СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLVII–Број 3.

ТЕМЕРИН 24. АПРИЛ 2014.

Примерак 100,00 динара

36.
На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије (''Службени гласник
РС број 83/06), члана 11. и члана 32. став 1.тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС“ број 129/07), члана 35. став 1 тачка 6 , члана 121. став 1. и
5. и члана 122. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“ број
11/08)
Скупштина општине Темерин, на XIX седници одржаној дана 24.04.2014.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.
У Статуту општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“ број 11/08)
члан 10. мења се и гласи:
''Oпштина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским
правима у складу са законом.
У јавној својини општине у складу са законом су:
-добра у општој употреби на територији општине Темерин (општински путеви,
некатегорисани путеви, улице које нису део ауто пута или државног пута I и II реда,
тргови, јавни паркови и др.)
-комунална мрежа на територији општине Темерин
-ствари у јавној својини на којима право коришћења имају месне заједнице на
територији општине, установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач
општина
-друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, која су у складу са законом
у јавној својини
Јавном својином општине располажу и управљају органи општине у складу
са законом.
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Надзор над прибављањем, управљањем и располагањем стварима у јавној
својини општине, врши служба за буџетску инспекција и начелник Општинске
управе.''
Члан 2.
У члану 12. став 2. мења се и гласи: ''Јавност рада и обавештавање грађана
обезбеђује се: јавним расправама о предлозима статута, буџета, одлука о висини
стопа изворних прихода и других аката за које органи општине одлуче;
објављивањем општих и појединачних правних аката општине у '' Службеном листу
општине Темерин'', путем интернет презентације на званичној интернет страници
општине Темерин, у средствима јавног информисања; правом грађана да остваре
увид у одређене информације, записнике, извештаје о раду органа и слично и
другим случајевима у складу са законом.''
Члан 3.
У члану 14. став 1. у тачки 4. после речи ''прихода Општине“ додају се речи
''врши њихову наплату и контролу.“
У члану 14. став 1. тачка 5. мења се и гласи: “обезбеђује организационе,
материјалне и друге услове за изградњу ,одржавање и функционисање комуналних
објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује
обављање комуналних делатности и њихов развој (снабдевање водом за пиће,
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производњу и
дистрибуцију топлотне енергије, управљање комуналним отпадом, градски и
приградски превоз путника, управљање гробљима и погребне услуге, управљање
јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама,
одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене,
одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге, делатност зоохигијене и
др.)“.
У члану 14. став1. у тачки 10. после речи ''пословног простора'' додају се речи
''у јавној својини'' , и бришу се речи ''којим управља''.
У члану 14. став 1. у тачки 12. уместо речи ''локалним'' треба да стоје речи
''општинским''.
У члану 14. став 1. у тачки 16. после речи ''у области'' додају се речи
''предшколског васпитања и образовања''
У члану 14. став1. после тачке 19. додаје се нова тачка 19а која гласи:
''уређује и обезбеђује функционисање система цивилне заштите, образује Штаб за
ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања,
доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама и обавља друге послове у циљу равоја система заштите и спасавања и
система цивилне заштите.“
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После тачке 19а додаје се тачка 19б која гласи:
''израђује планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије,
предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у
делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама аутономне
покрајине и Планом одбране Републике Србије, предузимају мере за
функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању, спроводе мере
приправности и предузимају друге мере потребне за прелазак на организацију у
ратном и ванредном стању;“
Тачка 25. мења се и гласи : ''прибавља, располаже и управља стварима у јавној
својини општине у складу са законом .''
Члан 4.
У члану 16. став 1 речи ''јавних предузећа'' бришу се.
У члану 16. став 2. мења се гласи : ''Скупштина општине именује надзорне одборе и
директоре јавних предузећа чији је оснивач или већински власник Општина, на
период од четири године, по поступку утврђеним законом.''
Члан 5.
У члану 17. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: ''Јавно предузеће
годишњи програм пословања доставља оснивачу на сагласност најкасније до 1.
децембра текуће године за нередну годину.''
Члан 6.
Члан 21. став 2. мења се и гласи: ''Општинска управа - Одељење за буџет,
финансије и трезор обавезно је да прати извршење буџета и најмање два пута
годишње путем достављања извештаја о извршењу буџета информише
Председника општине и Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по
истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.''
Члану 21. додаје се став 3. који гласи: ''У року од петнаест дана по
подношењу извештаја о извршењу буџета, Општинско веће усваја и доставља
извештаје Скупштини.''
Члан 7.
После члана 22. додаје се нови одељак ''Јавно-приватно партнерство“, и
нови члан 22 а који гласи: ''Општина може ступати у јавно –приватно партнерство у
складу са Законом о јавном приватном партнерству и концесијама.“
Члан 8.
Члан 34. став 1. мења се и гласи: ''Одборник има право на месечни
одборнички додатак и друга примања.''
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Члан 9.
У члану 35. у тачки 5. брише се реч ''коришћење'', а уместо речи: ''грађевинског
земљишта'' треба да стоји :'' грађевинско земљиште''.
У члану 35. у тачки 8. после речи ''установе'' додају се речи ''јавне агенције,
фондове''.
У члану 35. после тачке 14. додаје се тачка 14 а која гласи:
''одлучује о прибављању, управљању и располагању стварима у јавној својини
општине“.
У члану 35. после тачке 15. додаје се тачка 15а која гласи: '' даје сагласност
на висину прихода насталих употребом јавних средстава''.
У члану 35. у тачки 16. брише се реч ''коришћење''.
А после тачке 16. додаје се тачка 16а која гласи: ''доноси програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини''.
Члан 10.
У члану 40. после става 4. додаје се став 5. који гласи: ''Председник и
чланови радних тела имају право на накнаду за учествовање у раду седнице
радних тела која се утврђује посебном одлуком.''
Члан 11.
У члану 56. у ставу 3. уместо речи ''три'' треба да стоји реч ''једног''.
Члан 12.
У члану 59. став 2. мења се гласи: ''За секретара скупштине може бити
постављено лице које је дипломирани правник – мастер или дипломирани правник
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним
искуством од најмање три године''.
Члан 13.
У члану 65. став 1. тачка 12. мења се и гласи: ''закључује уговоре о
прибављању, отуђењу и располагању непокретностима у јавној својини по
претходно прибављеном мишљењу општинског јавног правобраниоца''.
У члану 65. после тачке 12. додаје се тачка 12а која гласи: ''доноси акт којим
покреће поступак отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта.''
У члану 65.после тачке 12а додаје се тачка 12б која гласи: ''доноси акт којим
одлучује о установљавању права службености и закључује уговоре о
установљавању права службености на грађевинском земљишту у јавној својини.''
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У члану 65. после тачке 12б додаје се тачка 12в која гласи: ''успоставља и
организује буџетску инспекцију''.
У члану 65. после тачке 12в додаје се тачка 12г која гласи: ''образује комисију за
давање мишљења на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у држаној својини''.
У члану 65. после тачке 12г додаје се тачка 12д која гласи: ''доноси одлуку о
расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини и давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног
земљишта у државној својини уз сагласног надлежног министарства''.
Члан 14.
У члану 68. став 1. после тачке 12. додаје се нова тачка 12а која гласи:
''доноси акт којим покреће поступак прибављања непокретности у јавној својини
општине и отуђења непокретности из јавне својине''.
После тачке 12а додаје се тачка 12б која гласи: ''предлаже акт о прибављању,
управљању и располагању стварима у јавној својини општине о којима одлучује
Скупштина општине.''
После тачке 12б додаје се тачка 12в која гласи: ''одлучује о давању у закуп
пословног простора''.
После тачке 12в додаје се тачка 12г која гласи: ''образује комисију за израду
Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у држаној својини''.
После тачке 12г додаје се тачка 12д која гласи: ''образује комисију за спровођење
поступка за јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у
држаној својини''.
Члан 15.
У члану 81. после става 2. додаје се став 3. који гласи: ''У Општинској управи се
успоставља и организује Интерна ревизија јавних средстава.
Члан 16.
У члану 84. став 2. мења се и гласи: ''За начелника Општинске управе може
бити постављено лице које је дипломирани правник – мастер или дипломирани
правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, са положеним стручним испитом за рад у органима управе
и радним искуством од најмање пет година у струци''.
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Члан 17.
У члану 99. у ставу 1. тачка 1. уместо речи ''обезбеђених у буџету'' треба да
стоје речи '' утврђених одлуком о буџету''.
У члану 99. став 2. мења се и гласи: ''Месна заједница доноси финансијски план на
који сагласност даје Општинско веће.''
Члан 18.
После члана 109. додаје се члан 109а који гласи:
''Органи јединица локалне самоуправе, у поступку решавања о правима, обавезама
или правним интересима физичког или правног лица, односно друге странке, по
службеној дужности, у складу са законом, врше увид, прибављају и обрађују
податке из евиденција, односно регистара које у складу са посебним прописима
воде државни органи, органи територијалне аутономије, јединица локалне
самоуправе и имаоци јавних овлашћења.
Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који
се воде у електронском облику у поступку из става 1. овог члана, врши се путем
информационог система који обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.
У поступку из става 1. овог члана органи јединица локалне самоуправе могу вршити
увид, прибављати и обрађивати само оне податке који су законом или посебним
прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или
правном интересу странке.”
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА OПШТИНЕ
Број:06-15-4/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА, с.р.
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37.
На основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС и 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС), члана 28. став 3.
и члана 32. Закона о легализацији објеката („Службени гласник Републике
Србије“, број 95/13) и члана 35. став 1. тачка 6. и 16. Статута општине
Темерин („Службени лист општине Темерин" 11/2008), Скупштина општине
Темерин, на XIX седници одржаној 24.04.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се мерила за обрачун накнаде за уређивање грађевинског
земљишта (у дањем тексту: накнада за уређивање) и елементи за уговарање
међусобних односа у погледу уређивања грађевинског земљишта за територију
Општине Темерин.
Члан 2.
Општина Темерин послове уређивања грађевинског земљишта, обрачун и
уговарање накнаде поверава
Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и
урбанизам општине Темерин “ Темерин (у даљем тексту: Дирекција).
Члан 3.
Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим
програмима уређивања које доноси Скупштина општине Темерин на предлог
Надзорног одбора Дирекције.

