални
рад
општине
Темерин

Скупштина
општине
Темерин
Организациј
е цивилног
сектора

Дом
здравља

Прекршајн
и суд Бечеј
одељење
Темерин

Медији

Образовне
институције
у локалној
заједници

Графикон 4: Кључни актери безбедности

4.1. Полицијска станица Темерин
ПС Темерин непосредно обавља полицијске и друге послове и остварује локалну
сарадњу на подручју општине Темерин у саставу Полицијске управе Нови Сад. У оквиру ПС
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Темерин послове обављају униформисани и неуниформисани запослени који примењују
полицијска овлашћења, као и запослени на посебним или одређеним дужностима, чији су
послови у непосредној вези са полицијским пословима. Полицијски службеници⁄це ПС
Темерин обављају законом утврђене полицијске послове: пружају подршку владавини права
у демократском друштву и одговорни су за остваривање безбедности у складу са законом;
свима пружају заштиту права и слобода која се могу ограничити само под условом и на начин
утврђен Уставом и законом; информишу јавност о својим активностима при том не
откривајући поверљиве информације; сарађују са органима територијалне аутономије и
локалне самоуправе у предузимању мера ради остваривања безбедности људи и имовине,
као и са свим другим органима и установама, организацијама, мањинским и другим
организационим групама, самоорганизованим појединцима, ради развијања партнерства у
спречавању или откривању деликата и њихових починилаца и остваривања других
безбедносних циљева; обављају и друге активности из области унутрашњих послова. Рад
полиције заснива се на кодексу етике који доноси Влада Републике Србије. Полицијски
службеници⁄це ПС Темерин обављају полицијске послове у складу са начелом
професионализма, сарадње, законитости у раду и сразмерности у примени полицијских
овлашћења, као и на принципу супсидијарности (рада са најмање штетним последицама). У
обављању послова полиције, радници⁄це ПС Темерин се придржавају националних и
међународних стандарда полицијских поступања, захтева утврђених законом и другим
прописима и актима Републике Србије, као и међународним уговорима и конвенцијама које је
усвојила Република Србија. Послови, надлежност и овлашћења полиције регулисана су
Законом о полицији.

АНАЛИЗА СТАЊА:
- Јавни ред и мирСтање ЈРМ се може сматрати задовољавајућим. У 2010. години дошло је ипак до
знатног повећања броја евидентираних прекршаја ЈРМ-а, где је укупан број прекршаја у
2009. години у прва четири месеца 57, током 2010. године за исти период 85 (повећање за
близу 50%).
Знатно повећање се појављује код прекршаја са елементима насиља и то:

облик нарушавања ЈРМ
вређање, злостављање
насиља
учествовање у тучи
непристојно,дрско
и
понашање

и

вршење

безобразно

I – IV
2009.

I – IV
2010.

22

37

10

14

8

12

Битно је напоменути да је број евидентираних прекршаја давања алкохолних пића
пијаном или малолетном лицу већи за 200%, а од укупног броја извршилаца прекршаја ЈРМ-а
124 (током 2009. године) код 24 је утврђено присуство алкохола у организму. Због постојања
бојазни да ће наставити са вршењем прекршаја ЈРМ-а задржана су 2 лица.

О запажању полицијских службеника⁄ца да поједини власници⁄це угоститељских
објеката не поштују одредбе Општинске одлуке о радном времену сачињено је 7
обавештења комуналној инспекцији и достављено на даље поступање.
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На безбедоносним секторима примећено је да се повећава број корисника⁄ца опојних
средстава, као и алкохола, посебно код малолетника⁄ца школског узраста.

- Сузбијање криминалитетаУ посматраном периоду (јануар – април 2010. године) дошло је до знатног повећања
броја кривичних дела са непознатим извршиоцима и то 24 у току 2009. године, 67 у 2010.
години. Ово представља повећање од 79%.
Тренд повећања броја посебно је забрињавајући када се има у виду да је број разбојништава
повећан са 5 на 11.
Из области имовинских деликата најзначајнија је разлика код тешких крађа где је у
извештајном периоду прошле године евидентирано 10, а ове 38, што је за 280% више.
Све су учесталији случајеви где су извршиоци најтежих кривичних дела под утицајем
алкохола или опојних дрога.
Полиција је предузела мере и активности на разјашњавању ових кривичних дела, али
ефикасност рада је мања за око 10% у односу на исти период у 2009. години.

месецгодина
март 2009.
јул 2009.
новембар
2009.
јануар 2010.
фебруар
2010.

април 2010

јул 2010.

ПАС
марихуан
а
марихуан
а
марихуан
а
кломазепа
м
диазепам
марихуан
а
бенсендин
марихуан
а
марихуан
а
хероин
хероин

количина
0,20 грама
126,83
грама
3,14 грама
7 таблета
4 таблете
2,1 грам
15 таблета
29,5 грама
1,7 грама
0,20 грама
0,15 грама

Идентификована је и једна плантажа засада марихуане.
Сва идентификована лица су приведена и написане су кривичне пријаве против истих. ПС
Темерин на месечном нивоу израђује План за сузбијање наркоманије.
Процена је да на територији општина Темерин активно ради око 15 дистрибутера
наркотичких средстава (5-6 већих).
Група за наркоманију ПУ Нови Сад је током 2009-2010. године у неколико наврата привела
више лица због поседовања и дистрибуције наркотичких средстава на територији општине
Темерин (највише у МЗ Бачки Јарак). Након ових интервенција већина дистрибутера је
санкционисана и налази се на издржавању затворске казне.

- Безбедност саобраћајаСтање показатеља у области безбедности саобраћаја за прва четири месеца 2010. године је
знатно повољније. Ова констатација се може извести из следећих података:

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Регистровано саобраћајних незгода
Погинуло лица
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Саобраћајних незгода са материјалном
штетом
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I – IV
2009.
94
2
5
22

I – IV
2010.
50
1
4
6

74

40

Најзаступљенији прекршаји су: управљање возилом под дејством алкохола, поступање
возача⁄ица противно саобраћајном знаку, неношење заштитне кациге и коришћење мобилних
телефона током вожње.
Број одузетих дозвола због вожње под дејством алкохола током 2009. године је био 243, а до
половине августа 2010. године је одузето 90.
Основни проблеми произилазе из огромне фреквенције саобраћаја на главној
саобраћајници, нерешености проблема мирујућег саобраћаја (посебно пијачним данима) и
ниског нивоа саобраћајне културе (како пешака, тако и возача⁄ица).

4.2. Основни суд у Новом Саду – судска јединица у Темерину
Општински суд у Темерину основан је 1962. године, а од 1. јануара 2010. трећина
надлежности се преселила у Основни суд у Нови Сад. У Темерину је остала судска јединица
са 12 радника и двоје судија⁄ткиња. До сада је у Општинском суду у Темерину радило
четворо судија⁄ткиња и 30 службеник⁄ица. У Основној судској јединици у Темерину је остао
комплетан парнични и ванпарнични поступак, овера, али не инострана и земљишне књиге у
оном делу које нису пренете у катастар општине Темерин и неки други послови од мањег
значаја.

4.3. Прекршајни суд Бечеј одељење Темерин
Од 01.01.2010. године, а на основу Закона о седиштима и подручјима судова и јавних
тужилаштава, Општински Орган за прекршаје у Темерину постаје одељење Прекршајног
суда Бечеј. Новом правосудном мрежом у надлежности прекршајних судова и њихових
одељења су и прекршаји из области јавног реда и мира, саобраћајни прекршаји, прекршаји
из области пореског, царинског и девизног пословања, као и прекршаји из области
инспекцијског надзора.
У Прекршајном суду Бечеј одељење Темерин запослено је 6 државних службеника⁄ица, а у
предметима поступа један судија⁄ткиња.
У 2009. години у ОО за прекршаје Темерин из области безбедности саобраћаја запримљено
је укупно 894 предмета, а од тога је решено укупно 875 предмета.
Из области јавног реда и мира у 2009. години запримљено је укупно 333 предмета, а од тога
је решено укупно 312 предмета.
Пред ОО за прекршаје Темерин у 2009. години према малолетним лицима вођено је укупно
106 предмета, а од тога 95 предмета из области безбедности саобраћаја, а 21 предмет из
области јавног реда и мира.

