СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ГодинаXLIV–Број 5. ТЕМЕРИН

22. ЈУН 2011.

Примерак 100,00 динара

52.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени лист
Републике Србије“, бр.72/2009, 81/2009 и 64/2010), члана 8. став 4. Одлуке о
условима и начину постављања привремених монтажних и других објеката на јавним
површинама („Службени лист општине Темерин“, бр.10/2005, 14/2006 и 6/2010) и
члана 65. Статута општине Темерин („Службени лист општине Темерин“, бр.11/2008),
Председник општине Темерин доноси:
ПРАВИЛНИК
о додели локације на коришћење за постављање киоска
и мањих монтажних-демонтажних објеката
1.Опште одредбе
Члан 1.
Локација за привремено постављање киоска и мањег монтажно-демонтажног
објекта (у даљем тексту: локација), даје се на коришћење путем јавног надметања
прикупљањем писаних понуда и јавним отварањем истих, а на основу расписаног и
спроведеног конкурса у складу са овим Правилником.

2. Садржај Конкурса
Члан 2.
Одлуку о расписивању конкурса доноси Комисија за заузеће јавне површине (у
даљем тексту: Комисија).
Одлука из става 1. овог члана садржи:
1. локацију за киоск и мањи монтажно-демонтажни објекат, тип и површину објекта,
2. време на које се даје локација,
3. рок и начин подношења понуде на конкурс,
4. почетни износ ренте за стицање права на доделу локације (у даљем тексту:
почетни износ ренте),
5. висину гарантног износа за учешће на конкурсу,
6. обавештење да се учеснику конкурса који одустане од коришћења додељене
локације, гарантни износ за учешће на конкурсу не враћа,
7. податке о документацији која се прилаже уз понуду на конкурс,
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8. критеријуме за избор најповољније понуде,
9. критеријум који се примењује у случају да се понуде два или више истих износа
ренте,
10. место и време одржавања поступка јавног отварања понуда,
11. рок и начин објављивања резултата конкурса,
12. друге услове прописане законом.
Члан 3.
Локација се даје на коришћење на период од једне године, уз могућност
продужавања сваке наредне године, најдуже до пет година, уз испуњеност
прописаних услова.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиши понуђени износ ренте.
Уколико за једну локацију два или више понуђача понуде исти износ ренте,
предност има понуђач који је временски раније поднео понуду.
1
Члан 4.
Почетни износ ренте из члана 2. став 2. тачка 4. ове одлуке, утврђује се у
годишњем износу комуналне таксе за одговарајући тип, површину и намену киоска,
односно мањег монтажног објекта.
Гарантни износ из члана 2. став 2. тачка 5. ове одлуке утврђује се у износу од
10% од почетног износа ренте.

3.Понуда за конкурс
Члан 5.
Право учешћа на конкурсу имају сва правна лица и физичка лица која су
регистрована за обављање делатности код надлежног органа.
Члан 6.
Понуда за учешће на конкурсу (у даљем тексту: понуда), садржи:
1. формулар за учешће који садржи податке о понуђачу, податке о предметној
локацији и понуђени износ ренте,
2. фотокопија личне карте за физичка лица која су регистрована за обављање
делатности код надлежног органа,
3. доказ о регистрованој делатности код надлежног органа,
4. уредно овлашћење за заступање,
5. доказ о уплаћеном гарантном износу,
6. доказ о измиреним доспелим порезима и другим јавним дажбинама (уверење од
надлежног републичког и локалног пореског органа).
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Члан 7.
Понуда се доставља у затвореној коверти.
На предњој страни коверте назначити:
- Општинска управа Темерин, Новосадска 326, Комисији за заузеће јавне површине,
Темерин
- назнака - „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“
- број локације за коју се даје понуда и насељено место у коме се локација налази.
На задњој страни коверте назначити:
- име и презиме/назив и адреса понуђача.
Члан 8.
До дана одржавања поступка јавног отварања понуда не могу се давати
обавештења о именима понуђача.
Рок за подношење понуда за конкурс одређиваће се одлуком о расписивању
конкурса.
Одлука о расписивању конкурса ће се објављивати на огласној табли
Општинске управе Темерина, а може бити објављена и у средствима јавног
информисања и на сајту општине Темерин.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

4. Записник о поступку јавног отварања понуда
Члан 9.
За сваку локацију која је предмет јавног надметања, спроводи се посебан
поступак јавног отварања понуда и о томе се сачињава посебан записник.
Члан 10.
У записник о поступку јавног отварања понуда се уносе:
1. подаци о локацији која је предмет јавног надметања,
2. почетни износ ренте,
3. дан и место где се врши поступак јавног отварања понуда,
4. имена присутних чланова Комисије
5. број приспелих понуда са именима понуђача,
6. листа са именима понуђача према времену пријема понуда и понуђени износи
ренте,
7. износ ренте који је утврђен као највиши и податке о понуђачу,
8. примедбе понуђача о поступку јавног отварања понуда,
9. датум и време почетка и завршетка поступка јавног отварања понуда

Број 5

Службени лист општине Темерин 22.06.2011.

