СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLIX–Број 19.

ТЕМЕРИН 05.08.2016.

Примерак 100,00 динара

182.
На основу члана 33. Закона о јавном дугу (''Службени гласник
Републике Србије'' број 61/05,107/09,78/2011 и 68/2015), члана 32. став 1. тачка
15. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 35. став 1. тачка 17. Статута Општине
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист Општине Темерин'', број 6/2014 и
14/2014),
Скупштина општине Темерин на VI седници одржаној 05.08.2016.
године, донела је

OДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.
Мења се члан 2. Одлуке
о задуживању општине Темерин
(''Службени лист Општине Темерин'' број 4/2015 и 12/2015), тако да гласи:
''Средства из члана 1. ове Одлуке, намењена су за финасирање
капиталних инвестиција:
- финансирање радова на изградњи канализационе мреже - IV и V фазе Јужног
колектора у износу од 62.325.000,00 динара,
- набавка камиона-аутосмећара у износу од 13.500.000,00 динара.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу Oпштине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-3/2016-01
Дана: 05.08.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.
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183.
На основу члана 46. став 1. Законa о планирању и изградњи ("Сл.гласник
РС", бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука
УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014),
члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/2010) и члана 35. став 1. тачка 6.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14пречишћен текст и 14/14), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за
планове општине Темерин број:350-7/2016-01-04 од 04.08.2016. године,
Скупштина општине Темерин на VI седници одржаној 05.08.2016. године
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ЗОНУ ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
У НАСЕЉУ ТЕМЕРИН
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за зону централних
садржаја у насељу Темерин, (у даљем тексту: План), у циљу сагледавања
затеченог стања на терену и дефинисање потреба новог просторног уређења у
обухвату Плана, са циљем успостављања нове регулације, нових садржаја и
дефинисања нових грађевинских парцела.
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а то је зона
централних садржаја у насељу Темерин, како је то дефинисано ГП-ом насеља
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2007). Коначна граница
обухвата плана ће се дефинисати Нацртом Плана.
Површина планског подручја обухваћена оквирном границом изноци цца
35,69 ха.
Члан 3.
Утврђује се забрана изградње у делу границе обухвата Плана и то у делу
блока 42 (на парцелама бр. 220, 221, 222, 223, 225, 232/2, 234, 238/2, 238/3,
241/1, 241/2, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 273/1 и 273/2), блоку
43, делу блока 44 (на парцелама бр. 4040/1, 4040/2, 4049/2, 4051/4, 4053, 4054/1,
4055, 4056/6, 4056/7, 4057, 4058/1, 4059/1, 4059/2, 4060/4, 4061, 4062/1, 4063,
4064/1, 4067/2, 4068/1, 4068/2, 4069, 4070, 4071, 4075), блоку 45, делу блока 46
(на парцелама бр. 4413/2, 4414/1, 4076/4 и 4414/2) и делу блока 47 (на
парцелама бр. 4536/1, 4537/1 и 4537/2), а најдуже 12 месеци од дана доношења
ове Одлуке.
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Члан 4.
По ГП-у насеља Темерин зона централних садржаја у просторној
структури представља место концентрације више централних функција, те
самим тим и место концентрације људи, кретања и објеката. Овој зони се стога,
у планирању будуће просторне организације насеља, поклања изузетна пажња,
јер од њеног просторног размештаја, структуре и нивоа планираних функција и
објеката, у великој мери зависи функционисање читавог насеља. Такође, зона
централних садржаја је најдинамичнији и највиталнији део насељског простора,
а најчешће, и његов најстарији део.
Ово је примарни насељски центар у коме се, испреплетано са централним
садржајима, налази мноштво садржаја за јавне потребе, односно јавних објеката
од општег интереса из домена: културе, образовања, управе, здравствене и
социјалне заштите, спорта и рекреације, о којима је већ било речи.
У функционалној структури зоне централних садржаја највеће учешће
имају терцијарне делатности – трговина, угоститељство, услуге, пословање и
слично, које ће у будућем животу насеља имати све значајније место и по
разноврсности и по броју и потребним капацитетима својих објеката.
У оквиру ове зоне заступљено је и мешовито (породично и
вишепородично) становање. Постојећи стамбени објекти се могу задржати, уз
стимулацију да се у приземљу и деловима објеката уз улице могу отварати
трговине, угоститељске и занатске радње, пословне просторије, агенције,
канцеларије и слично.
У зони централних садржаја не могу се лоцирати делатности које буком,
загађењем ваздуха, воде и земљишта, те великим обимом транспорта,
негативно утичу на животну средину (индустрија, складишта и стоваришта,
пољопривредна производња – млинови, силоси, узгој стоке и слично).
План ће се радити на катастарско-топографској подлози.
Члан 5.
План треба да дефинише концепцију просторног развоја уз рационално
сагледавање потреба и садржаја које Темерин као центар општине треба да
има, да дефинише простор намењен за централне садржаје, вишепородично и
породично становање према условима из ГП као и површине за друмски,
пешачки, бициклистички и стационарни саобраћај и површине за озелењавање
централне зоне.
Члан 6.
Рок за израду Плана је 8 (осам) месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 7.
За носиоца израде Плана одређује се Јавно предузеће ''Дирекција за
изградњу и урбанизам општине Темерин '' Темерин.
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Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђена су у буџету општине Темерин, у
складу са Програмом пословања за 2016. годину ЈП ''Дирекција за изградњу и
урбанизам општине Темерин'' Темерин (''Службени лист Општине Темерин'', број
17/2015).
Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за зону
централних садржаја у насељу Темерин, под бројем
350-7/2016-04 од
03.08.2016. године.
Члан 10.
По објављивању одлуке о изради Плана, носилац израде Плана ће
организовати упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде
Плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима
планирања у поступку оглашавања раног јавног увида. Рани јавни увид
објављује Комисија за планове општине Темерин. По завршетку раног јавног
увида Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном
раном јавном увиду са свим примедбама, сугестијама и закључцима Комисије у
виду смерница.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у
средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници
доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања.
Након израде Нацрта, План се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана
у просторијама зграде Општинске управе Темерин, а време и место одржавања
јавног увида се оглашава у средствима јавног информисања. О излагању на
јавни увид стара се Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине. Јавни увид обавља Комисија за планове општине
Темерин. По завршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај
који садржи податке о извршеном јавном увиду са свим примедбама, сугестијама
и закључком Комисије по савакој примедби и исти доставља обрађивачу Плана.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ:06-23-4/2016-01
ДАНА:05.08.2016.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.
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184.
На основу члана 32 и 93 став 1 и 2. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007 и 83/14- др закон) и члана
35. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист
општине Темерин'', број 6/2014 и 14/14),
Скупштина општине Темерин на VI седници одржаној 05.08.2016. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ
МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I Опште одредбе

Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин и поступак одређивања назива улица и
тргова и других делова насељених места и начин означавања назива насељеног
места , улица и тргова и других делова насељених места на територији општине
Темерин.
Члан 2.
Називи насељеног места, улица, тргова и других делова насељеног места
исписују се у складу са законом којим се уређује службена употреба језика и
писма и законом којим се уређује заштита права и слобода националних
мањина, у делу којим се уређује службена употреба језика и писма.
Сходно ставу 1 овог члана називи насељеног места, улица, тргова и
других делова насељеног места исписују се на српском језику и ћириличним
писмом, а у складу са Статутом општине и на мађарском језику и његовом
писму.
Словне ознаке, називи насељених места, улица, тргова и других делова
насељеног места исписују се великим словима.
Члан 3.
На улазу у насељено место, обавезно се означава назив насељеног
места. Означавање назива насељеног места врши се у складу са прописима
којима се уређује саобраћајна сигнализација.
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II Одређивање и означавање назива насељеног места улица, тргова и
других делова насељеног места

Члан 4.
Скупштина општине својим Решењем одређује називе улица, тргова и
других делова насељеног места на територији општине Темерин, након
спроведеног поступка у складу са одредбама ове Одлуке.
Промена назива улица, тргова и других делова насељеног места, врши се
на исти начин као и њихово одређивање.
Садржина аката о називима улица, тргова и других делова насељеног
места мора одговарати историјским и стварним догађајима, и њима се не смеју
вређати општи и државни интереси, национална и верска осећања грађана, нити
јавни морал.
Члан 5.
Комисију за одређивање назива улица именује скупштина општине.
Задатак ове комисије је да разматра предлоге за утврђивање назива
улица, тргова, и других делова насељеноих места који немају назив или за
измену назива улица тргова, и других делова насељених места,
Комисија има председника и још четири члана.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља
Општинска управа.
Члан 6.
Иницијативу за покретање поступка за утврђивање назива улице (која
нема назив) или промену назива улица и тргова или другог дела насељеног
места могу дати:
− групе грађана,
− чланови комисије,
− Савет месне заједнице.
Ако се просторним или урбанистичким плановима предвиди изградња
нове улице, односно трга Одељење Општинске управе Темерин надлежно за
урбанизам стамбено-комуналне послове је дужно да најкасније у року од 15.
дана од дана доношења односно измене Просторног односно урбанистичког
плана о томе обавести Комисију за одређивање назива улице.
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Члан 7.
Иницијатива и предлог за утврђивање назива улице (која нема назив) или
промену назива улице, трга или другог дела насељеног места, подноси се
Комисији у писменом облику са образложењем.
Уз иницијативу се доставља извод из планског акта или графички приказ
нове улице, односно трга са кратким описом величине, значаја и правца
кретања.
Члан 8.
Називи улица, тргова и других делова насељеног места одређује се према
универзалним вредностима и значењима – по именима знаменитих личности,
значајних историјских, политичких, географских, етнолошких и других обележја.
У назив улице и трга или других делова насељеног места може се унети
само име умрле знамените личности из прошлости.
Члан 9.
Комисија из члана 5 ове Одлуке разматра иницијативу зa одређивање и
промену назива улице и исту доставља Савету месне заједнице на чијој
територији се налази улица,трг односно други део насељеног места ради
прибављања мишљења на доставњен предлог.
Уколико се Савет месне заједнице не изјасни о иницијативи у року од 30
дана од дана достављања исте , сматра се да је дато позитивно мишљење о
поднетој иницујаиви.
Мишљење Савета месне заједнице не обавезује Комисију, али је Комисија
у обавези да га приложи уз Нацрт решења о одређивању назива улица.
Након прибављеног мишљења Савета месне заједнице, Комисија
потврђује Нацрт Решења о одређивању назива улици, односно промени назива
улице или трга и доставља га Општинском већу на разматрање.
Уз акт из претходног става Комисија доставља Општинском већу и
мишљење Националног савета националне мањине чије мишљење је, у складу
са Законом о националним саветима националних мањина, потребно у поступку
утврђивања назива улица, тргова, и других делова насењених места.
Општинско веће својим актом утврђује Предлог решења о давању или
промени назива улице, односно трга и другог дела насељеног места, на коју се
прибавља претходна сагласност Покрајинског Секретаријата за регионални
развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са Законом о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине.
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Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу се доставља комплетна документација са
предлогом решења о давању или промени назива улице, односно трга и другог
дела насељеног места, која треба да буде усвојена на скупштини општине.
Члан 10.
По добијању претходне сагласности од стране Покрајинског секретаријата
за за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ,
Скупштина општине доноси Решење о одређивању или промени назива улица,
тргова и других делова насељеног места, на првој наредној седници.
Решење о одређивању или промени назива улице, тргова и других делова
насељеног места, као и добијена претходна сагласност Покрајинског
Секретаријата за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу објављује се у „Службеном листу општине Темерин“.
У случају да се надлежни покрајински орган не изјасну у року од 60 дана,
сматраће се да је дата сагласност на Решење.
Члан 11.
Решење о одређивању и промени назива улице, тргова и других делова
насељеног места надлежно одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин дужно је да
исту достави РГЗ Служби за катастар непокретности Темерин у року од 15 дана
од дана њеног ступања на снагу.
Члан 12.
Свако насељено место, улица, трг и други део насељеног места, мора
имати свој назив.
У једном насељеном месту на територији општине Темерин, две или више
улица или тргова не могу имати исти назив.
Члан 13.
Означавање назива насељеног места, улица, тргова и других делова
насељеног места врши Јавно комунално предузеће ,,Темерин'' Темерин.
Oзначавање зграда и грађевинских парцела кућним бројевима, као и
вођење Регистра кућних бројева, улица и тргова у надлежности је Републичког
геодетског завода, односно надлежне Службе за катастар непокретности у
Темерину.
Члан 14.
Трошкове означавања назива насељених места, улица, тргова и других делова
насељеног места сноси општина Темерин.
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III Утврђивање кућних бројева и грађевинских парцела.
Члан15.
Утврђивање кућних бројева за стамбене и пословне зграде, као и
грађевинских парцела врши Републички геодетски завод, односно надлежна
Служба за катастар непокретности у Темерину.