4.4. Дом здравља
Дом здравља Темерин је здравствена установа која обавља здравствену делатност
на нивоу примарне здравствене заштите становништва. У оквиру Дома здравља
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организоване су следеће службе: здравствена заштита одраслих становника⁄ица, хитна
медицинска помоћ, здравствена заштита деце и здравствена заштита школске деце (дечији
школски диспанзер), здравствена заштита жена, лабораторијска дијагностика, радиолошка
дијагностика, физикална медицина и рехабилитација, специјалистичко консултативне
службе, стоматолошка здравствена заштита и фармацеутска здравствена делатност.
Служба опште медицине у Дому здравља Темерин организована је у оквиру ''централне''
зграде Дома здравља која се налази у средишту општине Темерин и у амбулантама које се
налазе у Првој месној заједници Темерин и Месним заједницама Бачки Јарак, Сириг и Старо
Ђурђево.
служба

Здравствена заштита деце
Здравствена заштита школске деце
Здравствена заштита жена
Здравствена заштита одраслих
Хитна медицинска помоћ
Радиолошка дијагностика
Лабораторијска дијагностика
Физикална медицинска рехабилитација
Специјалистичко
Интерна
консултативна
Пнеумофизиологија
служба
Офтамологија
Укупно

запослени
лекари⁄ке
медицинске
сестре техничари⁄ке
3
3
2
2
2
2
12
18
5
7
1
1
4
1
4
1
2
1
2
1
1
29
46

број
прегледа

услуга

21622
13325
16826
110956
7294
1740
5096
4289
4782
7571
193501

19251
13083
9202
146351
7294
4515
132129
40239
5356
4517
36796
418733

Табела 4. Статистички преглед запослених и рада Дома здравља за 2008. годину4

Напомена (везана за табелу):
У 2008 гофини у служби здравствене заштите жена пружено је 416 терапијске услуга од стране лекара.
Санитетски превоз- током 2008 годин транспортовано је укупно 1576 пацијената и пређено 164 653 км.

У последњих неколико година уложена су знатна средства за модернизацију опреме и
реконструкцију постојећих објеката.

АНАЛИЗА СТАЊА:
Пацијентима⁄кињама оболелим од болести зависности у Дому здравља углавном се
пружају услуге лекарских прегледа код акутних стања и исписивање редовне терапије.
Лечење пацијената⁄киња оболелих од болести зависности углавном се спроводи у
саветовалиштима за одвикавање од болести зависности која се налазе на поликлиници КЦВ
у Новом Саду или у Дому здравља Змај Огњена Вука Нови Сад.
године
старости
до 20
21-30
31-40
41-50
4

пол
мушкарци

збир

жене
9
5
3
8

Извор података Дом здравља Темерин

7
3
2
6

алкохолизам
16
8
5
14

4
5
5
14

наркоманија
12
3
-
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51-60
61-70
старији од 70
збир

10
6
5
46

4
2
2
26

14
8
7
72
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14
8
7
69
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4.5. Центар за социјални рад Темерин
Центар за социјални рад запошљава 14 радника. Оснивач ЦСР Темерин је општина
Темерин. Основни задаци рада Центра су спровођење социјалне заштите и обезбеђивање
социјалне сигурности грађан⁄ки општине Темерин. Под социјалном заштитом се подразумева
организована друштвена делатност која има за циљ пружање помоћи грађанима⁄нкама и
њиховим породицама, у условима стања социјалне потребе и предузимање мера ради
спречавања и отклањања последица таквог стања. Сваком грађанину⁄ки или породици, којој
је неопходна друштвена помоћ, у циљу савладавања материјалних и других животних
тешкоћа, припада помоћ из области социјалне заштите.
Приступ КОРИСНИК⁄ЦА У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ је опредељење ЦСР-а, јер полази од
претпоставке да је корисник⁄ца најбољи познавалац својих потреба, чиме се у најбољем
смислу осигурава поштовање људских права. Развијајући услуге по овом моделу, улога
професионалца је, да заједно са корисником⁄цом процени, истражи и пронађе најефикасније
решење за задовољавање његових⁄њезиних потреба, уважавајући реално стање у локалној
заједници.

АНАЛИЗА СТАЊА:
Старосна
група
Деца и
омладина
Одрасла лица
Остарела лица
УКУПАН БРОЈ
КОРИСНИКА

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

460

578

570

717

1.028

1.385

1.390

1.059

1.116

210
406

321
456

390
477

455
281

455
433

442
481

450
685

563
458

555
428

588
404

1.076

1.355

1.437

1.453

1.916

2.308

2.525

2.080

2.099

2037

1045

Табела 5: Корисници социјалне заштите према узрасту у периоду од 2000. год до 2009. год. 5

Породично насиље - Током 2009. године у 17 породица је идентификовано постојање
породичног насиља. Највећи број насиља у породици пријављен је од стране саме жртве или
члана⁄ице породице, а потом од стране школе. Жртве насиља у породици обично су
долазиле у пратњи неког другог члана⁄ице породице (пунолетно дете, брат, сестра,
пријатељ...). У оваквим високо ризичним и стресним ситуацијама када жртве донесу одлуку
да пријаве насиље и обрате се за помоћ надлежним органима, неопходна је подршка
блиских особа. Доминантан је облик емоционалног злостављања, а затим и физичко
злостављање.
Може се констатовати да је у односу на претходне године евидентан пад броја
идентификованих жртава породичног насиља. Примена новог Породичног закона, као и
интензивна медијска кампања са државног нивоа, у погледу заштите породице од насиља, у
многоме су допринеле давању на значају овој проблематици, озбиљнијем и систематичнијем
приступу овом проблему, самих институција које се том проблематиком баве, као и
охрабривању самих жртава да се обрате за помоћ.
5
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Оно што и даље остаје као проблем јесте недовољна и некоординирана комуникација
између свих надлежних институција (међусекторска сарадња).
Деце и омладине са поремећајем у понашању - Треба нагласити да су
малолетници⁄це позивани на разговор неизоставно уз присуство бар једног од родитеља, а
почињени прекршаји су посматрани у породичном контексту као резултат поремећених
породичних односа (породична патологија: алкохолизам, сиромаштво, незапосленост,
непостојање јасних релација и комуникација међу члановима породице...).
Уочена је позитивна корелација између дисхармоничних породичних односа и броја
почињених кривичних дела. Не треба занемарити нити утицај вршњачке групе и потребе
малолетника⁄це да се буде прихваћен у оквиру ње, потребу ставрања сопственог идентитета
као и значај утицаја глобалне друштвене ситуације (утицај мас-медија и система вредности).
Приликом сваког интервјуа са малолетником⁄цом је обављен и саветодавнопревентивни разговор и то не само у оквиру актуелне проблематике већ и у оквиру питања
адолесцентске проблематике, школовања, професионалног усмеравања, начина
превазилажења конфликтних ситуација, породичног функционисања...

Малолетници⁄це
Са асоцијалним понашањем
Кривично неодговорни (испод 14 год.живота)
Одговорни за кривични преступ
Одговорни за прекршај
УКУПАН БРОЈ МАЛОЛЕТНИКА⁄ЦА

2008.
12
1
44
86
143

2009.
9
1
39
88
137

4.6. Установе предшколског, основног и средњег образовања
Школска мрежа општине Темерин обухвата једну Предшколску установу, четири
основне школе и једну средњу школу. Све остале потребе у школовању реализују се у
средњим, вишим и високим школама Новог Сада или других места, које са Темерином
повезује редован градски и међумесни саобраћај.