II.- КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
Члан 4.
Накнада за уређивање, утврђује се на основу следећих критеријума:
1.
2.
3.
4.
5.

степена комуналне опремљености (минула и будућа улагања),
годишњег програма уређивања грађевинског земљишта,
урбанистичке зоне,
намене објекта и
површине објекта.
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Члан 5.
Степен комуналне опремљености подразумева степен изграђености мреже
инфраструктуре.
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на
коме је изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, обезбеђено
снабдевање водом и одвођење отпадних вода (канализација).
Члан 6.
Годишњи Програм уређивања грађевинског земљишта ( у даљем тексту: Програм
уређивања), Скупштина општине доноси најкасније до 31. децембра текуће године
за наредну годину.
Предлог Програма уређивања Надзорни одбор Дирекције, доставља оснивачу
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Члан 7.
Зоне и границе зона утврђене су у члану 59. ове Одлуке.
Објекти који се граде дуж улице која дели две зоне обрачунавају се према износима
накнаде у нижој зони.
Члан 8.
Намена објекта - простора за који се утврђује накнада за уређивање може бити:
- становање: стамбени објекти, стамбени простор у стамбено-пословним објектима,
стамбени простор у оквиру атељеа и пратећи гаражни простор у стамбеним и
припадајући део гаражног простора у стамбено-пословним објектима;
- комерцијална делатност: пословни објекти, хотели, угоститељски објекти,
трговински објекти - простори са пратећим простором, пословно-стамбени
апартмани, бензинске пумпе без и са надстрешницом, атељеи, објекти - простори
спорта, рекреације и разоноде, објекти - простори услужног занатства, мењачнице,
канцеларије, кладионице, коцкарнице, видео клубови и сл. и остали простори
комерцијалног карактера у оквиру стамбено-пословних, привредно-производних и
осталих објеката, као и припадајући гаражни простор у овим објектима;
- производна делатност: привредно-производни објекти, складишта, наткривена
производна постројења, стоваришта, магацини, пијаце, гаража као посебан објекат,
као и објекти производног занатства, индустрије и грађевинарства, комунални
објекти, пољопривредни објекти и гаражни простор у овим објектима;
- објекти остале намене: објекти јавне намене - простори намењени обављању
делатности државних органа и организација, органа и организација јединица
територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација које обављају јавну
службу, станови за социјално угрожена лица, објекти - простори образовања,
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социјалне и дечије заштите, здравства, културе, уметности и заштите животне
средине, објекти - простори традиционалних цркава и традиционалних верских
заједница у смислу Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник
РС", број 36/2006);
Објекти - простори који нису наведени у ставу 1. овог члана, уподобиће се
најсличнијој наведеној намени.
Члан 9.
Укупна нето површина објекта - простора за који се утврђује накнада за уређивање
грађевинског земљишта једнака је нето површини објекта из важеће техничке
документације, а према СРПС У.Ц2.100 („Службени лист СРЈ", број 32/02 и
„Службени гласник РС", број 27/07).
Код објеката са вишенаменским садржајем накнада се обрачунава према
квадратном метру нето површине објекта за сваку намену посебно.
Накнада за мрежу комуналне инфраструктуре се обрачунава и уговара по метру
дужном.
III-САДРЖАЈ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
Члан 10.
Накнада за уређивање обухвата: трошкове припремања грађевинског земљишта (у
даљем тексту: трошкови припремања) и трошкове опремања грађевинског
земљишта (у даљем тексту: трошкови опремања).
Члан 11.
Трошкови припремања обухватају трошкове за:
- истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске
и техничке документације и програм уређивања грађевинског земљишта за текућу
годину (у даљем тексту: Програм),
- расељавање, рушење објеката чије рушење је предвиђено планским документом,
санирање терена на површинама јавне намене и
- друге радове.
Члан 12.
Трошкови опремања разврставају се према функционалном рангу одговарајућих
делова комуналних система и обухватају
- трошкове за магистралну мрежу (објекти инфраструктуре који су од утицаја на
укупан
капацитет
одговарајућег
комуналног
система),
- трошкове за примарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од значаја за
одређени део територије и који повезују више делова насеља),
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-трошкове за секундарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од значаја за
просторну целину, налазе се у оквиру плана детаљне регулације, а ван границе
парцеле).
Трошкови примарног и секундарног опремања из претодног става обухватају
трошкове за изградњу саобраћајних површина, јавног осветљења и јавних
површина, водоводне и канализационе мреже, електроенергетске мреже (20 kV
водови и типске дистрибутивне ТС 20/04 kV).
Члан 13.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове
инфраструктуре (електродистрибутивни објекти и мрежа, ТТ објекти и мрежа,
кабловски дистрибутивни систем, топлификација, гасификација и друго), које
инвеститор посебно уговара са надлежним предузећима.
Радови на изградњи инфраструктуре, који нису садржани у плану детаљне
регулације, а налазе се у граници пројекта препарцелације и парцелације, односно
комплекса инвеститора и изводе се у циљу повезивања тих објеката са
одговарајућим системом мреже инфраструктуре, изводе се у оквиру изградње
објеката којима служе. Ове радове изводи и трошкове истих сноси инвеститор.
Члан 14.