IV Надзор
Члан 16.
Надзор над применом ове одлуке врши Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе
Темерин а инспекцијски надзор врши комунални инспектор.
V Казнене одредбе
Члан 17.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за
прекршај физичко лице, власник, односно инвеститор нове зграде или
привременог објекта, власник, корисник, односно закупац грађевинске парцеле
или пословног простора ако:
1. Не омогући да се табле са називима улица и тргова поставе на његовој
згради, односно објекту или грађевинској парцели (члан 13. );
2. Не обавести Општинску управу о оштећењу или уништењу табле са називима
улица и тргова у року од 30 данаод дана настанка оштећења;
3. Не одржава и не стара се о видљивости и читкости табле са називима улица и
тргова.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за
прекршај из става 1 овог члана правно лице.
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај
из става 1 овог члана одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за
прекршај из става 1 овог члана предузетник.
Новчаном казном из става 1 овог члана казниће се за прекршај и лице које
неовлашћено означава, скида, уништава, оштећује или нарушава изглед
таблице са називима насељених места, улица и тргова.
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VI Прелазне и завршне одредбе
Члан 18.
Даном ступања на снагу ове Oдлуке престаје да важи Одлука о
одређивању назива и обележавању улица, тргова и зграда („Сл. лист општине
Темерин“ бр. 4/92, 13/98).
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу
општине Темерин“.
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину ("Службени гласник РС" број: 135/04 и 88/2010), члана 46.
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број: 72/2009, 81/2009испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014), и члана 12. Одлуке о
Општинској управи општине Темерин ("Службени лист општине Темерин"
бр.9/2009), Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Општинске управе Темерин, по предходно прибављеном
мишљењу бр. 501-32/2016-04 од дана 03.08.2016. године од надлежног
одељења за заштиту животне средине, дана 03.08.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ ЦЕНТРАЛНИХ
САДРЖАЈА У НАСЕЉУ ТЕМЕРИН
Члан 1.

Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације за зону централних садржаја у насељу Темерин (у
даљем тексту: План)
Члан 2.
У оквиру стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на
животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике
утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и друга питања и
проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за
одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину, а
узимајући у обзир планиране намене-генералне регулације.
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Члан 3.
О извршеној стратешкој процени утицаја Плана на животну средину
сачиниће се Извештај који ће обухватити обавезне елементе, утврђене у
члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 88/2010).
Обавезни елементи Извештаја о стратешкој процени су:
1. полазне основе стратешке процене
2. општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора
3. процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење
негативних утицаја на животну средину
4. смернице за израду стратешких процена на нижим хиерархијским нивоима
и процена утицаја пројеката на животну средину
5. програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана и
програма (мониторинг)
6. приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене
7. приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог
Плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ
начина на који су питања животне средине укључена у План и програм
8. закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени
представљене на начин разумљив јавности
9. друге податке од значаја за стратешку процену
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање и
квалитет чинилаца животне средине (ваздух, земљишта, површинске воде и
буке) у границама плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће се циљана мерења у
складу са законом.
Члан 4.
За носиоца израде извештаја о стратешкој процени утицаја се одређује ЈП
„Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин“.
Носилац израде Извештаја о стратешкој процени ће образовати
мултидисциплинарни стручни тим састављан од запослених са одговарајућим
овлашћењима и лиценцама и по потреби ангажованих стручних лица или
организација који су квалификовани за анализу елемената стратешке процене.
Рок за израду Извештаја о стратешкој процени је 90 дана од ступања на
снагу одлуке о изради Плана.
Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбедиће се из
буџета општине Темерин, у складу са програмом пословања за 2016.годину ЈП
„Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин“ („Службени лист
општине Темерин“, бр. 17/2015).
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Члан 5.
Орган надлежан за припрему плана и програма, Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине обезбедиће учешће
заинтересованих органа и организација, које имају интерес у доношењу одлука
које се односе на заштиту животне средине у складу са чланом 18. Закона о
стратешкој процени утицаја на живону средину ("Службени гласник РС" број:
135/04 и 88/2010).
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину је део
документације која се прилаже уз План детаљне регулације и биће изложен на
јавни увид заједно са нацртом Плана у складу са чланом 19. Закона о стратешкој
порцени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр.
135/04 и 88/2010) и чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС" број: 72/2009, 88/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014 и
145/2014)).
Члан 6.
Ово решење објављује се у „Службеном листу општине Темерин“.
Образложење
Одељење за урбанизам, стамбено–комуналне послове и заштиту животне
средине у поступку доношења овог решења узимајући у обзир чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се одређује
процена утицаја на животну средину, утврдило је да наведени План представља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 135/04 и 88/2010).
На основу члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 88/2010)
предлог решења ће бити упућен на мишљење Одељењу за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.
Ово решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације
за зону централних садржаја у насељу Темерин и објављује се у „Службеном
листу општине Темерин“.

Број:350-7/2016-04
Датум: 03.08.2016.год
Начелник одељења
Горан Грковић дипл.грађ.инг. , с.р.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.

185.
На основу члана 6. и 24.Закона о јавном окупљању („Сл. гласник РС“ бр.
6/2016) , члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ број 129/2007, 83/2014-др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 - пречишћен
текст и 14/14),
Скупштина општине Темерин на VI седници одржаној 05.08.2016.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се места на територији општине Темерин на
којима није дозвољено јавно окупљање, у складу са одредбама Закона о јавном
окупљању.
Члан 2.
Под јавним окупљањем у смислу ове Одлуке, сматра се окупљање више
од 20 лица, ради изражавања, остваривања и промовисања државних,
политичких, социјалних и националних уверења и циљева, других слобода и
права у демократском друштву.
Под јавним окупљањем у смислу ове Одлуке сматрају се и други облици
окупљања којима је сврха остваривање верских, културних, хуманитарних,
спортских, забавних и других интереса.
Члан 3.
Јавно окупљање у смислу члана 2. ове одлуке на територији оппштине
Темерин није дозвољено на месту, због карактеристика самог места или његове
посебне намене, прети опасност од наступања угрожавања безбедности људи и
имовине, јавног здравља, морала, права других или безбеднодности Републике
Србије, као и на местима на којима се одржавањем окупљања крше људска и
мањинска права и слободе других, угрожава морал или на местима која су
затворена за јавност.
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Члан 4.
За места на којима није дозвољено јавно окупљање на територији
општине Темерин одређују се следећи простори:
-

простори око објеката предшколске установе, објеката основних школа,
средње школе, објеката здравственох установа, објеката Министарства
унутрашњих послова, објеката које користи Министарство одбране и
објеката водоснабдевања.
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ:06-23-6/2016-01
ДАНА:05.08.2016.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.

186.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број
11/2008),
Скупштина општине Темерин на VI седници одржаној 05.08.2016. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

I
Разрешавају се у Општинској изборној комисији:
1.
2.
3.
4.