•

Предшколска установа ''Вељко Влаховић’’

Предшколска установа Вељко Влаховић у Темерину ради у 4 објекта: Центар, укупне
површине 1940м2, објекат у Бачком Јарку има површину од 700м2. Објекат у Старом Ђурђеву
у школи П. Кочић располаже са 350м2 и Прва МЗ на Телепу са 500м2. Укупна површина је
3490 м2 учионица за васпитање и збрињавање као и 6.290м2 дворишних површина. Тренутно
капацитет је око 800 деце. Потребе су много веће па се тренутно дограђује смештајни
капацитет у МЗ Старо Ђурђево. Сви објекти имају савремене кухиње. Објекти и учионице су
опремљени дидактичким материјалом као и потребном опремом. Током 2007. године почела
је изградња новог објекта предшколске установе у Сиригу којом ће ПУ значајно повећати
свој капацитет за 80 места. Поред проширења капацитета, отвориће се и јаслено одељење.

•

ОШ ’’Петар Кочић’’ Темерин
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Ово је највећа школска установа која има 1158 ученика⁄ца који наставу похађају у четири
објекта. Настава се у школи спроводи и на српском и на мађарском језику. Централни објекат
школе је изграђен 1974. године. Пројектом је планирана изградња анекса школе А који до
данас није изграђен. Објекат у Старом Ђурђеву изграђен је 1930. године, а њега користи
предшколска установа. Током 2006. године почела је градња објекта у Старом Ђурђеву.
Нови објекат треба да омогући школовање од првог до осмог разреда у истој згради. У
оквиру школе гради се нова фискултурна сала. Основна школа „Петар Кочић“ користи
неколико учионица централног објекта ОШ „Кокаи Имре“ као и учионице исте школе у објекту
у Првој МЗ на Телепу. Крај свих објеката ове школе изграђени су и уређени спортски терени
и игралишта, а школи је на располагању спортска хала и две спортске сале. Има централно
грејање и савремену кухињу. Ради у две смене и запошљава 130 лица.

•

ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин

Основна школа "Кокаи Имре" користи два објекта: централну школску зграду у Темерину и
објекат за истурена одељења на Телепу. Централна зграда је изграђена 1968. године, а
школска зграда на Телепу је адаптирана 1956. године. На Телепу настава се организује од 1.
до 4. разреда, са по једним одељењем. Овај објекат користе и ученици ОШ "Петар Кочић" из
Темерина, од 1. до 4. разреда. У централној школској згради организована су и два
комбинована одељења од 1. до 4. и од 5. до 8. разреда за ученике⁄це са сметњама у развоју.
У оба објекта ОШ "Кокаи Имре", настава се изводи на мађарском наставном језику.
Због недостатка школског простора у матичној школи, у централној школској згради ОШ
"Кокаи Имре" наставу на мађарском језику похађају и ученици ОШ "Петар Кочић" из
Темерина, по једно одељење од 1. до 8. разреда.
Школу у школској 2010/2011 години похађа 462 ученика⁄це по редовном програму, око
10 ученика ⁄ца похађа наставу по програму прилагођеном за ученике⁄це са сметњама у
развоју.
У ОШ "Кокаи Имре" има укупно 63 запослених, 45 је наставно особље, а 18
6
ваннаставно особље.

•

ОШ ’’Данило Зеленовић’’ Сириг

Основна школа „Данило Зеленовић“ у Сиригу располаже са 2.686м2 школског простора у 4
објекта од којих је најновији изграђен 1980. године и у ком је смештено 7 учионица кабинета, зборница и администрација. Има салу за физичко васпитање са 2 свлачионице,
кабинетом и справарницом. Двориште је асфалтирано у димензијама рукометног игралишта.
Има кухињу и централно грејање, ради у две смене. Школу у школској 2010/2011 години
похађа 289 ученика⁄це. Једну учионицу школе за извођење наставе користе и ученици⁄це
истуреног одељења ШОСО ''Милан Петровић'' из Новог Сада (четири ученика). Школа има 37
запослених. Од укупног броја запослених 26 је наставно, а 11 је ваннаставно особље. У
школи се од 2009. године спроводи пројекат ''Школа без насиља''. 7

•

ОШ ’’Славко Родић’’ Бачки Јарак

Основна школа „Славко Родић“ у Бачком Јарку ради у згради изграђеној 1964. године са 12
учионица и два кабинета. На месту некадашње фискултурне сале изграђена је модерна
спортска хала са 750 места на трибинама, школска радионица, кабинети, котларница и
библиотека. Има централно грејање на гас од 1992. године . У дворишту се налази уређен
асфалтиран спортски терен од 1.150м2. Школа ради у две смене и у школској 2010/2011
години има 541 ученика⁄ца и 57 запослених радника⁄ца (од тога 39 запосленог наставног
6

Стање у ОШ ''Кокаи Имре'' у септембру 2010. године
Стање у ОШ ''Данило Зеленовић'' у септембру 2010. године
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особља). Једну учионицу школе за извођење наставе користе и ученици⁄це истуреног
одељења ШОСО ''Милан Петровић'' из Новог Сада. ОШ "Славко Родић'' из Бачког Јарка је
усвојила ШРП за период 2009 - 2013. године. Изабран је нови тим, мисија и визија.
Мото је: Ми не чекамо, већ корачамо у сусрет променама. То је други по реду ШРП, а првим
је покренута систематска брига о осавремењавању рада у школи кроз опремање наставним
средствима и обукама наставника за савремене облике рада (путем семинара).
Приоритети новог ШРП-а су:
1. Унапредити сарадњу са родитељима (развијање партнерске комуникације – продужени
боравак, уређење школског дворишта/родитељи активно укључени у све пројекте...)
2. Унапредити ангажовање наставника⁄ца у школи (наставити обуке на семинарима,
опремањем 3 мултимедијалне учионице стварати услове за наставу уз коришћење
компјутера, већи број секција)
3. Подршка уценицима⁄цама (реализација дугорочног пројекта ''Школа без насиља'', развијати
ученичка права кроз одговорности - Кодекс понашања, рад са децом која имају проблема у
учењу и са талентованим ученицима)
4. Самовредновање (спроводити континуирано, акциони план, обука наставника⁄ца,
укључивање ученика⁄ца и родитеља)

•

Средња Техничка школа ’’Лукијан Мушицки’’ Темерин

Техничка школа је имала у прошлости трансформацију: од стручне школе (1946), па ''Школа
ученика у привреди'' (1947), преко школе за КВ раднике ''Чаки Лајош'' (1975). 1978. године
постала је Школа за заједничко средње образовање и васпитање. Од 1990. године носи
назив ''Средња школа 25. Мај'' да би од 1993. године постала Техничка школа Темерин. Од
2008. године школа је понела име - Лукијан Мушицки. Школа оспособљава кадрове
трговачке, економске, фризерске и машинске струке. Ради на српском и мађарском језику.
Школу похађа 415 ученика ⁄ца и има 60 запослених.