Накнаде за уређивање не обухвата трошкове:
-изградње прикључака на објекте индивидуалне комуналне инфраструктуре,
изградње дистрибутивних трафо станица у привредним комплексима,
санације терена у оквиру грађевинске парцеле инвеститора и изградњу комуналних
објеката и инсталација који су у смислу ове Одлуке обавеза инвеститора,
-накнаде за промену намене пољопривредног земљишта.
Сви трошкови из овог члана падају на терет инвеститора.
IV.- УГОВАРАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
Члан 15.
Накнада се обрачунава по квадратном метру укупне нето површине објекта, на
основу локацијске дозволе, главног пројекта са извештајем о извршеној техничкој
контроли и услова за прикључење објекта на саобраћајну, комуналну и другу
инфраструктуру.
Изузетно, накнада се обрачунава и на основу информације о локацији и идејног
пројекта за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска
дозвола.
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За објекте у поступку легализације, накнада се обрачунава на основу документације
прописане Законом о легализацији објеката и подзаконским актима донетим на
основу њега.
Члан 16.
Инвеститор и Дирекција закључују уговор којим се уређују међусобна права и
обавезе у погледу уређивања грађевинског земљишта (у даљем тексту: Уговор), у
складу са Законом.
Саставни део Уговора је обрачун накнаде.
Члан 17.
Уговор из претходног става овог члана садржи:
-висину
накнаде
за
уређивање
грађевинског
земљишта,
-динамику
плаћања,
-обим, структуру и рокове за извођење радова на уређивању земљишта,
-поступак и услови измене уговора (промена намене, површине објекта и др.).
Члан 18.
Инвеститор је дужан да Дирекцији поднесе захтев за закључење уговора и акт којим
га надлежни орган упућује на закључивање уговора, са потребном документацијом.
Физичка лица уз захтев поносе и фотокопију личне карте а предузетници и правна
лица извод из регистра Агенције за привредне регистре или другог надлежног
органа и фотокопију личне карте за одговорно лице које је потписник уговора.
Инвеститор је дужан да, на захтев Дирекције, достави и додатну документацију
потребну за утврђивање накнаде за уређивање и закључивање уговора.
Члан 19.
Обрачун накнаде за уређивање врши Дирекција.
Рок за израду обрачуна износи 5 дана, почев од дана поднетог захтева за
обрачун.
Обрачун накнаде за уређивање важи 20 дана, почев од дана доставе обрачуна
подносиоцу захтева, а најдуже 30 дана почев од дана израде истог.
Обрачун накнаде за уређивање се доставља подносиоцу захтева у року од 3
дана од дана израде.
Члан 20.
Дирекција својим штамбиљем потврђује доументацију на основу које је извршен
обрачун, односно сачињен уговор.
Документација из претходног става се фотокопира на страни на којој је потврђен
штамбиљ и део техничке документације на којој је исказана површина објекта.
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Члан 21.
Накнаду за уређивање плаћа инвеститор.
Накнаду за уређивање за објекте изграђене, односно реконструисане без
грађевинске дозволе у поступку легализације плаћа инвеститор, односно власник
објекта.
Члан 22.
Дирекција издаје потврду о уређености односа у погледу плаћања накнаде за
уређивање по уплати целокупне накнаде једнократно, а у случају да је уговорено
плаћање у ратама, по уплати прве рате и доставе средства обезбеђења Дирекцији.
Потврда се издаје у року од 3 дана од дана подношења захтева инвеститора и
испуњења услова из претходног става овог члана.
Потврда садржи име односно назив инвеститора, број и време закључења
уговора, врсту радова, врсту објекта за који је извршен обрачун накнаде за
уређивање, податке о парцели на кој се изводе радови, број и назив техничке
документације, назив израђивача који је исту израдио, уговорени и уплаћени износ
накнаде за уређивање грађевинског земљишта са датумом уплате, начин исплате
накнаде, а уколико се накнада плаћа на рате навести број уговорених рата и висину
рате.
Члан 23.
Дирекција издаје посебну потврду када је инвеститор ослобођен плаћања накнаде
за уређивање или се накнада не обрачунава.
Потврда садржи правни основ за ослобађање плаћања накнаде, име односно
назив инвеститора, број и датум подношења захтева за обрачун накнаде, врсту
радова, врсту и назив објекта за који је поднет захтев, податке о парцели на којој
се изводе радови, број и назив техничке документације и назив израђивача који је
исту израдио.
У случају из става 1. овог члана закључује се уговор о ослобађању плаћања
накнаде за уређивање, односно уговор да се накнада не обрачунава, осим када је
инвеститор Општина Темерин или Дирекција.
Члан 24.
Потврда се издаје у 5 (пет ) примерка, од којих се 2 (два) примерка достављају
инвеститору.
Потврду потписује директор Дирекције.
Запослени

који

издаје

потврде

води

евиденцију

издатих

потврда.
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Члан 25.
Ако у току грађења објекта инвеститор одступи од документације на основу које је
прибавио одобрење за изградњу, односно одступи од главног пројекта на основу
кога је пријавио почетак извођења радова, дужан је да сноси трошкове разлике у
накнади за уређивање.
Коначан обрачун накнаде за уређивање извршиће се према пројекту изведеног
објекта, односно коначно изграђених површина објекта, а пре подношења захтева
за измену грађевинске дозволе.
Коначан обрачун накнаде регулисаће се анексом уговора, односно новим уговором.
V.-ВИСИНА НАКНАДЕ
Члан 26.
Висина накнаде за уређивање исказује се у бодовима
Вредност бода се одређује на дан обрачуна у паритету 1 бод = 1 ЕВРО по
средњем курсу Народне банке Србије.
Накнада за уређивање утврђује се у бодовима по м2 нето површине објекта и
обухвата:

НАМЕНА ОБЈЕКТА
СТАМБЕНИ
ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКТИ
ОБЈЕКТИ
ОСТАЛИ
Степен комуналне Породичн Вишепор Произво Комерциј
ОБЈЕКТИ
ЗОНА
и
одични
опремљености
дни
ални
стамбени стамбени
објекти објекти
објекти објекти
Бод по м² Бод пом² Бод пом² Бод по м² Бод по м²
објекта објекта објекта објекта
објекта
Магистрална
14.7
58.5
45.5
70
14.7
мрежа
I a Примарна и
7
31.5
24.5
35
7
Цен
секундарна мрежа
тра
Укупна накнада
21.7
90
70
105
21.7
лна
Магистрална
14
54
42
63
14
зон
мрежа
а
I б Примарна и
7
27
21
31.5
7
секундарна мрежа
Укупна накнада
21
81
63
94.5
21
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Магистрална
мрежа
I в Примарна и
секундарна мрежа
Укупна накнада
Магистрална
мрежа
I г Примарна и
секундарна мрежа
Укупна накнада
Магистрална
мрежа
II Примарна и
секундарна мрежа
Укупна накнада
Магистрална
мрежа
III Примарна и
секундарна мрежа
Укупна накнада
Ост
але
зон
е

Магистрална
мрежа
IV Примарна и
секундарна мрежа
Укупна накнада
Магистрална
мрежа
V Примарна и
секундарна мрежа
Укупна накнада
Магистрална
мрежа
VI Примарна и
секундарна мрежа
Укупна накнада
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13.3

46.8

36.4

56

13.3

7

25.2

19.6

28

7

20.3

72

56

84

20.3

12.6

40.5

31.5

49

12.6

7

22.5

17.5

24.5

7

19.6

63

49

73.5

19.6

8.4

28.8

22.4

34.3

8.4

4.2

16.2

12.6

18.2

4.2

12.6

45

35

52.5

12.6

7.7

18

14

21

7.7

3.5

9

7

10.5

3.5

11.2

27

21

31.5

11.2

6.3

14.4

11.2

16.8

6.3

2.8

8.1

6.3

9.8

2.8

9.1

22.5

17.5

26.6

9.1

4.9

12.6

9.8

14

4.9

2.1

5.4

4.2

7

2.1

7

18

14

21

7

3.5

9

7

10.5

3.5

2.1

4.5

3.5

5.6

2.1

5.6

13.5

10.5

16.1

5.6

Члан 27.
У оквиру накнаде за уређивање за примарну и секундарну мрежу, учешће накнаде
за примарну мрежу износи 60%, а накнаде за секундарну мрежу 40%, у оквиру којих
учешће појединих елемената инфраструктуре износи: саобраћајнице 45%,
канализација 35% и водовод 20%
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Члан 28.
За комплексе енергетских, телекомуникационих објеката са свим пратећим
садржајима, накнада за уређивање утврђена у складу са чланом 26. ове одлуке,
увећава се за 30% и обрачунава по квадратном метру укупне површине
грађевинске парцеле, односно грађевинских парцела на којима се комплекс гради.
Члан 29.
За изградњу објеката линијске комуналне инфраструктуре (електроенергетска
мрежа, гасовод, ТТ мрежа и други линијски комунални системи), накнада за
уређивање се обрачунава и уговара по дужном метру мреже која се гради.
За објекте из става 1. овог члана накнада за уређивање се обрачунава у висини од
10% за објекте производне делатности, а према зони у којој се објекат гради или је
исти изграђен.
Члан 30.
Трошкови магистралног опремања обрачунавају се у блоковима и деловима
блокова у којима је одговарајућим урбанистичким планом, односно планским
документом предвиђено грађевинско земљиште за површине јавне намене, које
није прибављено у јавну својину, а на којем су изграђени објекти породичног
становања без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и немају
могућност прикључења на инфраструктуру.
По прибављању грађевинског земљишта за површине јавне намене из става 1. овог
члана у јавну својину, преостали део накнаде уговараће се у зависности од начина
и извора средстава финансирања за уређивање локалитета објектима комуналне
инфраструктуре који су предвиђени Програмом уређивања.
Дирекција нема обавезу на опремању локалитета док се не прибави јавно
гађевинско земљиште у јавну својину и сачини анекс уговора за преостали део
накнаде за уређивање, у складу са важећом Одлуком о мерилима за обрачун
висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, на дан закључења анекса
уговора.
Члан 31.
Трошкови припремања и трошкови опремања
на
уређеном грађевинском
земљишту (које је комунално опремљено), обрачунавају се и уговарају
истовремено.
Трошкови припремања и трошкови опремања на неуређеном грађевинском
земљишту (које није или је делимично комунално опремљено), обрачунавају се и
уговарају делимично, према обиму и структури извођења радова, у складу са
Програмом уређивања.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 16

Члан 32.
Ако је урбанистичким планом или актом надлежног органа предвиђена фазна
изградња објеката, плаћање накнаде за уређивање уговара се за сваку фазу
посебно, у оквиру рока за изградњу објекта, са јединичном ценом утврђеном на дан
обрачуна за закључење уговора.
По захтеву инвеститора у случају из претходног става уговарање може да се врши
за све фазе, уколико се за исте врши обрачун и плаћање накнаде за уређивање. У
случају фазне изградње не може се уговорити накнада за уређивање за све фазе
тако да ће се обрачун и исплата преосталих фаза регулистати анексом уговора.
Члан 33.
Трошкови припремања
трошковима опремања.

у табели

члана 26. ове Одлуке обухваћени су у

Приликом уговарања накнаде за уређивање, Дирекција уговара и наплаћује накнаду
за магистралну мрежу.
Заједно са накнадом за магистралну мрежу на уређеном грађевинском земљишту
или земљишту које је делимично комунално опремљено, Дирекција, у зависности
од степена уређености одређене локације, уговара и наплаћује накнаду за
примарну и секундарну мрежу.
Члан 34.
У случају када се уговара делимично плаћање накнаде за уређивање, плаћање
накнаде за недостајућу инфраструктуру уговара се тако да ће се она платити када
се Програмом уређивања предвиди или изведе део преосталих радова на
уређивању земљишта, тако да ће се преостали део накнаде платити према важећој
одлуци која утврђује висину накнаде у време закључења анекса уговора.
Када се уговара делимично плаћање накнаде за уређивање за канализацију
отпадних вода, инвеститор остварује право на прикључење на јавну канализацију
након закључења анекса уговора о додатном комуналном опремању из претходног
става овог члана.
Накнада за недостајући инфраструктуру се уговара када најмање 70% инвеститора
у улици или делу улице регулише плаћање накнаде, а према Програму уређивања.