ИГОР ЕМБЕР, председник
ДАВИД ЛОШОНЦ, заменик председника
МАРИЈА АГОШТОН, члан
ИВАНА ЈАНКОВИЋ, заменик члана
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5. МАРКО ТОРБИЦА, члан
6. ЖЕЉКО ГРКОВИЋ,заменик члана
7. МИЛИЦА ТОРБИЦА, члан
8. ДАЈАНА МИЛИНКОВИЋ, заменик члана
9. МАЈА СТОЈАНОВИЋ, члан
10. ДЕЈАН БРАДАШ, заменик члана
11. НЕМАЊА ГОВЕДАРИЦА, члан
12. ЂОРЂЕ КЛИНЦОВ, заменик члана
13. ДУШАН МИЛОЈЕВИЋ, члан
14. МАЈА МИЛКА ЛУКАЧ, заменик члана
15. ГОРДАНА БАРАЋ, члан
16. ЗОРИЦА КИТИЋ, заменик члана
17. СЛОБОДАН ЂУКИЋ, члан
18. СЛАЂАНА МАРЈАНОВИЋ, заменик члана
19. СУЗАНА ЦАПИК, члан
20. ВЕСНА САВИЋ,заменик члана
21. МИЛИЦА МАКСИЋ, секретар
22. МАРИЈА ЗЕЦ ПАЈФЕР, заменик секретара

II
У Општинску изборну комисију именују се:
1. за председника:
ДЕЈАН БРАДАШ, дипломирани правник
На предлог Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује
за заменика председника:
ЈАСМИНА БЛАГОЈЕВИЋ, дипломирани правник
На предлог Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује
2. за члана:
Дајана Милинковић
за заменика члана:
Бојан Шавија
На предлог Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује
3. за члана:
Марко Торбица
за заменика члана:
Љиљана Зец
На предлог Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује
4. за члана:
Јасмина Гајић
за заменика члана:
Наталија Ковачевић
На предлог Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује
5. за члана:
Давид Лошонц,
за заменика члана
Марија Агоштон
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На предлог Одборничке групе Савез Војвођанских Мађара - Демократска
странка Војвођанских Мађара – Иштван Пастор
6. за члана:
Ендре Хорват,
за заменика члана
Ђула Урбан
На предлог Одборничке групе Савез Војвођанских Мађара - Демократска
странка Војвођанских Мађара – Иштван Пастор
7. за члана:
Игор Ембер,
за заменика члана
Ивана Јанковић
На предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије
8. за члана:
Марија Лелета,
за заменика члана
Марина Зељковић
На предлог Одборничке групе Српски покрет обнове
9. за члана:
Милица Торбица,
за заменика члана
Гојко Томић
На предлог Одборничке групе Покрет социјалиста
10. за члана:
Слободан Ђукић,
за заменика члана
Слађана Марјановић
На предлог Одборничке групе Српска Радикална странка
11. за члана:
Споменка Шандор,
за заменика члана
Душан Милојевић
На предлог Одборничке групе Група грађана '' Заједно за наш Темерин'' –
Роберт Каран
за секретара:
Милица Максић, дипл.правник
за заменика секретара:
Марија Зец Пајфе, дипл.правник

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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OБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011) у члану 14. је прописано да Општинску
изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 6 чланова које
именује Скупштина јединице локалне самоуправе на предлог одборничких група
у Скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника. Даље је
прописано да изборна комисија има секретара кога именује Скупштина јединице
локалне самоуправе. Председник, чланови и секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара
изборне комисије именује се лице које је дипломирани правник.
У члану 13. ставу 4. Закона о локалним изборима је прописано:
''У решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење
избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена
његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције
на чији предлог је именован''.
На основу чл. 33 Статута општине Темерина (''Сл.лист општине Темерин''
број 11/08) и чл- 42. Пословника о раду Скупштине општине Темерин (''Сл.лист
општине Темерин бр.9/09 и 2/10) у Скупштини општине Темерин је образовано
седам одборничких група са следећим бројем одборника: Одборничка група
Александар Вучић – Србија побеђује – осамнаест (18) одборника, Одборничка
група Савез Војвођанских Мађара-Демократска странка Војвођанских Мађара –
Иштван Пастор – пет (5) одборника, Одборничка група Социјалистичка партија
Србије – три (3) одборника, Одборничка група Српски покрет обнове – два (2)
одборника, Одборничка група Покрет социјалиста – два (2) одборника,
Одборничка група Српска Радикална странка – четири (4) одборника и
Одборничка група Група грађана '' Заједно за наш Темерин'' – Роберт Каран –
три (3) одборника.
Закључком Скупштине општине на XV седници одржаној 29.11.2013.
године је утврђено да Општинску изборну комисију у сталном саставу чини
председник комисије, десет чланова и секретар са заменицима. У односу на
утврђен број чланова Комисије и сразмерно броју одборника, Комисију чини
следећи број чланова и заменика чланова по одборничким групама и то:
1. Александар Вучић – Србија побеђује

4 члана
и 4 заменика члана
2. Савез Војвођанских Мађара-Демократска странка Војвођанских Мађара –
Иштван Пастор
2 члана
и 2 заменика члана
3. Социјалистичка партија Србије
1 члан
и 1 заменик члана
4. Српски покрет обнове
1 члан
и 1 заменик члана
5. Покрет социјалиста –

1 члан
и 1 заменик члана
6. Српска Радикална странка
1 члан
и 1 заменик члана
7. Група грађана '' Заједно за наш Темерин'' – Роберт Каран
1 члан
и 1 заменик члана
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Сходно наведеној структури и броју чланова изборне комисије,
одборничке групе су дале своје предлоге за именовање председника и чланове
Комисије уз прилагање потребних докумената.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења допуштена је жалба
Управном суду у Београду, која се подноси у року од 24 часа од доношења
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-1/2016-01
Дана: 05.08.2016.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

187.
На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на VI седници одржаној 05.08.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016.ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Општинског штаба за ванредне
ситуације Темерин за 2016.годину.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-8/2016-01
Дана: 05.08.2016.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.
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188.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 35. тачка 23. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на VI седници одржаној 05.08.2016. године,
разматрала је Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа
''Темерин'' Темерин за 2015. годину, која је усвојена на 32.седници Надзорног
одбора дана 28.06.2016.гдоине и донела следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног
предузећа ''Темерин'' Темерин за 2015. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-10/2016-01
Дана: 05.08.2016.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

189.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 35. тачка 23. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на VI седници одржаној 05.08.2016. године,
разматрала је Одлуку о оствареној добити у пословању Јавног предузећа ''Гас''
Темерин за 2015. годину, којa је усвојенa на 30.седници Надзорног одбора дана
21.06.2016.гдоине и донела следеће
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У
ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГАС'' ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити у пословању Јавног
предузећа ''Гас'' Темерин за 2015. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-12/2016-01
Дана: 05.08.2016.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

190.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 3. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10 –
одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст број 6/2014 и
14/2014),
Скупштина општине Темерин на VI седници одржаној 05.08.2016.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Михајлу Козомори, одборнику Скупштине
општине Темерин, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује
престао мандат одборника, по основу поднете усмене оставке.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
Образложење
Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) је
прописано да одборнику престаје мандат одборника подношењем оставке.
Истим чланом став.3. одређено је да се о усмено поднетој оставци
скупштина без одлагања утврђује да је одборнику престао мандат.
Михајло Козомора одборник са Изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује на 6. седници Скупштине општине 05.08.2016. године
поднео је усмену оставку те јој је сходно члану 46. став.1. тачка 1. и став 3.
Закон о локалним изборима престао мандат одборника.
На основу изнетог донето је Решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-16-1/2016-01
Дана: 05.08.2016.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ТЕМЕРИН,
Роберт Пастор, с.р.