4.7. Канцеларија за младе општине Темерин
Разлози због којих је општина Темерин кренула у целокупан процес бављења
проблемима младих су што не постоји координисано праћење потреба и активности како
индивидуалног тако и удруженог активизма, недостатак садржаја којим би се млади активно
укључили у динамичке процесе унутар заједнице и унапредили активности у области
омладинске политике у својој заједници, непостојање планова и програма на нивоу локалне
заједнице у вези са младима, непостојање база података у вези са садржајима, актерима,
активностима и ресурсима за младе итд.
Да би се сви ови проблеми превазишли, а потребе препознале и оствариле, општина
Темерин је уз подршку Министарства омладине и спорта кренула у процес формирања
Канцеларије за младе. Главни циљ формирања Локалне канцеларије за младе је стварање
услова у општини за квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у
савременим токовима друштва.
У процес формирања Канцеларије за младе (КЗМ) се званично кренуло 24. октобра
2008. године, доношењем закључка Општинског већа општине Темерин, а након тога је
именована и координаторка Ивана Јерков.
Крајем 2008. године је КЗМ аплицирала на конкурс Министарства омладине и спорта и
добила средства за пројекат „Формирање и промовисање Локалне канцеларије за младе у
општини Темерин“. Овим пројектом је обезбеђена техничка опрема за канцеларију,
промотивни материјали и свечано отварање КЗМ.
Канцеларија за младе општине Темерин званично је отворена 29. маја 2009. године.
Општина је обезбедила простор који се налази у Народног фронта 95 у Темерину.
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Организоване су разне радионице, посете других општина због едукација, а о свему овоме и
више о другим активностима можете наћи на интернет страници КЗМ општине Темрин

www.kzm-temerin.org
Како се КЗМ бави активним укључивањем што већег броја младих, највише се радило
на јачању капацитета саме канцеларије као и личних капацитета заинтересованих младих.
Најбољи начин за системско решавање проблема и испуњавања потреба младих је израда
Локалног акционог плана (ЛАП) за младе. Управо, из тог разлога је општина Темерин
аплицирала у августу 2009. године на конкурс Министарства омладине и спорта пројектом
„Израда локалног акционог плана за младе општине Темерин“ и добили смо средства у
износу од 197.000,00 динара. У оквиру одобреног пројекта, од новембра 2009. године се
кренуло са израдом ЛАП-а за младе општине Темерин. У изради су учествовали
представници локалних институција, омладина наше општине и остали заинтересовани
појединци⁄ке.
Скупштина општине Темерин на XXI седници одржаној 28. октобра 2010. године
донела је Одлуку о усвајању Локалног акционог плана за младе.

АНАЛИЗА СТАЊА:
Током израде Локалног акционог плана за младе општине Темерин израђена је анкета
о проблемима и потребама младих узраста од 14 до 30 година. Волонтери ЛКМ су спровели
опширну анкету са 70 омладинаца, од којих су 54,29% жене, а 12,86% их је у браку.
Из области културе, спорта и слободног времена, млади су рекли да слободно време
највише проводе код куће уз компјутер/интернет (24,29%), затим код куће уз ТВ (20%), док је
14, 27% одговорило да слободно време проводи са друштвом. 40% испитаника⁄ца сматра да
у општини недостаје већа понуда спортских садржаја како би квалитетније проводили своје
слободно време, док 28,57% сматра да недостаје већа понуда културних дешавања. 45,71%
испитаника⁄ца су чланови⁄це библиотеке. Рекреативно или професионално спортом се бави
54,29% испитаника⁄ца.
Из области активизма и волонтеризма, 57,14% испитаника⁄ца су заинтересовани⁄е или
веома заинтересовани⁄е за учешће у решавању неких проблема у нашој општини, али само
20% је учествовало у решавању неког локалног проблема. На питање - шта је разлог што
млади често не практикују волонтерски рад, 41,43% испитаника⁄ца је одговорило да је то зато
што нису довољно информисани⁄не, док 37,14% сматра да млади нису заинтересовани за
рад који није плаћен.
У области мобилности и информисања има много интересантних података, али једна
од интересантнијих је да 61,43% испитаника⁄ца није чуло за могућност путовања у оквиру
неких посебних програма (Млади у акцији, Млади истраживачи Србије и слично), а као разлог
за то 41,43% наводе да нису знали где да се информишу док 24,29% мисли да су за овакве
програме потребни посебни услови које не испуњавају. 45,71% испитаника се најчешће
информише преко ТВ-а, а 35,71% преко интернета, само 1,43% се информише преко радија.
Рачунар и интернет везу има 78,57% испитаника.
Када је активно учешће младих у доношењу одлука у локалној средини у питању,
61,43% испитаника⁄ца би вероватно или сигурно преузели одговорност и укључили се у
доношење одлука, а као подршка која би им у том случају највише помогла је информисање
(37,14%) и кампања за младе (27,14%).
Када је здравље младих у питању, 51,43% испитаника⁄ца је одговорило да у
последњих 30 дана ниједном нису запалили цигарету, док је 11,43% пуши више од 20
цигарета дневно. 22,86% каже да се никада у животу нису опили, а 12,86% кажу да јесу више
од 40 пута. 55,71% испитаника⁄ца каже да никада нису користили марихуану.
У оквиру теме безбедности, 41,43% испитаника је рекло да су били жртве криминала
и/или насиља.
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Чињенице су да у моменту израде и усвајања ЛАП-а не постоји ниједна омладинска
невладина организација, Савет за младе, Омладински клуб као и остале структуре које би за
циљ имале укључивање младих у друштво. Постоји Канцеларија за младе општине Темерин,
као једина која се бави младима, при локалној самоуправи, али она није систематизована
нити је довољна за испуњавање овог циља.

4.8. Дирекција за развој и урбанизам
•
•

•
•
•
•
•

ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
планови детаљне регулације, урбанистички пројекти, парцелације и препарцелације
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ситуациони планови, идејни пројекти, главни пројекти за новоградњу, пројекти
изведених објеката(легализација), ревизија пројеката, техничка контрола пројеката,
технички услови за привремене пројекте
УРЕЂИВАЊЕ, КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ И ПРОМЕТ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИЗОВАНИХ ПУТЕВА
СТРУЧНИ НАДЗОР ПРИ ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

АНАЛИЗА СТАЊА:
У пероду од 05.05.2010. до 20.05.2010. године извршен је обилазак свих локалних
путева и улица у општини Темерин. Прегледом је утврђено да велики број локалних путева
нема хабајући слој асфалта у коловозној конструкцији те да је пројектни период истекао, а
коловозна конструкција девастирана са лошим карактеристикама у погледу равности, нагиба
и одводње атмосферских вода. Постојећи битуминизирани носиви слој који је направљен од
биту-шљунка је уништен и захтева хитно пресвлачење асфалтбетоном (хабајућим слојем). У
протеклом експлоатационом периоду који у просеку износи 35-40 година, вршено је редовно
одржавање локалних путева у границама расположивих финансијских средстава. Ово је
подразумевало решавање проблема појаве ударних рупа и других озбиљних оштећења
коловоза, као и атмосферских канала уз локалне путеве у циљу заштите конструкције путева.
Ојачање коловозне конструкције је вршено у малом броју случајева. Локалне путеве са
претходно наведеним карактеристикама није могуће одржавати на досадашњи начин, без
значајнијег улагања у њихово убрзано појачано одржавање.
Реализација улагања би подразумевала замену оштећене коловозне конструкције,
битуминизираног носивог слоја и уградњу асфалт бетона као хабајућег слоја у дебљини која
би била утврђена на основу намене улица у којима би се радила реконструкција и појачано
одржавање, тако да коловозна конструкција улица које пролазе кроз радне зоне предвиђене
планском документацијом морају бити доведене у стање пуне функционалности за
саобраћајне потребе радних зона док би коловозна конструкција улица које пролазе кроз
стамбене зоне била усклађена са саобраћајним оптерећењем у тим зонама. У стамбеним
зонама потребно је првенствено санирати сабирне улице преко којих се одвија већи део
саобраћаја унутар насеља као и зоне школа, предшколских установа и домова здравља.
Општи ефекти улагања – ојачања коловозне конструкције на локалним саобраћајницама
у општини Темерин, би се огледала у подизању квалитета живљења и стандарда
становника⁄ца општине. Реализацијом улагања би била унапређена саобараћајна
инфраструктура, која би у многоме допринела бољем функционисању постојеће саобраћајне
матрице: повећала би се безбедност саобраћаја на путевима, обезбедила би се боља
саобраћајна приступачност за све делове насељених места, локалне саобраћајнице у
деловима радних зона допринеле би атрактивности простора за нове инвестиције и
унапредиле постојеће привредне активности. Довођењем саобраћајне инфрастуктуре на
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потребан ниво, смањила би се неопходна средства за велики број ургентних поправки путева
чији су ефекти најчешће краткорочни и створили би се услови за систематско и континуирано
одржавање локалне путне мреже у будућем периоду.