VI-ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
Члан 35.
Ослобађају се плаћања накнаде за уређивање инвеститори верских објеката
традиционалних конфесија и објеката чији је инвеститор предузеће или
установа чији је оснивач Општина Темерин, АП Војводина и Република Србија
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из области здравства, предшколског и основног образовања, физичке културе
и социјалне заштите, станова солидарности и комуналних објеката од општег
интереса.
Решење о ослобађању плаћања накнаде за уређивање из става 1. овог члана
доноси Председник општине Темерин.
Члан 36.
Инвеститор који врши унутрашњу адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећег
габарита и волумена легално изграђеног објекта, без повећања укупне нето
површине и без промене намене, не плаћа накнаду за уређивање, о чему Дирекција
издаје потврду инвеститору.

VII.- УМАЊЕЊЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
Члан 37.
Наведена лица имају право на умањење накнаде из ове Одлуке само уколико ни по
једном основу немају дуговања према Дирекцији или других неизмирених обавеза
према Општини Темерин што се доказује уверењем Општинске управе надлежне
за пореске приходе.
Члан 38.
За помоћне и економске објекте до 80 м2 на парцели породичног становања
накнада за уређивање се не плаћа, а за површину преко 80 м2 укупна
накнада за уређивање се умањује за 60%.
Члан 39.
Висина накнаде за уређивање за породичне стамбене објекате и помоћне
објекте који служе редовној употреби главног објекта, умањује се за 10%, од
износа накнаде утврђене у овој Одлуци, ако је инвеститор преко 5 година
путем месног самодоприноса уложио или улаже средства за изградњу
комуналних објеката на територији општине Темерин.
Умањење по основу плаћања самодоприноса се не признаје за изградњу
пословних објекта.
Висина накнаде за уређивање умањује се на основу доказа прибављеног од
месне заједнице и исплатилаца зарада или надлежног органа за јавне
приходе.
Висина накнаде на основу става 1. овог члана ће се умањити и када је
обвезник самодоприноса право својине или право коришћења на земљишту
пренео на брачног друга и на наследнике из првог наследног реда.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 18

Члан 40.
За претварање заједничких просторија у станове, припајање заједничких
просторија стану, претварање помоћног простора у станове, претварање
таванског у стамбени простор, накнада за уређивање се умањује за 60% од
износа утврђеног у овој Одлуци.
Члан 41.
За претварање помоћних објеката и стана у пословни простор, за припајање
заједничких просторија пословном простору, претварање помоћних,
заједничких, сутеренских и таванских просторија и пасажа у пословни простор
накнада за уређивање се обрачунава у висини разлике између накнаде за
пословне објекте и накнаде за стамбене односно помоћне објекте.
Члан 42.
Накнада за уређење умањује се у односу на износ утврђен у овој одлуци за
ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ у следећим случајевима:
1) према површини објекта:
- за површину објекта преко 500 м2 до 1.000 м2 нето површине- за 10%,
стим
да
се
површина
до
500
м2
обрачунава
по
Одлуци,
- за површину објекта преко 1.000 м2 до 2.000 м2 нето површине- за 20%,
стим да се површина објекта до 1.000 м2 умањује према процентима из овог
члана,
а
умањење
се
обрачунава
за
разлику
површине,
- за површину објекта преко 2.000 м2 до 3.000 м2 нето површине- за 30%,
с тим да се површина објекта до 2.000 м2 умањује према процентима из овог
члана, а умањење се обрачунава за разлику површине,
- за површину објекта преко 3.000 м2 до 4.000 м2 нето површине- за 40%,
с тим да се површина објекта до 3.000 м2 умањује према процентима из овог
члана,
а
умањење
се
обрачунава
за
разлику
површине,
- за површину објекта преко 4.000 м2 нето површине- за 50%, с тим да се
површина објекта до 4.000 м2 умањује према процентима из овог члана, а
умањења из ове тачке обрачунавају се за разлику површине објекта.
2) за изградњу затвореног складишног простора- за 25%,
3) за изградњу гаража уз пословни објекат и на парцели вишепородичног
становања - за 25%,
4) за изградњу склоништа (као посебног објекта и ако је склониште у склопу
објекта друге намене) -за 80%,
5) за изградњу силоса - за 50%,
6) за изградњу надстрешнице- за 70%,
7) за изградњу отворених пијаца са тезгама- за 40% а затворених пијаца са
тезгама за 20%,
8) за изградњу привремених монтажних објеката на јавним површинама - за
40%,
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9) за изградњу отворених спортских терена- за 35%,
10) за изградњу отворених спортских терена привременог карактера- за 70%,
11) за изградњу отвореног складишног простора -за 25%,
12) за изградњу манипулативног простора -за 60%.
Манипулативни простор је објекат приступне саобраћајнице на парцели корисника,
власника или закупца, платои, платои који служе за паркирање, претовар, утовар
и истовар, окретнице и претоварне рампе.
13) за изградњу отвореног паркинга за паркинг места на грађевинској парцели
инвеститора за 45%,
14) за објекте из области сточарства за 50%,
15) за изградњу пословног простора за услужно занатство 25%.
Умањење накнаде из овог члана врши се за сваки објекат посебно.
Члан 43.
Приликом обрачуна накнаде за уређење грађевинског земљишта, накнада за
уређивање умањује се у односу на износ предвиђен у овој Одлуци за све
врсте објеката у следећим случајевима:
-за балконе и тремове - за 75 %,
-за подруме, терасе и спољна степеништа - за 50%.
- за поткровље и лође - за 25%.
Члан 44.
Ако инвеститор руши постојећи легално изграђен објекат и гради нови објекат
веће површине од постојећег, на истој локацији плаћа накнадуза уређивање
за разлику у површини према намени и карактеру објекта.
Инвеститор који руши постојећи легално изграђени објекат и гради или је
изградио нови објекат на истој локацији који је у поступку легализације, плаћа
накнаду за уређивање према намени и карактеру објеката, за разлику у
површини између објекта који се гради и 50% површине објекта који се руши.
Накнада за уређивање се не уговара када је пројектована површина новог
легалног објекта иста или мања од површине срушеног објекта.
Уколико инвеститор пројектном документацијом не прикаже нето површину
постојећег објекта који се руши, нето површина порушеног објекта се утврђује
множењем бруто површине порушеног објекта из преписа листа непокретности
са коефицијентом 0,80.
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Члан 45.
Председник општине може на захтев инвеститора објекта, као подстицај за
грађење објеката од посебног интереса за развој Општине Темерин, донети одлуку
о умањењу накнаде обрачунате на основу ове Одлуке уколико:
- инвеститор гради објекат у коме запошљава значајан број радника у односу на
површину објекта који гради односно на његову инвестициону вредност- до 15 %,
- инвеститор улаже значајна средства у комуналну инфраструктуру која је
општег значаја- до 5 %,