191.
На основу члана 56. став 2. и 5. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10 – одлука УС и
54/11) и члана 27. став 3. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 6/2014 – пречишћен текст и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на VI седници одржаној 05.08.2016.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИМ ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Потврђују се мандати новим одборницима Скупштине општине
Темерин и то:
1. БОРИСАВУ БРКОВИЋУ, са Изборне листе Српска радикална
странка
2. АЛЕКСАНДРУ ЈОЈИЋУ, са Изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
Образложење
Скупштина општине је на својој 5. седници од 21.07.2016.године
донела Решење о престанку мандата одоборника Драгомира Пајчина са
Изборне листе Српска радикална странка по основу поднете оверене
писмене оставке. Сходно члану 48. став 1. и 2. Закона о локалним
изборима, мандат се додељује иза Драгомира Пајчина, чији мандат је
престао, Борисаву Брковићу, првом следећем кандидату који је доставио
сагласност да прихвата мандат са исте Изборне листе Српске Радикалне
странке.
Скупштина општине је на својој 6. седници од 05.08.2016.године
донела Решење о престанку мандата одоборника Михајла Козоморе са
Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује по основу поднете
усмене оставке на седници. Сходно члану 48. став 1. и 2. Закона о
локалним изборима, мандат се додељује иза Михајла Козоморе, чији
мандат је престао, Александру Јојићу, првом следећем кандидату
политичке странке која чини коалицију, а који је доставио сагласност да
прихвата мандат са исте Изборне листе Александар Вучић – Србија
побеђује.
Пре потврђивања мандата кандидати за одборника су дали писмену
сагласност да прихватају мандат и издато им је Уверење Општинске
изборне комисије о избору за одборника.
На основу изнетог донето је Решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06- 23-16-2/2016-01
Дана: 05.08.2016.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

192.
Ha основучпана 32. став 1. тачка19. Закона о локалнојсамоуправи
("СлужбенигласникРепубликеСрбије", бр. 129/07), члана 46.став 4. Закона о
спорту (''Службени гласник Републике Србије број 24/2011) и члана 35. тачка21.
Статутаопштине Темерин ("СпужбенилистопштинеТемерин", пречишћен текст
бр. 6/2014 и 14/2014],
Скупштина општинеТемерин на VI седници одржаној 05.08.2016.године,
донела je
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ
ИМЕНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.
Даје се сагласност на употребу имена општине Темерин у називу
Спортског савезаиз Темерина и то тако што ће се исти звати ''Спортски
савез Општине Темерин''.
Члан 2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБПИКА СРБИЈА
А ПВОЈВОДИНA
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-17/2016-01
Дана: 05.08.2016.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Пастор, с.р.

193.
На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 115. став 1.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст
бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин, на VI седници одржаној 05.08.2016. године,
донела је следеће
РЕШЕЊЕ О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1. Мења се тачка 5. Решења о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације
( '' Службени лист општине Темерин'' број 3/11, 8/12, 3/2014 и 14/2014)
тако да гласи:
'' У Штаб се именују:
1) за команданта Штаба – Ђуро Жига, председник општине,
2) за заменика команданта Штаба – Никола Ембер, заменик
председника општине,
3) за начелника Штаба – Славко Ковачев, самостални полицијски
инспектор
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за чланове Штаба:
др. Перо Крчмар, директор Дома здравља ''Темерин'' Темерин
Соња Тодоровић, члан Општинског већа за ресор пољопривредe
Андраш Густоњ , члан Општинског већа за ресор екологије
Мира Родић , члан Општинског већа за ресор привреде
Стеван Томић, члан Општинског већа за ресор комуналних
делатости
- Младен Зец, члан Општинског већа за ресор здравства и социјалне
политике
- Милорад Устић, директор ЈП ''Гас'' Темерин,
- Светомир Стојановић, директор ЈКП ''Темерин'' Темерин,
- Зоран Свитић, директор ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Темерин'',
- Јасна Алић, директор Центра за социјални рад општине Темерин
- Миленко Василић, начелник Министарства одбране за општину
Темерин,
- Вељко Милeкић, начелник ПС Темерин,
- Јасмина Божичић, Црвени крст општине Темерин
- Ласло Елек, командир Ватрогасно-спасилачке јединице МУП-а РС
за Темерин.
2. У осталом делу Решења одредбе остају непромењене.
3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
4)
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-18-1/2016-01
Дана: 05.08 .2016.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

194.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник Републике Србије, бр. 107/2005.....и 93/2014) и члана 35.
став 1. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на 6. седници одржаној 05.08.2016. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
I
др Синиша Бјелан се разрешава дужности члана у Управном одбору
Дома здравља ''Темерин'' Темерин из реда оснивача.
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др Адријана Рацков се разерешава дужности члана у Управном одбору
Дома здравља ''Темерин'' Темерин из реда запослених.

II
Мирјана Радић се именује за члана у Управном одбору Дома здравља
''Темерин'' Темерин из реда оснивача.
Елеонора Мезеи се именује за члана у Управном одбору Дома здравља
''Темерин'' Темерин из реда запослених.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-18-2/2016-01
Дана: 05.08.2016.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

195.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 8. Одлуке о оснивању Агенције за
развој општине Темерин (''Службени лист општине Темерин, бр. 15/2008) и
члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на 6. седници одржаној 05.08.2016. године,
донела је

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

I
Александар Јојић се разрешава дужности председника у Управном
одбору Агенције за развој општине Темерин.

Број 19

Службени лист општине Темерин

05.08.2016.

Страна 26

II
Михајло Козомора се именује за председника у Управном одбору
Агенције за развој општине Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-18-3/2016-01
Дана: 05.08.2016.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

196.
На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007),
члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Културног центра општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', број 17/2014) и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин"
пречишћен текст број 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на 6. седници одржаној 05.08.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Мирјана Радић се разрешава дужности заменика председника у Управном
одбору Културног центра општине Темерин из реда оснивача.

II
др Синиша Бјелан се именује за заменика председника Управног одбора
Културног центра општине Темерин из реда оснивача.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-18-4/2016-01
Дана: 05.08.2016.године
ТЕМЕРИН
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.