4.9. Остали институционални капацитети општине Темерин
4.9.1. Медији
Задатак медија који егзистирају на подручју општине Темерин је правовремено и
коректно преношење свих информација релевантних за грађане/ке у општини
Темерин.
Гледано са позиције Стратегије развоја безбедности општине Темерин улога
медија је значајна.
Медији су укључени и поред својих редовних активности са својим
представницима и у рад Општинског савета за безбедност и у рад радних група
Савета.
Медији на територији општине Темерин су:
1. КИЦ ''Лукијан Мушицки'' — Радио Темерин
''92 на 93.5'' је емисија коју
реализује Радио Темерин у сарадњи са
Полицијском станицом Темерин и посвећена је актуелним догађајима,
активностима полиције на решавању безбедоносне проблематике и сарадњи
са грађанима/кама.
2. Temerini Újság
3. Наше Новине
4. Копча
4.9.2. Организације невладиног сектора
Цивилни сектор још увек није у довољној мери препознао потребу да је неопходно да
заузме активнију улогу у систему развоја безбедоности и да у партнерству са другим
актерима развија услуге за циљну групу коју окупља или у складу са својом делатношћу.
Неки позитивно помаци су забележени:
•
•
•

Пројектна активност Мото клуба ''Patriots''
Активност ЦК Темерин у оспособљавању деце и младих у пружању прве помоћи
Активности Удружења за инклузију особа са инвалидитетом

5. SWOT анализа
Анализа је омогућила учесницима⁄цама да направе увид о постојећим и недостајућим
ресурсима за развој безбедности на локалном нивоу. Значај ове анализе је у препознавању
ресурса које је могуће одмах ставити у функцију, али и о неопходности развијања
недостајућих ресурса.
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СНАГЕ
-

Полицијска станица Темерин
Четири основне и једна средња школа
Центар за социјални рад
Канцеларија за младе
Дом здравља Темерин
Општински орган за прекршаје
Суд
Дирекција за изградњу и урбанизам
КИЦ ''Лукијан Мушицки''
Локалне новине
Ватрогасци
Црвени крст Темерин
Постојање личних контаката
Постојање општинског савета за безбедност
Релативно добра материјална опремљеност
установа и институција
Усмереност локалне самоуправе ка стратешком
решавању проблема у области безбедности
Одговарајућа образовна структура запослених
Добри односи са великим бројем НВО у
општини
Локална стратегија социјалне заштите
Стратегија развоја општине Темерин
Солидно искуство запослених у раду на
пројектним активностима
Дугогодишње искуство рада на плану
безбедности
Добри односи са локалним медијима
Успостављена пракса радне обавезе за
малолетне прекршиоце
Развијена путна инфраструктура
Пројекат ЦСР Темерин ''Знам и могу да се
супротставим насиљу''
Пројекат МК ''Patriots''

СЛАБОСТИ
-

-

МОГУЋНОСТИ
-

Постоје фондови којима се могу подносити
пројекти из области безбедности
Нови закон о безбедности у саобраћају
Национална стратегија за младе
Национална стратегија развоја социјалне
заштите
Национална стратегија борбе против
сиромаштва
Безбедна заједница је и опште државно
опредељење
Примери добре праксе из других општина
Прекогранична сарадња
Развијање међуопштинске сарадње
Близина КЦВ у Новом Саду
Близина важних путних праваца
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Неспремност неких актера да се укључе у реформу
безбедоносне политике и отпори реформи
Мали број превентивних програма (пре свега
примарно превентивног карактера)
Незапосленост
Пораст броја конзумената ПАС
Низак ниво саобраћајне културе
Недовољна финансијска средства
Непостојање вршњачког едукативног тима
Пораст болести зависности
Снижен праг међунационалне толеранције
Непостојање организованог умреженог (партнерског)
рада актера и институција
Методологија рада на превенцији је неадекватна,
застарела и недовољна; не постоји довољна свест о
значају превенције,
Неструктуирано слободно време младих
Недостатак средства за стимулацију волонтерског
рада
Непостојање базе знања и неискоришћеност стручних
локалних капацитета
Неукљученост представника верских заједница
Недостатак средстава за све иновативне програме
решења
Недовољна укљученост НВО у област безбедности
Недовољно и/или неадекватно информисана јавност
Недовољна међународна повезаност
Релативно лоше стање путне мреже
Застарелост или непостојање адекватне опреме за
квалитетан рад саобраћајне полиције
Смена локалне власти може угрозити стратегију –
мало је преношење информација следећој гарнитури
на власти

ПРЕТЊЕ
-

-

Недостатак државне стратегије за развој безбедности
(непостојање системског одговора)
Грађани/ке не препознају у довољној мери значај
активног укључивања у циљу подизања квалитета
живота у заједници, па је грађанско друштво
неразвијено и недовољно спремно да адекватно
одговори на захтеве интегралног система безбедне
заједнице
Економска криза-мање новца у буџету и за развој
безбедне заједнице
Општи пад моралних вредности
Негативна слика стања безбедности у покрајинским и
републичким медијима
Низак животни стандард
Пораст болести зависности
Одлазак могућих донатора из региона
Успорен процес придруживања ЕУ
Табела 6: SWOT анализа

6. Стратешки приоритети, општи и посебни циљеви
За потребе остварења сврхе ове стратегије Општински савет за безбедност је,
као кључне, поставио следеће стратешке правце деловања локалне самоуправе,
ресорних инсититуција и организација грађанског друштва:

I Унапређење и очување здравља становништва смањењем
коришћења дрога и алкохола
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Ојачана сарадња у спровођењу закона, ефикасна истрага и адекватна казнена
политика
а) Успостављен ефикасан систем сарадње између релевантних институција
Организован систем превенције
а) Организован систем примарне превенције
б) Организован систем рехабилитације и социјалне реинтеграције

II Допринети повећању сигурности грађана и њихове имовине
развијањем система превенције
Допринети већој безбедности
а) Развијена безбедносна култура код деце и младих
б) Повећана безбедност на јавним местима
в) Повећана безбедност на салашима на територији свих катастарских општина на
подручју општине Темерин
г) Развијен систем превенције и сузбијања насиља у породици
д) Подржане активности које за циљ имају јачање добрих међунационалних односа

III Унапређени услови безбедности саобраћаја
Смањен број саобраћајних прекршаја за 20%
а) Развијена и унапређена саобраћајна инфраструктура
б) Ефикасна Саобраћајна полиција
Висок степен безбедности учесника у саобраћају
а) Безбедан јавни превоз ученика⁄ца
б) Развијена саобраћајна култура код свих учесника⁄ца у саобраћају

IV Ангажовани сви расположиви људски и материјални ресурси
Развијена свест заједнице о значају организованог локалног система
безбедности и формирања безбедне заједнице за све
а) Формиран механизам информисања јавности
Активно учешће читаве заједнице у активностима везаним за развој
безбедности
а) Успостављен систем подршке активизму и партиципацији
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Наменско коришћење средстава која стижу у локалну самоуправу на основу
наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје
а) Успостављен механизам контроле и транспарентности

7. Аранжмани за имплементацију
7.1. Структура за управљање процесом и носиоци имплементације
У циљу осигурања успешне имплементације Стратегије развоја безбедности општине
Темерин утврђују се локалне структуре, пратеће службе и процедуре.
Структуре за управљање процесом имплементације Стратегије развоја
безбедности у општини Темерин представљају следећи органи и тела:
1. Скупштина општине
2. Председник општине
3. Савет за безбедност општине Темерин
Скупштина општине Темерин доноси, односно усваја Стратегију развоја безбедности,
предлоге измена и допуна Стратегије развоја безбедности, разматра и усваја годишње
акционе планове Стратегије, обезбеђује предвиђена средства за реализацију исте у буџету
општине и разматра извештаје и врши мониторинг и евалуацију имплементације Стратегије.
Председник општине Предлог Стратегије развоја безбедности заједно са својим
мишљењем доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