Страна 4

10. остале податке од значаја за рад Комисије.
Записник потписују сви чланови Комисије, присутни понуђачи односно
овлашћени представници понуђача и лице које води записник.

5. Спровођење поступка јавног отварања понуда
Члан 11.
Поступак отварања понуда је јаван и могу присуствовати сва заинтересована
лица.
Поступак јавног отварања понуда ће се одржати уколико буде благовремено
достављена најмање једна понуда.
Члан 12.
Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи локацију
која је предмет јавног надметања и почетни износ ренте.
Поступак јавног отварања понуда за одређену локацију почиње тако што
председник Комисије проверава идентитет подносилаца понуда или њихових
овлашћених заступника.
Председник Комисије отвара коверте по редоследу пријема, како је то
означено на ковертама понуда.
Председник Комисије чита име и адресу понуђача који је поднео понуду и
понуђени износ ренте из понуде.

Након што отвори и прочита податке из свих понуда за предметну локацију,
председник Комисије ће прочитати највиши понуђени износ ренте и име понуђача.
Пре окончања поступка отварања понуда, председник Комисије ће позвати
прусутне представнике понуђача да дају евентуалне примедбе које се односе на
спровођење предметног поступка отварања понуда, а које ће се унети у записник.
Поступак јавног надметања завршава се након отварања и разматрања свих
приспелих понуда за све локације.
Члан 13.
Комисија записнички констатује ако за поједине локације није поднета ниједна
понуда.
Члан 14.
Комисија може одлучити да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије.
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Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије,
удаљиће се из просторије у којој Комисија заседа.
После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са
радом.
Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених
мера опомене и удаљења, Комисија може да одлучи да се прекине јавно надметање.
У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија је дужна да одреди када ће
се поступак наставити.
Све околности везане за евентуално удаљење појединих лица, или прекид
поступка, уносе се у записник.

6. Додела локације
Члан 15.
Комисија доноси одлуку о додели локације у року од три дана од дана
спровођења поступка јавног отварања понуда.
Члан 16.
Одлука Комисије из члана 15. ове одлуке доставља се свим учесницима
конкурса.
Учесник конкурса има право да уложи приговор Општинском већу на одлуку
Комисије из члана 15. ове одлуке, у року од осам дана од дана достављања одлуке.
Члан 17.
Учесник на конкурсу коме је додељена локација дужан је да понуђени износ
ренте уплати у року од осам дана од дана правоснажности одлуке Комисије, у
супротном Комисија доноси одлуку о додели локације првом следећем
најповољнијем понуђачу за предметну локацију.