197.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',пречишћен текст
бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на VI седници одржаној 05.08.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Марија Лелета се разрешава дужности члана у Мандатно-имунитетној
комисији Скупштине општине Темерин.

II
Mилица Кнежевић се се бира за члана у Мандатно-имунитетну комисију
Скупштине општине Темерин.

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-23-18-5/2016-01
Дана: 05.08.2016.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.
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198.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 68. тачка 14. Статута
Општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број
6/214 и 14/14) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 8. седници одржаној дана
28.07.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, КОРИСНИК
МУП-А, ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ТЕМЕРИН

I
ПРЕНОСИ СЕ право јавне својине рачунарске опреме и то:
1. PC Intel Celeron Dual Core J1800 2.41GHz – MBD Asrock D1800М-DDR3
4GB 1600 MHz Kingston-HDD 500GB SATA3 Тoshiba TCH-DT01ACA050DVD-RW LG GH24NSD1- Midi tower 500W IG-Max 2358 -OS WIN PRO 10
OLC OA3- ком. 2 (укупна вредност са пдв-ом износи 67.188,00 динара) и
монитор 18.5'' АОC E970SWN- ком. 2 (укупна вредност са пдв-ом износи
18.360,00 динара).
Пренос права јавне својине органа општине Темерин – опреме из претходног
става се врши на Републику Србију – корисник Министарство унутрашњих
послова, Полицијска управа Нови Сад, а за потребе полицијских службеника ПС
Темерин у циљу побољшања услова рада ове Полицијске станице услед
повећања обима посла.
II
Опрема из тачке I ове Одлуке преноси се без накнаде.

III
Овлашћује се Председник општине да потпише Уговор о преносу права
својине опреме из тачке I ове Одлуке.
IV
Ова Одлука ће се објавити у Службеном листу општине Темерин.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/16-100-11-01
Дана:28.07.2016. године
ТЕМЕРИН
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

199.
На основу члана 2., члана 3. став 3. и члана 6. став 2. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (''Службени гласник Републике Србије'' број
24/2012 и 48/2015), члана 5. став 1. и члана 10. став 2. Одлуке о условима
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и располагања стварима
у јавној својини општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број
14/2013 и 3/2015), члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014 и 14/2014), и
члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'' број 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 8. седници одржаној
28.07.2016. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА
ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ, ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I
Именује се Комисија за спровођење поступка за прибављање
непокретности у јавну својину, отуђење непокретности из јавне својине и давање
у закуп непокретности у јавној својини у следећем саставу:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лепа Родић – председник;
Стеван Томић – заменик председника;
Милка Јурић – члан;
Бранислав Вратунић – заменик члана;
Горан Грковић – члан и
Татјана Давидовић – заменик члана.
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II
Задатак Комисије је да након доношења Одлуке о покретању
поступка прибављања непокретности у јавну својину и отуђења непокретности из
јавне својине у складу са Уредбом о условима прибављања о отуђењу
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуком о
условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и располагања
стварима у јавној својини општине Темерин, спроведе поступак јавног
надметања, прикупљања писаних понуда, односно поступак непосредне погодбе,
да сачини записник који ће са образложеним предлогом за прибављање,
односно отуђење непокретности и са нацртом решења доставити Одељењу
Општинске управе Темерин надлежном за имовинско – правне послове.
Комисија је дужна да спроводи и поступак давања у закуп
непокретности у јавној својини општине Темерин у складу са напред наведеном
Уредбом и Одлуком Скупштине општине Темерин.
III
Доношењем овог решења, престаје да важи Решење о именовању
Комисије за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну својину,
отуђење непокретности из јавне својине и давање у закуп непокретности у јавној
својини број:06-1/2015-108-16-01 од 24.08.2015. године.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/16-100-22-01
Дана:28.07.2016. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

200.
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/10, 32/13-одлука УС, 55/14,
96/15- др. закон и 9/16- одлука УС), члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темрин'', број 6/14 и
14/14) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин
(''Службени лист општина Темрин'', број 13/08),
Општинско веће општине Темерин, на 8. седници одржаној 28. јула 2016. године,
донело је
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ПРАВИЛНИК
О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се организација, начин рада и
одлучивање Савета за безбедност саобраћаја општине Темерин (у даљем
тексту: Савет), као и организација и начин рада његових радних тела и
друга питања од значаја за рад Савета.
Члан 2.
Рад Савета је доступан јавности.
Изузетно, Савет може о појединим питањима из своје надлежности
расправљати без присуства јавности.

II ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕТА
Члан 3.
У раду Савета учествују чланови Савета утврђени решењем Општинског
већа, као и представници других заинтересованих субјеката, по позиву
председника Савета.
Представници других заинтересованих субјеката који учествују у раду
Савета, по позиву председника Савета, немају право гласа приликом
одлучивања.
Члан 4.
Савет се именује на период од 4 (четири) године.
Члан 5.
Чланство у Савету престаје:
- разрешењем,
- оставком и
- истеком мандата.
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Члан савета може поднети оставку или бити разрешен и пре истека
мандата.
Члан 6.
Председника Савета разрешава Општинско веће на предлог најмање 1/3
чланова Општинског већа, а чланове Савета разрешава Општинско веће на
образложени предлог председника Савета.
Истовремено са предлогом за разрешење овлашћени предлагач подноси
предлог за избор новог члана и председника Савета. Општинско веће
истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору чланова Савета.
Члану Савета који је разрешен престаје дужност даном разрешења.
Члан 7.
У случају подношења оставке од стране председника или члана Савета,
истом престаје функција даном одржавања седнице Општинског већа на којој је
констатовано да је оставка поднета, односно даном одржавања прве наредне
седнице ако је оставку поднео између две седнице.
О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује.
На истој седници на предлог овлашћеног предлагача именује се нови члан,
односно председник Савета.

III ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА САВЕТА
Члан 8.
Задаци Савета су да:
1) анализира, прати и предлаже мере за унапређење опште безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине Темерин,
2) обавља превентивно-промотивне активности и води кампању о
безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Темерин,
3) припрема предлог стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на
путевима који доноси Скупштина општине Темерин, у складу са
Националном стратегијом и Националним планом који доноси Влада
Републике Србије,
4) формира систем јединствене основе евидентирања и праћења значајних
обележја безбедности саобраћаја на путевима,
5. припрема Програм коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Темерин,
6) припрема предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима
који Општинско веће подноси Скупштини општине Темерин најмање
двапут годишње,
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7) обавља и друге послове везане за унапређење безбедности саобраћаја у
складу са законом.
Члан 9.
Савет ради у седницама које сазива председник Савета, по својој
иницијативи и на захтев једне трећине чланова Савета, а са претходно
утврђеним дневним редом.
У одсутности председника Савета, седницу Савета сазива заменик
председника Савета.
Седницом председава председник Савета, кога у случају одсутности
замењује заменик председника Савета.
Члан 10.
Савет ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова Савета.
Савет одлучује већином гласова присутних чланова Савета.
Гласање се врши јавно.
Резултат гласања утврђује председник.
На седници се води записник о току рада и донетим закључцима.
Члан 11.
Седнице Савета одржавају се по потреби.
Председник по правилу сазива седнице писаним путем.
Уз позив за седницу Савета, доставља се и предлог дневног реда седнице
који утврђује председник и који се дотавља најкасније три дана пре одржавања
седнице, а у случају хитности, председник може сазвати седницу у краћем року.
За седницу сазвану по хитном поступку по правилу се не доставља
материјал за дневни ред који је предложен, као ни записник са претходне
седнице.
Савет може разматрати поједина питања и одлучивати по хитном поступку
само ако за то постоје оправдани разлози, односно ако би одлагање седнице
Савета могло изазавати штетне последице.
О предлогу за разматрање и одлучивање по хитном поступку Савет се
претходно изјашњава.
Седнице Савета које се сазивају и одржавају у смислу става 1. овог члана
сматрају се редовним седницама и као такве се обележавају од редног броја 1,
па надаље рачунајући од дана избора Савета до истека мандата.
Члан 12.
Дневни ред утврђује Савет на предлог председника и других чланова
Савета.
Председник отвара седницу, пошто претходно установи да седници
присуствује већина од укупног броја чланова Савета.
Седницу Савета води председник Савета, а у случају његове одсутности
или спречености, седницу води заменик председника Савета.
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Члан 13.
Пре почетка рада Савета утврђује се дневни ред.
Као прва тачка дневног реда утврђује се усвајање записника са претходне
седнице Савета.
Члан 14.
Рад на седници одвија се по редоследу утврђеном у дневном реду.
По свакој тачки дневног реда отвара се претрес.
Члан 15
На сазивање седнице, начин рада и одлучивања, подношење извештаја и
вођење записника са седнице Савета као и радних група Савета у вези
поступања која нису дефинисана овим Правилником примењују се одредбе
Пословника Општинског већа општине Темерин.
Члан 16.
За извршавање појединих послова Савет може образовати стручне радне
групе.
За извршење појединих послова, Општинско веће може на предлог
Савета у складу са законом ангажовати правно лице које је материјално и
стручно оспособљено да обавља те послове.

IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Члан 17.
Извори средстава за послове у функцији унапређења безбедности
саобраћаја на путевима су:
1. буџет општине Темерин,
2) средства у висини од 30% наплаћених новчаних казни за прекршаје
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима учињених
на територији општине Темерин,
3) поклони или прилози покровитеља дати општини Темерин,
4. остали приходи.
Члан 18.
Средства у висини од 50% од средстава из тачке 2. претходног члана,
користе се за поправљање саобраћајне инфраструктуре, а преосталих 50% за
финансирање осталих мера унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
Средства из става 1. овог члана, користе се према програму који доноси
Општинско веће на предлог Савета.
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V АКТИ САВЕТА
Члан 19.
Савет доноси: предлоге и закључке.
Акта које доноси Савет потписује председник.

VI РАДНА ТЕЛА САВЕТА
Члан 20.
За вршење одређених послова, предвиђених овим Правилником, Савет
образује сталне и повремене радне групе као облик непосредног рада члана
Савета које су задужене за поједине области рада у безбедности саобраћаја на
путевима.
Члан 21.
Сталне радне групе Савета су:
1) Радна група за унапређење саобраћајне инфраструктуре,
2) Радна група за унапређење саобраћајног васпитања и образовања и
превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја и
3) Радна група за научно-истраживачки рад у области безбедности
саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције које
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних
за послове безбедности саобраћаја.
Члан 22.
Радна група образује се ради проучавања одређених питања и
извршавања појединих послова и задатака из надлежности Савета.
Актом о образовању радне групе одређује се састав, задаци и начин њеног рада.
Члан 23.
Чланови радних група именују се из реда чланова Савета, стручних и
јавних радника.
Председник радне групе Савета именује се по правилу из реда чланова Савета.
Члан 24.
Радне групе Савета раде у седницама.
Председник радне групе стара се о организовању и припремању седнице,
сазива седнице, предлаже дневни ред и стара се о извршавању закључака
радне групе.
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Председник и чланови радне групе подносе писмени извштај у коме
износе свој став о питањима за које је радна група оформљена.
О организовању, саставу и задацима и обавезама радних група Општински
савет доноси посебан закључак.

VII СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕТА
Члан 25.
Стручне и организационе послове за потребе Савета врши лице које
одреди председник Савета, уз стручну подршку радника Општинске управе
Темерин.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/16-100-13-01
Дана: 28.07.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

201.

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/10, 32/13-одлука УС, 55/14,
96/15- др. закон и 9/16- одлука УС), члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темрин'', број 6/14 и
14/14) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин
(''Службени лист општина Темрин'', број 13/08),
Општинско веће општине Темерин, на 8. седници одржаној 28. јула 2016.
године, донело је следећe
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Образује се Савет за безбедност саобраћаја општине Темерин у следећем
саставу:
1. Драган Бјељац – председник,
2. Добривој Марић – заменик председника,
3. Снежана Ласица – члан,
4. Магдолна Пете – члан,
5. Корана Миланко – члан,
6. Александар Јојић – члан,
7. Савка Стратијев – члан,
8. Јасмина Благојевић – члан,
9. Марко Торбица – члан,
10. Ђуро Лукач – члан,
11. Милутин Кос – члан,
12. Изабела Урбан – члан,
13. Шандор Нађ – члан,
14. Славко Тодоровић – члан и
15. Бранкица Петровић – члан.
II

Задатак Савета из тачке I овог закључка је усклађивање послова
безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице локалне
самоуправе.
III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/16-100-14-01
Дана:28.07.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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202.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. Статута општине
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 и
14/14) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', број 13/08)
Општинско веће општине Темерин, на 8. седници одржаној 28.07.2016.
године, донело је следећe

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА
ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОЈАЧАНО
ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
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:
1. Драган Бјељац – председник,
2. Никола Ембер – члан и
3. Игор Вукобратовић – члан.
II
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинског
већа број:06-1/2011-59-1-01 од 23.05.2011. године.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/16-100-12-01
Дана:28.07.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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203.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. Статута
општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број
6/14 и 14/14) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', број 13/08)
Општинско веће општине Темерин, на 8. седници одржаној
28.07.2016. године, донело је следећe

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
У Савет за управљање миграцијама на територији општине
Темерин (у даљем тексту: Савет), именују се:
Председник Савета – Ђуро Жига, председник општине,
Заменик председника Савета – Дејан Брадаш, члан Општинског већа
задужен за ресор културе, цивилних организација и омладине,

1.
2.
3.
4.
5.