8. Мониторинг и евалуација
Мониторинг и евалуација реализоваће се у континуитету и по динамици која ће
обезбедити праћење реализације свих активности предвиђених стратешким планом и по
потреби радиће се неопходне корекције. Партиципативним мониторингом обезбедиће се
учешће и утицај различитих актера, од корисника, пружаоца, као и оних који су укључени у
планирање и развој система безбедности на локалном нивоу. Мониторинг и евалуација
треба да обезбеди:
−

Праћење и процену имплементације стратегије

−

Праћење и процену доступности услуга и програма корисницима⁄цама

−

Праћење и процену укључивања различитих пружаоца услуга и њихових капацитета
да пруже квалитетну услугу

−

Процену стратегије са аспекта степена остварености партнерства међу кључним
актерима одговорним за развој безбедности на локалном нивоу

−

Процену стратегије са аспекта доприноса повећања степена безбедности

−

Процену стратегије са аспекта одрживости и развојности свих сегмената стратегије

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 23

Методе мониторинга и евалуације: Методе које ће бити коришћене су: евиденција
корисника⁄ца и услуга, упитници, интервјуи, формулари, анализа докумената (протоколи,
акциони планови, пројектни предлози, извештаји) и анализа медијских записа (билтени, ТВ и
радио прилози, новински чланци, web презентације, и сл.).
Предмет мониторинга и евалуације:
Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења активности задатака и специфичних циљева.
Евалуација ће се ослањати на резултате мониторинга и треба да одговори на питања:
• У којој мери је дошло до испуњавања постављених резултата?
• Какав утицај понуђене услуге и програми имају на кориснике⁄це?
• Каква се квалитативна промена догодила код циљних група (корисника⁄ца, пружаоца
услуга, савета, институција и организација, грађана⁄ки)?
Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене
Стратегије ће бити следећи:
• Број нових услуга - локалних мера / програма /;
1. Обухват корисника⁄ца новим услугама и мерама;
2. Структура корисника /ца услуга и мера / програма;
3. Ниво укључености различитих актера;
4. Обим издвојених финансијских средстава;
5. Структура финансијских средстава (буџет локалне самоуправе, донаторска средства,
други извори...).
Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације): Евалуација треба
да да резултате који су од значаја за развој безбедности на локалном нивоу јер се бави
тестирањем примене безбедоносних принципа на локалном контексту и увођењем
иновативних решења у овој област, те давањем препорука за њихово укључивање у систем.
Временски оквир: Извештаји мониторинга и евалуације радиће се на крају сваке
године и презентовати Скупштини општине и јавности. Финална евалуација Стратегије
развоја безбедности општине Темерин обавиће се на крају 2015. године.
Општински савет за безбедност ће бити одговоран за праћење и оцењивање
успешности рада на имплементацији Стратегије развоја безбедности општине Темерин вршиће мониторинг (М) и евалуацију (Е).
Општински савет за безбедност ће својим Планом рада дефинисати начин
организовања мониторинга и евалуације Стратегије.

9. План комуникације
Овај део посвећен је остваривању партиципације грађана и грађанки у доношењу
Стратегије и транспарентности рада Општинског савета за безбедност, који је учествовао у
доношењу Стратегије, као и остварењу транспарентности рада истог савета приликом
остваривања циљева задатих Стратегијом.
Овај део дефинише активности које омогућују видљивост процеса и повећавање
власништва заједнице над процесом доношења Стратегије и успостављања нових локалних
услуга, сервиса и програма. Односи се на све фазе израде и имплементацију Стратегије.
Циљ предвиђених мера овог дела Стратегије су:
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информисање свих актера у процесу
мобилисање свих људских и материјалних ресурса
покретање на акцију свих одговорних друштвених чиниоца.

Стратегија комуникације се односи на следеће фазе израде и имплементације
Стратешког планирања:
•

Укључивање општине у процес израде стратешког планирања

1. Оснивање Општинског савета за безбедност, као репрезентативног тела састављеног
од представника⁄ца актера директно или индиректно укључених у послове
безбедности и превенције у општини.
2. Формирање радних група у оквиру Општинског савета за безбедност у чијем саставу
су лица која значајно могу допринети унапређењу положаја циљних група.
3. Партиципативно прикупљање података од свих релевантних друштвених актера.
Подаци који служе као основа анализе стања и потреба осетљивих друштвених група.
•

Израда стратешког документа

Ова фаза је карактеристична по високом учешћу разнородних друштвених чинилаца у
анализи стања, одређивање приоритета и дефинисање конкретних задатака. У току ове
фазе обавља се и интензиван рад на обуци локалних актера за спроводење процеса
планирања. Форме које су коришћене:
o Радни састанци савета на доношењу стратегије.
o Консултације са корисничким групама и организацијама корисника.
o Консултација са стручним службама у општини.
o Консултација са релевантним институцијама и организацијама у општини
•

Промоција усвојених стратешких опредељења

o
o

Јавна расправа са грађанима⁄кама о предлогу Стратегије
Израда плаката са основним информацијама о пројекту и постављање истог у све
установе и јавна места релевантна за област безбедности
Израда флајера са информацијама о пројекту и њихова подела у јавним
институцијама у општини
Израда логоа стратегије који ће се користити као промотивно средство на свим
пројектима који буду произишли из стратегије.
Постављање података о пројекту на web site општине и осталих релевантних
институција.
Доношење и усвајање Одлуке о утврђивању безбедоносних приоритета стратегије
развоја безбедности општине Темерин на Скупштини општине.
Приказ презентације Стратегије развоја безбедности Скупштини општине Темерин и
усвајање исте на Скупштини.
Штампање и дистрибуција усвојене стратегије свим актерима безбедоносне политике
и носиоцима јавних овлашћења и власти.
Конференција за штампу након усвајања Стратегије, о успостављеним стратешким
циљевима.

o
o
o
o
o
o
o
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•

Имплементација стратегије, праћење напретка и оцене успеха

o
o

Формирање Тима за комуникацију са медијима у оквиру Општинског савета.
Конференција за медије о постигнутим резултатима Општинског савета најмање
једном годишње.
Испитивање јавног мњења путем анкете о спровођењу Стратегије развоја
безбедности на територији општине на крају сваке године.
Израда и презентација Скупштини општине и јавности годишњег извештаја о
реализацији стратегије од стране Општинског савета.

o
o

У активностима на спроводењу стратегије, односно њене комуникације са
корисницима и јавношћу, активну улогу и одговорност имаће Служба за друштвене
делатности.

АНЕКС 1
ВИЗИЈА

Општина Темерин ће постати безбеднија средина за све грађане/ке који у њој живе, раде, стварају, друже се или такмиче, без обзира на полну, религијску
или етничку припадност и средина која константно јача институције за унапређење безбедности, превентивно делује и препознаје ризике и претње за
безбедност и развија системске механизме за њихово превазилажење, а све у циљу стварања такве безбедне заједнице да се млади људи одлучују да остану,
а они који су отиш ли реш е да се у њу врате.
М ИСИЈА

М исија општине Темерин је да својом безбедоносном политиком ствара услове за развој безбедне заједнице.
СТРАТЕШ КИ ПРИОРИТЕТИ

I Унапређење и очување здравља
становништва смањењем коришћења
дрога и алкохола
ОПШ ТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Ојачана сарадња у спровођењу закона, ефикасна
истрага и адекватана казнена политика
а) Успостављен ефиксан систем сарадње између
релевантних институција

Организован систем превенције
а) Организован систем примарне превенције
б) Организован систем рехабилитације и социјалне
реинтеграције

II Допринети повећању сигурности
грађана ?ки и њихове имовине
развијањем система превенције
ОПШ ТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Допринети већој безбедности
а) Развијена безбедносна култура код деце и младих
б) Повећана безбедност на јавним местима
в) Повећана безбедност на салашима на територији
свих катастарских опш тина на подручју општине
Темерин
г) Развијен систем превенције и сузбијања насиља у
породици
д) Подржане активности које за циљ имају јачање
добрих међунационалних односа