од

- се ради о изградњи објекта који ће током експлоатације односно својим уређењем
припадајуће парцеле доприносити очувању животне средине- до 5 %.
Умањење утврђено применом критеријума из става 1. овог члана може да износи
највише 25% укупног износа накнаде за уређивање обрачунате применом свих
одговарајућих одредби ове Одлуке.
Уколико инвеститор не изврши исплату умањеног износа по предрачуну у року из
претходног става одлука председнка општине о умањењу накнаде ће се ставити
ван снаге и инвеститор ће изгубити право на умањење накнаде.
Предлог одлуке из става 1. овог члана са процентом умањења, израђује посебна
радна група коју именује Председник општине.
Умањење по основу овог члана не односи се на стамбене објекте ( породично и
вишепородично становање) и стамбено - пословне објекте уколико стамбени
простор обухвата више од 50 % укупне површине објекта.
Председник општине донеће Правилник о умањењу накнаде за грађење објеката
од посебног интереса за развој Општине Темерин, којим ће ближе регулисати
поступак и услове под којима се врши умањење.
Члан 46.
У случају изградње објекта корисник плаћа накнаду за уређивање за
површину преко 150 м2 објекта, уколико је земљиште прибавио на основу
уговора о давању земљишта на коришћење или уговора о комуналном
опремању у коме није утврђена површина објекта, а који уговор је закључен
између корисника и правног претходника Јавног предузећа "Дирекција за
изградњу и урбанизам општине Темерин" Темерин.
VIII.- УТВРЂИВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 21

Члан 47.
За објекте изграђене, реконструисане или дограђене без грађевинске дозволе,
односно употребне дозволе, накнада за уређивање утврђена у складу са чланом
26. ове Одлуке, умањује се за 30% за највише 100 м2 надземних етажа породичног
стамбеног објекта и за највише 100 м2 стана у стамбеној згради, без обзира на
укупну површину породичног стамбеног објекта, односно стана у стамбеној згради.
Право на умањење из става 1. овог члана инвеститор може да оствари само за
један стан, односно породични стамбени објекат.
У поступку обрачуна накнаде накнаде за уређивање у објектима становања са више
станова и пословних простора, уз накнаду за стан, односно пословни простор,
обрачунава се и део накнаде за заједничке делове зграде, сразмерно површини
стана, односно пословног простора.
Умањење накнаде за уређивање из става 1. овог члана не односи се на
припадајуће заједничке делове зграде из става 3. овог члана и помоћне објекте који
су у поступку легализације.
Члан 48.
Право на умањење накнаде из члана 26. ове одлуке може да оствари власник
бесправно изграђеног породичног стамбеног објекта или стана у стамбеној згради,
који је изградњом или куповином трајно решавао своје стамбено питање и ако он
или чланови његовог породичног домаћинства немају другу непокретност за
становање и власник породичног стамбеног објекта који је инвалид, самохрани
родитељ или је корисник социјалне помоћи.
Породичним домаћинством из става 1. овог члана сматрају се лица која са
власником објекта изграђеног без грађевинске дозволе, односно одобрења за
изградњу живе у заједничком домаћинству (брачни друг или лице које са власником
објекта живи у ванбрачној заједници, деца рођена у браку или ван брака, усвојена
или пасторчад и друга лица која је власник објекта или његов брачни друг дужан да
по закону издржава а која са њим станују у истом стану, односно породичној
стамбеној згради.
Члан 49.
Испуњеност услова за умањење накнаде за уређивање из члана 48. ове Одлуке
утврђује се на основу доказа који се прилажу приликом подношења захтева за
закључење уговора и то:
- фотокопије Преписа листа непокретности, фотокопије овереног Уговора о
купопродаји објекта и др. из којих се може утврдити да је бесправни градитељ,
односно
уговарач
држалац
објекта
који
је
предмет
легализације,
- оверена изјава да власник или чланови његовог породичног домаћинства немају
другу
непокретност
на
територији
oпштине
Темерин,
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- потврде надлежне пореске управе за подносиоца захтева и чланове његовог
породичног домаћинства о плаћању пореза на имовину,
- оверена изјава о заједничком домаћинству,
- лична карта или уверење о пребивалишту подносиоца захтева,
- личне карте или уверења о пребивалишту чланова породичног домаћинства,
- решења о утврђеном степену инвалидитета надлежне установе,
- потврде Центра за социјални рад да је власник објекта самохрани родитељ
- решења Центра за социјални рад да је власник објекта корисник социјалне
помоћи.
IX.-ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 50.
Неизграђено грађевинско земљиште које није опремљено у смислу Закона о
планирању и зградњи, а налази се у обухвату плана генералне регулације,
односно плана детаљне регулације, може се комунално опремити и
средствима физичких и правних лица.
Лице из става 1. овог члана подноси надлежном органу јединице локалне
самоуправе, односно привредном друштву, јавном предузећу односно другој
организацији из члана 91.
Закона
о планирању и изградњи предлог о
финансирању изградње комуналне инфраструктуре.
Ако орган, односно организација из става 2. овог члана утврди да је предметна
зона, односно локација у обухвату плана генералне регулације, односно плана
детаљне регулације и да је подносилац власник, односно закупац грађевинског
земљишта сачиниће услове о финансирању изградње комуналне инфраструктуре,
који нарочито садржи: податке о локацији, односно зони, податке из урбанистичког
плана и техничке услове за изградњу комуналне инфраструктуре, податке из
програма уређивања грађевинског земљишта, границе локације која се опрема са
пописом катастарских парцела, рок изградње, обавезу јединице локалне
самоуправе као инвеститора за прибављање локацијске, грађевинске и употребне
дозволе, као и обавезу да обезбеди и финансира стручни надзор у току извођења
радова, обавезу власника земљишта за финансирање израде техничке
документације, стручне контроле техничке документације, извођења радова,
обавезу власника грађевинског земљишта да изврши избор извођача радова,
обавезу предаје изграђених објеката комуналне инфраструктуре и дугих објеката
јавне намене у својину јединици локалне самоуправе, стварне трошкове изградње
комуналне инфраструктуре, као и висину умањења накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за инвеститора објекта који ће бити грађен на тој локацији,
односно зони.
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За објекте који ће се градити на локацији, односно зони која се комунално опрема
средствима власника, односно закупца накнада за уређивање грађевинског
земљишта се умањује за стварне трошкове комуналног опремања, а највише до
60% од висине накнаде утврђене према мерилима за обрачун за ту локацију,
односно зону.
Лицима из става 1. овог члана који су власници на грађевинском земљишту на коме
је по важећем планском документу планирана изградња комуналне
инфраструктуре, може се признати тржишна вредност тог земљишта као стварни
трошак
комуналног
опремања
земљишта.
X.-НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 51.
Накнада за уређивање утврђена у складу са одредбама ове Одлуке плаћа се у
целости или у ратама.
Члан 52.
Плаћање накнаде
закључења уговора.