Чланови Савета:
Марија Зец Пајфер, начелник Општинске управе,
Марина Ђилас, повереник Комесаријата за избеглице општине Темерин,
Јасна Алић, директор Центра за социјални рад општине Темерин,
Др Перо Крчмар, директор Дома здравља Темерин,
Вељко Милекић, начелник Полицијске станице Темерин.

II
Савет обавља послове који се односе на:
–
праћење и извештавање Комесаријата о миграционим кретањима на
територији општине Темерин;
–
предлагање програма мера и планова активности, које треба предузети
ради ефикасног управљања миграцијама на територији општине Темерин и
–
предузимање других послова у области управљања миграцијама, у складу
са законом.
III
Стручне и администаритвне послове за потребе Савета обављаће
Општинска управа.
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IV
Ставља се ван снаге Решење о образовању Савета за управљање
миграцијама на територији општине Темерин број: 06-1/2015-11-11-01 од
11.03.2015. године.
V
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/16-100-23-01
Дана:28.07.2016. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

204.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14 – др закон) и члана
65. став 1. тачка 23. Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени
лист општине Темерин'', број 6/2014 и 14/2014),
Председник општине Темерин, дана 04.08.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
У Међуопштинску радну групу, на основу Споразума о сарадњи
Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин,
Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање
комуналним отпадом, уместо Ане Лукач именије се:
1. Маја Стојановић, представник Општинске управе Темерин – члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-108-01
Дана:04.08.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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205.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14 – др закон), члана 65.
став 1. тачка 23. Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист
општине Темерин'', број 6/2014 и 14/2014) и члана 3. Одлуке о одређивању
органа надлежног за одлучивање о отуђењу, односно давању у закуп
грађевинског земљишта у својини општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', број 5/2013)
Председник општине Темерин, дана 02.08.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА,
ОДНОСНО ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I

Образује се Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања
у закуп грађевинског земљишта у својини општине Темерин у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Јасмина Благојевић – председник;
Стеван Томић – заменик председника;
Мира Родић – члан;
Роберт Пастор – заменик члана;
Магдолна Пете – члан и
Дејан Михаљица – заменик члана.
II

Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног надметања или
прикупљања понуда јавним огласом за отуђење, односно давање у закуп
грађевинског земљишта, односно поступак непосредне погодбе.
III
Доношењем овог решења, престаје да важи Решење о именовању
Комисије за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп
грађевинског земљишта у својини општине Темерин број:06-1/2015-110-01 од
24.08.2015. године.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-106-01
Дана:02.08.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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206.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 13.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015),
Председник општине Темерин дана 01. aвгуста 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015),
о д о б р а в а м
промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 5, Општинска
управа –
Културни центар општине Темерин смањењем апропријације 164, економска
класификација 423 – Услуге по уговору за износ од 300.000,00 динара, што је
10% од вредности апропријације чији се расход умањује уз истовремено
повећање апропријације 166, економска класификација
425 – Текуће
поправке и одржавање за износ од 150.000,00 динара и повећање апропријације
167, економска класификација 426 – Материјал за износ од 150.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Културни центар општине Темерин на апропријацији 164, економска
класификација 423 – Услуге по уговору, планирана средства у износу од
3.040.000,00 динара смањују се на износ средстава од 2.740.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Културни центар општине Темерин на апропријацији 166, економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирана средства у
износу од 450.000,00 динара повећавају се на износ средстава од 600.000,00
динара.
4.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Културни центар општине Темерин на апропријацији 167, економска
класификација 426 – Материјал, планирана средства у износу од 350.000,00
динара повећавају се на износ средстава од 500.000,00 динара
5.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-104-01
Дана: 01.08.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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207.
На основу члана 61. став 8. Закона о буџетском систему (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон и 103/2015) и
остварених сопствених прихода
Председник општине Темерин дана 26. јула 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
У члану 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени
лист општине Темерин'', број: 17/2015), функција
911 – Предшколско
образовање, Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин, П О В Е Ћ А В
А С Е позиција 132, апропријација економске класификације 485 – Накнада
штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (извор
финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника) за износ од
200.000,00 динара.
У члану 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину, члан 4.
(табела), група конта 742, синтетика 7421 – Приходи од продаје добара и услуга
или закупа од стране тржишних организација, износ: ''7.750.500'', замењује се
износом: ''7.950.500''.
II
Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета
општине Темери за 2016. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења и
износе 141.301.000,00 динара
III
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-101-01
Дана: 26.07.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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208.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015),
Председник општине Темерин дана 25. јула 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015), Раздео 2. Глава 5.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства
резерве, на позицији 56 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства
Општинској управи у износу од 100.000,00 динара на име обезбеђења додатних
средстава за накнаде за социјалну заштиту из буџета.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3.
Општинска управа, Глава 1. Општинска управа, функција
130 – Опште
услуге, апропријација економске класификације 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, на позицији 76.
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: 06-1/2016-105-01
Дана: 25.07.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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209.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 13.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/2015),
Председник општине Темерин дана 06. јула 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2016.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015),
о д о б р а в а м
промену апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 9, Општинска
управа –
Месна заједница Бачки Јарак смањењем апропријације 234, економска
класификација 421 – Стални трошкови за износ од 65.000,00 динара, што је 5%
од вредности апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање
апропријације 239, економска класификација
426 – Материјал.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Месна заједница Бачки Јарак на апропријацији 234, економска класификација
421 – Стални трошкови, планирана средства у износу од 1.300.000,00 динара
смањују се на износ средстава од 1.235.000,00 динара.

3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска
управа –
Месна заједница Бачки Јарак на апропријацији 239, економска класификација
426 – Материјал, планирана средства у износу од 230.000,00 динара повећавају
се на износ средстава од 295.000,00 динара.

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2016-102-01
Дана: 06.07.2016. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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OДЛУКА
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОДЛУКА
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ЗОНУ ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
У НАСЕЉУ ТЕМЕРИН
ОДЛУКА
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА,
СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ
ЗАМЕНИКА
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА
2016.ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ
ДОБИТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН''
ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ
ДОБИТИ У ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГАС''
ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИМ ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ
ИМЕНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ
ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА МАНДАТНОИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА РЕПУБЛИКУ
СРБИЈУ, КОРИСНИК
МУП-А, ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ТЕМЕРИН
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА
ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ,
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ДАВАЊЕ
У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ПРАВИЛНИК
О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
МИШЉЕЊА НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ЗА МЕЂУОПШТИНСКУ
РАДНУ ГРУПУ НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА ГРАДОВА И
ОПШТИНА
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА, ОДНОСНО ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ
О ПОВЕЋАЊУ ПОЗИЦИЈЕ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
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Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Милица Максић, 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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