III Унапређени услови
безбедности саобраћаја

ОПШ ТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ
Смањен број саобраћајних
прекршаја за 20%
а) Развијена и унапређена
саобраћајна инфраструктура
б) Ефикасна Саобраћајна
полиција

Висок степен безбедности
учесника ?ца у саобраћају
а) Безбедан јавни превоз
ученика ?ца
б) Развијена саобраћајна
култура код свих учесник ?ца а у
саобраћају

IV Ангажовани сви расположиви људски
и материјални ресурси

ОПШ ТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Развијена свест заједнице о значају организованог
локалног система безбедности и формирања
безбедне заједнице за све
а) Формиран механизам информисања јавности

Активно учеш ће читаве заједнице у активностима
везаним за развој безбедности
а) Успостављен систем подршке активизму и
партиципацији

Наменско кориш ћење средстава која стижу у
локалну самоуправу на основу наплаћених
новчаних казни за саобраћајне прекрш аје
а) Успостављен механизам контроле и
транспарентности
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АНЕКС 2

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Успостављењ ефиксан систем
сарадње између релевантних
институција





Организован систем примарне
превенције





Организован систем
рехабилитације и социјалне
реинтеграције
Развијена безбедносна култура
код деце и младих
Повећана безбедност на јавним
местима

Повећана безбедност на
салашима на територији свих
катастарских општина на
подручју општине Темерин
Развијен систем превенције и
сузбијања насиља у породици



Организовати програме едукација из безбедоносне културе деце и младих 1 пута годишње за ученике⁄це основних
школа и средње школе континуирано током имплементације Стратегије 2011-2015. године
 Током 2011-2015. године уредити мапирана ризична места у просторе на којима млади могу бити безбедни,
креативни и активни (отворени биоскоп/позориште, спортска игралишта....)
 Усвојити подзаконске акте за функционисање система видео надзора тј. осматрање јавних површина од стране више
корисника током 2011. године
 Потписивање протокола о сарадњи ПС Темерин, ловачких друшатава, ватрагасаца, удружења риболоваца и
пољочуварске службе током 2011. године
 Набавка теренског возила за ПС Темерин током 2011. године







Подржане активности које за
циљ имају јачање добрих
међунационалних односа

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Развијена и унапређена
саобраћајна инфраструктура

Ефикасна Саобраћајна
полиција
Безбедан јавни превоз
ученика?ца
Развијена саобраћајна
култура код свих учесника?ца у
саобраћају
Формиран механизам
информисања јавности

Успостављен систем подршке
активизму и партиципацији

Успостављен механизам
Контроле и транспарентности

Активности
Потписивање протокола о сарадњи између свих релевантних установа и институција на локалном нивоу током 2011.
године
Организовати минимум један округли сто годишње за представнике⁄це свих релевантних установа и институција на
локалу током имплементације Стратегије 2011-2015. године
Организовати минимум 2 стручна предавања за представнике⁄це свих релевантних установа и институција на локалу
током имплементације Стратегије 2011-2015. године
Организовати програме едукација из области здравља и превенције наркоманије и осталих болести зависности
минимум 1 пута годишње за ученике⁄це основних школа и средње школе континуирано током током
имплементације Стратегије 2011-2015. године
Организовати минимум 1 кампању за подизање свести о штетности ПАС школе континуирано током
имплементације Стратегије 2011-2015. године
Дати подршку формирању и раду школских вршњачких едукативних тимова континуирано током имплементације
Стратегије 2011-2015. године
Формирати Стручни тим за рехабилитацију и социјалну интеграцију на локалном нивоу током 2011. године

Финансијски подржати програмске активности ЦСР Темерин и ПС Темерин на сузбијању насиља у породици током
2011-2015. године
Финансијски подржати минимум једну кампању за подизање важности проблема насиља континуирано током 20112015. године
Финансијски подржати акције организација невладиног сектора које за циљ имају јачање добрих међунационалних
односа минимум једну годишње током имплементације Стратегије 2011-2015. године

Активности
 Поставити видео надзор за осматрање јавних површина (посебно саобраћајница) током 2011- 2015. године
 Изградња нових саобраћајница -1км годишње током 2011- 2015. године
 Проширење постојећих саобраћајница за потребе радних зона-1км годишње, проширење раскрсница регионалног
пута и локалних путева у Б. Јарку и Старом Ђурђеву током 2011- 2015. године
 Реконструкција и појачано одржавање постојећих саобраћајница - 5км годишње током 2011- 2015. године
 Модернизацију светлосне сигнализације - изградња семафора на раскрсници улица З. Јовина-Новосадска
 током 2011- 2015. године
 Примена савремених материјала за хоризонталну саобраћајну сигнализацију - употреба „хладне пластике“ на
реконструисаним саобраћајницама са квалитетним коловозом током 2011- 2015. године
 Постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације - замена старих знакова према важећем правилнику,
оштећених знакова минимум 100 ком/год. током 2011- 2015. године
Решавање проблема мирујућег саобраћаја како за теретна тако и за остала возила израдом урбанистичке документације
предвидети простор за мирујући саобраћај (терминали за теретна возила - радне зоне, планови детаљне регулацијеурбанистички пројекти за зоне централних зона насеља) током 2011- 2015. године
 Решавање проблема теретног саобраћаја током сезонских пољопривредних радова уз ангажовање железнице-израда
одлуке о ванредном превозу, дефинисање траса за транспорт током 2011- 2015. године
 Куповина савременог уређаја за контролу брзине кретања возила током 2012. године
 Куповина и постављање мерача брзине на улазима у општину Темерин током 2014. године
 Набавка аутобуса до 2015. године
 Организовати минимум 1 такмичење годишње из области безбедности саобраћаја и медицинске прве помоћи за
представнике ученика?ца основних школа у општини Темерин од 2012-2015. године
 Организовати кампању за безбеднији саобраћај минимун 1 годишње за све учеснике?це у саобраћају
 Минимум 2 пута годишње на Радио Темерину презентовати резултате рада Општинског савета за безбедност током
имплементације Стратегије 2011-2015. године
 Куповина и постављање ''Општинског билборда'' током 2013. године
 На Званичном општинском сајту израдити и ажурирати страницу Општинског савета за безбедност од 2011 – 2015.
године
 Организовати минимум 2 ''Отворена викенда'' у ПС Темерин за децу школског и предшколског узраста годишње
током имплементације Стратегије 2011-2015. године.
 Организовати 1 Ликовни конкурс годишње за школску и предшколску децу на тему безбедности
 Организовати минимум 1 стручну трибину, презентацију или округли сто за представнике?це владиног, невладиног
сектора и заинтересовану јавност годишње током имплементације Стратегије 2011-2015. године
 Укључити представнике?це медија у све активности Општинског савета за безбедност и активности радних група од
2011 – 2015. године
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15.
На основу члана 13. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и
88/10), и члана 35. тачка 6. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин',
бр.11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНУ ТЕМЕРИН

Члан 1.
Овом одлуком доноси се Локални план управљања отпадом за општину Темерин.
Члан 2.
Локални план управљања отпадом за општину Темерин, је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-2/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.
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16.
На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (''Службени гласник Републике Србије'' број 25/00,
25/02, 107/05, 108/05 – исправка и 123/07 – др.закон) и члана 35. став 1. тачка 6.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 11/08),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 07.03.2011. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Темерин'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 2/99, 8/99,
9/99, 15/07 и 16/09) члан 8. став 1. мења се и гласи:

''Члан 8.
Претежна делатност Дирекције је:
-

71.11 Архитектонска делатност.
Поред делатости из става 1. овог члана Дирекција обавља и делатности:

-

42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина,
43.11 Рушење објеката,
43.12 Припремна градилишта,
70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим
управљањем,
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање.''
Члан 2.

Дирекција је дужна да Статут усклади са овом одлуком у року од 60 дана, од
дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-2-4/2011-01
Дана:07.03.2011.год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка, с.р.

17.
На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 111/2009) и члана 115. став 1. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008)
Скупштина општине Темерин, на XXIII седници одржаној
године, донела је следеће

07.03.2011.