4
Уколико учесник конкурса коме је додељена локација у року од два месеца од
дана правоснажности одлуке не прибави решење о одобравању привременог
заузимања јавне површине, губи право на коришћење додељене локације. Комисија
ће предметну одлуку о додели локације ставити ван снаге. Уплаћени износ ренте
враћа се учеснику конкурса у висини од 50% у року од 15 дана од дана стављања
одлуке ван снаге.
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Члан 18.
Учеснику конкурса коме је додељена локација, уплаћени гарантни износ за
учешће на конкурсу урачунава се у износ ренте.
Учеснику конкурса коме није додељена локација, враћа се гарантни износ за
учешће на конкурсу, у року од три дана од дана правоснажности одлуке Комисије из
члана 16. ове одлуке.
Учеснику конкурса који одустане од коришћења додељене локације, гарантни
износ за учешће на конкурсу се не враћа.
Члан 19.
Општинска управа Темерин доноси решење о одобравању привременог
заузимања јавне површине учеснику конкурса на основу одлуке Комисије, доказа о
уптлати понуђеног износа ренте, а у складу са чланом 10. Одлуке о условима и
начину постављања привремних монтажних и других објеката на јавним површинама
(„Службени лист општине Темерин“, бр.10/2005, 14/2006 и 6/2010).
7. Завршне одредбе
Члан 20.
Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о
додели локације на коришћење киоска и мањих монтажних објеката објавњен у
„Службеном листу општине Темерин“, бр.5 од 26.фебруара 2007.године.
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу
Општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2011-70-01
Дана: 22.06.2011. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН,
Андраш Густоњ, с.р.
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53.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009 и 73/2010) и члана 5. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2011. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010),
Председник општине Темерин дана 04. маја 2011. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2011. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства резерве, на позицији
76 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин у износу од 110.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава ради исплате трошкова репрезентације.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 6. ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин, функција 911 –
Предшколско образовање, апропријација економске класификације 423 – Услуге по
уговору, на позицији 88.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2011-56-01
Дана: 04.05.2011. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Андраш Густоњ,с.р.
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54.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009 и 73/2010) и члана 5. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2011. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010),
Председник општине Темерин дана 25. маја 2011. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2011. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства резерве, на позицији
76 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин у износу од 81.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава ради исплате трошкова репрезентације.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 6. ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин, функција 911 –
Предшколско образовање, апропријација економске класификације 423 – Услуге по
уговору, на позицији 88.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2011-64-01
Дана: 25.05.2011. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Андраш Густоњ,с.р.
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55.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 8. став
4. Одлуке о условима и начину постављања привремених, монтажних и других
објеката на јавној површини (''Службени лист општине Темерин'' број: 10/2005,
14/2006 и 6/2010)
Председник општине Темерин, дана 30.05.2011. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
У Комисију за заузеће јавне површине на територији општине Темерин,
именују се:
Марија Зец Пајфер, дипл. правник – председник Комисије
Горан Грковић, дипл.инг. грађевине – члан
Милан Кнежевић, дипл.инг. саобраћаја – члан
Винка Марић, дипл. правник – секретар Комисије
II
Комисија из тачке I овог Закључка ће након спроведеног конкурса,
сходно утврђеним критеријумима, одредити корисника локације за мање монтажно –
демонтажне објекте и киоске.
III
Закључак председника општине број: 06-1/2006-28-01 од 07.04.2006.
године, ставља се ван снаге.
IV
Овај Закључак објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2011-63-01
Дана:30.05.2011. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Андраш Густоњ, с.р.

Број 5

Службени лист општине Темерин 22.06.2011.
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56.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 8. став
4. Одлуке о условима и начину постављања привремених, монтажних и других
објеката на јавној површини (''Службени лист општине Темерин'' број: 10/2005,
14/2006 и 6/2010)
Председник општине Темерин, дана 22.06.2011. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
У Комисију за заузеће јавне површине на територији општине Темерин,
именују се:
Марија Зец Пајфер, дипл. правник – председник Комисије
Гордана Бараћ, дипл. правник – заменик председника
Горан Грковић, дипл.инг. грађевине – члан
Магдолна Кочичка,грађевински техничар – заменик члана
Милан Кнежевић, дипл.инг. саобраћаја – члан
Тамаш Варга, дипл.инг. електротехнике – заменик члана
Винка Марић, дипл. правник – секретар Комисије.
II
Комисија из тачке I овог Закључка ће након спроведеног конкурса,
сходно утврђеним критеријумима, одредити корисника локације за мање монтажно –
демонтажне објекте и киоске.
III
Закључак председника општине број: 06-1/2011-63-01 од 30.05.2011.
године, ставља се ван снаге.
IV
Овај Закључак објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2011-71-01
Дана:22.06.2011. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Андраш Густоњ, с.р.

Број 5

Службени лист општине Темерин 22.06.2011.
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57.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 45.
став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 109. седници одржаној
23.05.2011. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е

I
Образује се Стручна комисија за давање мишљења на
техничку документацију за рехабилитацију и појачано одржавање
општинских путева, улица и некатегорисаних путева у следећем саставу:
Милан Кнежевић, председник
Драган Китић, члан и
Никола Ембер, члан.
II
Ово Решење објавити у

''Службеном листу општине

Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2011-59-1-01
Дана:23.05.2011.године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Андраш Густоњ, с.р.

Број 5

Службени лист општине Темерин 22.06.2011.
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С А Д Р Ж А Ј
РЕДНИ
БРОЈ
52.
53.
54.
55.

56.

57.

НАЗИВ АКТА
ПРАВИЛНИК
о додели локације на коришћење за постављање киоска и мањих
монтажних-демонтажних објеката
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗАКЉУЧАК
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАКЉУЧАК
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА
НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

СТРАНА
1.
7.
8.
9.

10.

11.

*
*
*

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

Број 5

Службени лист општине Темерин 22.06.2011.
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