за уређивање у целости врши се једнократно, даном

Када се уплата целокупног износа накнаде за уређивање изврши једнократно
даном закључења уговора, утврђена накнада умањује се за 30 %.
Члан 53.
Плаћање накнаде за уређивање у ратама врши се у 60 једнаких месечних рата.
Члан 54.
За накнаду која се исплаћује у ратама, врши се ревалоризација раста потрошачких
цена у Републици Србији по следећој методологији:
-до 12 месечних рата примењиваће се коефицијент раста потрошачких цена у
Републици Србији за сваки месец отплате, при чему ће се укупна разлика месечних
ревалоризованих вредности и уговором утврђених рата обрачунати
по истеку отплате задње рате са обавезом плаћања у виду једнократног износа у
року од 30 дана,
- преко 12 месечних рата примењиваће се коефицијент раста потрошачких цена у
Републици Србији за сваки месец отплате, при чему ће се укупна разлика месечних
ревалоризованих вредности и уговором утврђених рата обрачунавати
полугодишње, односно након шест месечних рата отплате, са обавезом плаћања у
виду једнократног износа у року од 30 дана.
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Члан 55.
Усклађивање накнаде за уређивање се врши до доспећа рате за плаћање, а након
доспећа у случају кашњења обрачунава се законска затезна камата, до исплате
доспелог дуга.
Члан 56.
Рокови доспећа месечних рата утврдиће се уговором.
Месечна рата из става 1. овог члана не може бити мања од 1.000 динара.
Уколико инвеститор не плати две месечне рате у року доспећа, Дирекција ће
активирати средставо обезбеђења плаћања.
Уколико инвеститор не плати две месечне узастопне рате у року доспећа, или три
рате у току године, Дирекција ће након неуспеле наплате активирањем средстава
обезбеђења плаћања, права из уговора остварити у судском поступку.
У случају да инвеститор у току трајања плаћања на рате пропусти благовремену
уплату две узастопне месечне рате у року доспећа, или три месечне рате у току
године, губи право на плаћање на рате и цео неотплаћени износ накнаде доспева
за наплату одједном, даном доспећа друге узастопне месечне неуплаћене рате
или треће месечне рате у току године.
Члан 57.
Начин плаћања накнаде за уређивање регулисан овом Одлуком примењује се и у
случајевима када инвеститор за сопствене потребе врши реконструкцију стамбеног
простора или претвара тавански простор у једну стамбену јединицу у
вишепородичној
стамбеној
згради.
XI.-СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 58.
Ради обезбеђења плаћања накнаде за уређивање на рате из ове Одлуке, ако је
инвеститор правно лице, дужан је да достави средства обезбеђења, и то:
1. уговор о хипотеци, у корист Дирекције, односно заложну изјаву на непокретности
чија је вредност већа од износа уговорене обавезе, или
2. неопозиво уговорно овлашћење, у складу са Законом о платном промету, за
реализацију налога за наплату. Уз налоге за наплату и овлашћење обавезно је и
средство обезбеђења које вредносно покрива износ уговорене обавезе коју утврди
Дирекција, а то су: банкарска гаранција "без приговора", "на први позив", банкарска
супергаранција, уз обавезну клаузулу о укључењу ревалоризације у гаранцију.
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Поред средства обезбеђења из става 1. тачка 2. овог члана, инвеститор је обавезан
да достави и следеће оверене копије: извод из регистра надлежног органа, потписе
лица овлашћених за заступање оверених од стране суда и депо картон од
организације овлашћене за плаћање за сваки текући рачун које правно лице има.
Дирекција је обавезна да инвеститору изда потврду о пријему уредне и комплетне
документације из ст. 1. и 2. овог члана.
Ради обезбеђења плаћања накнаде за уређивање из ове Одлуке, ако је инвеститор
физичко лице, дужан је да достави као средство обезбеђења уговор о хипотеци, у
корист Дирекције, односно заложну изјаву на непокретности чија је вредност већа
од износа уговорене обавезе.
XII.-ЗОНЕ ЗА УГОВАРАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 59.
У складу са критеријумима из ове Одлуке утврђују се следеће зоне за уговарање
висине накнаде за уређивање:
I. ЗОНА
1. Прва месна заједница Темерин:
I А - централна зона - улица Новосадска од броја 349 до 397/1 и од 302 до 348,
улица Петефи Шандора од броја 1 до броја 45 и од броја 2 до броја 56, улица Змај
Јовина број 21, улица Кошут Лајоша број 26, 28 и 29;
I Б - улица Змај Јовина од броја 23 до броја 47 и од броја 24 до броја 48, улица
Кошут Лајоша од броја 31/1 до броја 39 и до броја 30 до броја 58, улица Народног
фронта од броја 63 до броја 119/а и од броја 56 до броја 84 и улица Моше Пијаде.
I В- Улица Змај Јовина од броја 1 до броја 19 и од броја 2 до броја 22, улица
Кошут Лајоша од броја 1 до броја 29 и од броја 2 до броја 28, улица Николе
Пашића од броја 25 до броја 81 и од броја 40 до броја 82, Новосадска од броја 399
до броја 417 и од броја 350 до броја 362/1 и улица Првомајска.
I Г –улица Змај Јовина од броја 50 до броја 50/3, улица Кошут Лајоша од броја 41.
до броја 53 и од броја 58 до броја 68/1.
II. ЗОНА
1. Прва месна заједница Темерин
-улица Новосадска од броја 419 до броја 439 и од броја 364 до броја 384,
Народног Фронта од броја 121 до броја 159 и од броја 86 до броја 128, Пашићева
улица од броја 83 до броја 113 и од броја 84 до броја 134, улица Марка
Орешковића од броја 7 до броја 49 и од броја 8 до броја 42, улица Сирмаи Кароља
од броја 1 до броја 31 и од броја 2 до броја 48., и улица Учитељска.
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3. Месна заједница Бачки Јарак
- Новосадска 53 - 107 и 56 - 110, М. Стојановића 11 - 29 и 24 – 48
4. Остале радне зоне у свим месним заједницама
III- ЗОНА
1. Прва месна заједница Темерин
- Новосадска 287 - 347 и 236 - 300, од 441 -533 и 386 - 480, 581 - 651
и 544 - 584. Народног фронта 1 - 63 и 2 - 56, 161 - 253 и 130 - 222/1.
Пашићева 1 - 23 и 2 -38, 115 до краја улице и 136 до краја улице, И.Л. Рибара 1/ 3 1/ 13 и 8 - 56, Чаки Л. 7 -53 и 6 - 48, С. Маринковића,
Мункачи М. Молнар Ђ., Шајкашког парт.одр., Сирмаи К. 33 до краја и 50 до краја, "
23. октобра", Кодаљ З., Св. Николе, Микеш К., Л.Мушицког од 11 до краја и од 2 до
краја улице, Киш Ф. 1 - 5 и 2 -10.
2. МЗ " Старо Ђурђево" Темерин
- Новосадска 131 - 285 и 102 - 234.
IV- ЗОНА
1. Прва месна заједница Темерин
1/1. - Југословенске армије, Босанска, М.Горког, Мађарска, С. Милетића од 1 - 15 и
2 - 10, Чаки Л. од 55 - 93 и 50 - 76, Кошут Л. од 55 до краја и од 60 до краја, З.Јовина
од 47 до краја и од 52 до краја, Верешмарти М., Безереди М., Доже Ђ. од 1 - 71 и
од 2 -76, И.Л. Рибара од 1/1 - 1/2, од 2 - 6, од 1/14 до краја и од 58 до краја,
Вуковарска и Мала од броја 1 до броја 13 и од броја 10 до броја 24.
1/2. - Трећа Крајишка прол. бр., Занатска, Народног фронта од 255 до краја и од
224 до краја, Прве Пролетерске див., С. Дивнина Бабе, Јожеф А., Пролетерске од 1
- 59 и 2 - 68, Новосадска од 535 - 579, 482 - 542, од 653 до краја, и од 586 до
краја,С. Ковачевића од 1 - 31 и од 2 - 36, Радничка, Алмашка од 2 - 8 и непарна
страна, Ковач А., Шпанских бораца, В. Стајића, Сиришка, В. Влаховића.
1/3. - Светог Илије, Ракоци Ф., Бемова, Чаки Л. од броја 1 до броја 5 и од 2 - 4,
"29.Новембра", Радноти М., С. Синђелића, Цара Душана, Гусман Ј., Народних
хероја, Д.Туцовића, Барањи К., Перцел М. од 23 до краја и од 22 до краја, Ади
Ендре, Петефи бригаде, Петефи Ш. од 47 - 69 и од 58 -94, Омладинска,
В.Рибникара,Л. Мушицког од 1 - 9, Фехер М., Клапка Ђ., М. Орешковића од 1 - 5 и
од
2
–
6.
2. МЗ "Старо Ђурђево" Темерин
2/1. - Новосадска од 1 - 129 и од 2 - 100, Ђ. Јакшића, Г. Принципа, П.
Драпшина, Ж. Зрењанина, И.Г. Ковачића, Његошева, М. Краљевића, Р.
Кончара, Партизанска, Борачка, М. Обилића, Браће Југовића, Б. Радичевића,
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Железничка, Мала, В. Караxића, М. Тепића и остале улице које нису наведене
од И до ИВ зоне за МЗ "Старо Ђурђево".
3. Месна заједница Бачки Јарак
3/1. - Новосадска од 1 - 51, од 2 - 54, 109 до краја и 112 до краја, М.Стојановића од
1 - 9, од 2 - 22, од 31 до краја и од 50 до краја, Омладинска, И.Л.Рибара, Н.Тесле,
Радничка, И.Андрића, М.Боснић, З.Челара, Цара Лазара, Партизанска, М.
Орешковића, Г.Принципа, С.Родића, Ж.Зрењанина, М.Бурсаћ, В.Влаховић,
М.Пијаде, Дрварска, С.Шолаје, Железнички чвор, Железничка, И. Милутиновића,
Виноградска, Блок 20, Војводе Мишића и део улице Браће Југовића - јужна страна.
4. Месна заједница Сириг
- Новосадска од 1 до 57 и од 2 до краја.