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

1. За координацију и руковођење заштитом и спашавањем у ванредним ситуацијама
на територији општине Темерин, образује се Општински штаб за ванредне ситуације
(у даљем тексту: Штаб).
2. Штаб обавља следеће послове:
- разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спашавања
на територији општине Темерин,
- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите,
- разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености и предлог плана
заштите и спашавања у ванредним ситуацијама,
- прати стање и организацију заштите и спашавања и предлаже мере за њихово
побољшање,
- наређује употребу снага заштите и спашавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним ситуацијама,
- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима
и опасностима и предузетим мерама,
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разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите,
овлашћених, оспособљених правних лица,
сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе,
процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доноси наредбе,
закључке и препоруке,
именује менаџере заштите и заменика менаџера у насељеним местима на
територији општине Темерин и
обавља друге послове у складу са Законом.

3. Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Темерин, на
предлог Штаба, доноси председник општине.
4. Штаб по потреби образује стручно – оперативне тимове за специфичне задатке
заштите и спашавања.
Стручне и административне послове за потребе Штаба обавља Одељење за
привреду, пољопривреду и локални економски развој.

5. У Штаб се именују:
1) за команданта Штаба – Андраш Густоњ, председник општине;
2) за заменика команданта Штаба – Владислав Цапик, заменик председника
општине;
3) за начелника Штаба – Слободан Пролић, самостални полицијски инспектор за
послове цивилне заштите за општину Темерин.
4) за чланове Штаба:
- др Горица Бањац, члан Општинског већа за ресор здравство и социјална
заштита;
- Здравко Вашалић, члан Општинског већа за ресор пољопривреда;
- др Олга Пекез, члан Општинског већа за ресор заштита животне средине;
- Мира Родић, члан Општинског већа за ресор привреда и инвестиције;
- Никола Ембер, члан Општинског већа за ресор комуналне делатности и
просторно планирање;
- Слободан Томић, директор ЈП ''Гас'' Темерин;
- Мирослав Кљајић директор ЈКП ''Темерин'' Темерин;
- Зоран Свитић, директор ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Темерин'' Темерин;
- Миодраг Амиџић, начелник Министарства одбране за општину Темерин;
- Лајош Мишколци, командир ПС Темерин;
- Данијел Хајдук, директор Центра за социјални рад општине Темерин и
- Елек Ласло, командир ватрогасно –спасилачке јединице МУП-а РС за
Темерин.
6. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-2-3/2011-01
Дана:07.03.2011.године
Т Е М Е Р И Н
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Михаљ др. Матушка,с.р.

18.
На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службани лист општине
Темерин'', бр.11/2008),
Скупштина општина Темерин на XXIII седници, одржаној 07.03.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН
ЗА 2011. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада Библиотеке ''Сирмаи Карољ''
Темерин за 2011. годину, усвојен на седници Управног одбора Библиотеке
''Сирмаи Карољ'' Темерин, одржаној 23.02.2011. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-7/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.
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19.
На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2011. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада Туристичке организације општине
Темерин за 2011. годину, донет на 6. седници Управног одбора Туристичке организације
општине Темерин, одржаној 08.02.2011. године.

II

Ово Решење објавити у ''Службрном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-5/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.
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20.
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службани гласник
РС'',бр. 129/2007) и члана 41. став 3. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
ГОЈКО ТОМИЋ, разрешава се дужности председника Савета за урбанизам
стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Темерин.
II
МИРОСЛАВ МОНАР, бира се за председника Савета за урбанизам
стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине
III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-2/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Темерин.
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21.
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службани гласник РС'',бр.
129/2007) и члана 41. став 3. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр.
11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

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

I
ГОЈКО ТОМИЋ, разрешава се дужности члана Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе Скупштине општине Темерин.
II
АНА ВЕСКОВ, бира се за члана Комисије за кадровска, административна питања и
радне односе Скупштине општине Темерин.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-3/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 35

22.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр.129/2007), члана 12. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 15.став 1.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/99, 8/99, 9/99, 15/07 и 16/09) и члана 35. став 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЗДРАВКУ ВАШАЛИЋУ престала дужност председника Управног одбора
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин, због оставке.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-4/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 36

23.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр.129/2007), члана 12. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 15.став 1.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/99, 8/99, 9/99, 15/07 и 16/09) и члана 35. став 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
Др. ТАЊА РАДОВАНОВИЋ, именује се за председника Управног одбора
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-5/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 37

24.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, члана 12. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', бр.25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 16. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 9/97, 3/98, 12/98, 7/2003, 5/2004 и 1/2005) и члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
I
ДРАЖЕ ЗЕЉКОВИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора Јавног
комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин.
ЖЕЉКО ЈАЋИМОВИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора Јавног
комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин.
II
БЕЋИР ШКРИЈЕЉ, именује се за члана Управног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Темерин'' Темерин.
БИЉАНА ВУЛЕТИЋ, , именује се за члана Управног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Темерин'' Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-6/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 38

25.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007), члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Културно-информативног центра општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 6/2006 и 14/2006) и члана 35. тачка 9. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

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

I
ДРАГИЋ ТОМИЋ, разрешава се дужности заменика председника Управног одбора
Културно-информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

II
АЛЕКСАНДАР ШКРИЈЕЉ, именује се за заменика председника Управног одбора
Културно-информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-7/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 39

26.
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'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је МИРОСЛАВУ КЉАЈИЋУ престала дужност заменика председника
Управног одбора Агенције за развој општине Темерин, због оставке.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-8/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 40

27.
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'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
ТИНА ПОТКОЊАК, именује се за заменика предсеника Управног одбора Агенције за развој
општине Темерин.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-9/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 41

28.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр,. 129/2007), члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Културно-информативног центра општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 6/2006 и 14/2006) и члана 35. тачка 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГЦЕНТРА
''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је БЕЋИРУ ШКРИЈЕЉУ престала дужност председника
Надзорног одбора Културно-информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин, због
оставке.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-10/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 42

29.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр,.
129/2007), члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Културно-информативног центра општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 6/2006 и 14/2006) и члана 35. тачка 9. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ
ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

I
КАТАРИНА МАЛИЋИ, именује се за председника Надзорног одбора Културноинформативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-11/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 43

30.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр,.
129/2007), члана 6. став 2. и члана 15. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 6/2006 и 8/2007) и члана 28. став 1. тачка 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
МАРКО ВУЛИЋ, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Туристичке
организације општине Темерин.

II
ИВАНА ЋУЛИБРК, именује се за члана Надзорног одбора Туристичке организације
општине Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-12/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 44

31.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр,.
129/2007), члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр.
11/2008), и члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за развој општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 15/2008)
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

I
ФЕРЕНЦ АДАМ, именује се за председника Надзорног одбора Агенције за развој
општине Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-13/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин 10.03.2011.

Страна 45

32.
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службани гласник РС'',бр.
129/2007) и члана 35. тачка 23. и члана 40. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XXIII седници одржаној 7. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

I
ТОМИСЛАВ БАРНА, разрешава се дужности председника Стручне комисије за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

II
ЗДРАВКО ВАШАЛИЋ, именује се за председника Стручне комисије за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-2-8-14/2011-01
Дана:07.03.2011. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.
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РЕДНИ
БРОЈ
14.

15.

16.

17.

18.
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23.

24.

25.

26.

НАЗИВ АКТА
ОДЛУКА
О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА БЕЗБЕДНОСТИ У
ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 2011-2015. ГОДИНЕ
ОДЛУКА
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА
ОПШТИНУ ТЕМРИН
ОДЛУКA
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
РАДА БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН ЗА 2011.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА
2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
УРБАНИЗАМ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
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РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ''
ТЕМЕРИН
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
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*
*
*

Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Јанош Ђураки, секретар Скупштине општине Темерин
Годишња претплата: 1.500,00 динара.
Жиро рачун број: 840-324641-85
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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