V.- ЗОНА
1. Прва месна заједница Темерин
1/1. - Ружа, Јокаи М., Б. Бухе, Кун Беле, Пап Пала, Липе, Сечењи М., Танчић М.,
Арањ Ј., И. Андрића, Бостанска, Чаки Л., од 95 до краја и од 78 до краја, К.Нађа,
Кокаи И., Пролетерска од 61 до краја и од 70 до краја, Алмашка од 10 до краја,
С.Ковачевића од 33 до краја и од 38 до краја, Перцел М. од 1 - 21 и од 2 - 20,
Болманска, Бреза, Вереш Петера, Петефи Шандора од 71 до краја и 96 до краја,
Киш Ф. 7 до краја и од 12 до краја, Б. Ћопића, Цигларска, Косовска,
Алексе
Шантића, Доже Ђерђа од 73 до краја и од 78 до краја, Боре Станковића, Дрварска,
Лазе Костића, Михајла Пупина и Николе Рађеновића и остале улице које нису
наведене од I до IV зоне за Прву МЗ.
VI.- ЗОНА
1. Месна заједница Сириг
1/1. Београдска, Б.Радичевића, Добровољачка, Д.Обрадовића, Дрварска, Дунавска,
Ђ.Даничића, Фрушкогорска, Г.Принципа, Грмечка, И.Л.Рибара, Југословенске
армије, Камендинска, Карађорђева, Косовска, Мајевичка, М.Рељина, Н.Тесле,
Његошева, П.Кочића, Пионирска, Радничка, "13. Априла", Вука Караxића,
Новосадска од 59 до краја, Краља Петра Првог и Војводе Бојовића и остале улице
које нису наведене од I до IV зоне за МЗ Сириг.
2. Остало грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта и
простор ван грађевинског подручја насељених места на коме је урбанистичком
документацијом предвиђена изградња објеката, осим радних зона.
XIII.- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 60.
Инвеститор који је Дирекцији поднео уредан захтев за обрачун накнаде за
уређивање пре ступања на снагу ове Одлуке може регулисати своје обавезе према
одредбама одлуке која је важила у време подношења уредног захтева, уколико је
то
за
њега
повољније.
Члан 61.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мерилима за обрачун
висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист општине
Темерин" број 4/2010, 6/2011 и 12/2012).
Члан 62.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Темерин."
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-5/2014-01
Дана: 24.04.2014. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА, с.р.

38.
На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Србије'' број 62/2006) и члана 35. став 1. тачка 15.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 11/2008),
Скупштина општине Темерин, на XIX седници одржаној дана 24.04.2014.
године,
доноси

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама (“Службени лист општине
Темерин”, број 16/2013), у Тарифном броју 10. после става један додају се став два,
три и четири који гласе:
„За сваку наредну проверу усклађености урбанистичких пројеката из става 1.
овог Тарифног броја, израђених сагласно примедбама Комисије за планове,
инвеститор плаћа таксу у висини од 20.000,00 динара.
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За захтев инвеститора да се изврши провера усклађености урбанистичког
пројекта из става 1. овог Тарифног броја, израђеног сагласно примедбама Комисије
за планове пре заказане редовне седнице Комисије за планове, инвеститор плаћа
таксу у висини трошкова рада Комисије за планове у складу са актом којим се
уређује накнада за рад Комисије за планове.
За прибављање стручног мишљења Комисије за планове у поступку
доношења планског документа који се израђује на захтев приватног инвеститора,
одређује
се
такса
у
висини
од
20.000,00
динара.“
Члан 2.
После Тарифног броја 14. додаје се Тарифни број 15. који гласи:
„Захтев за закључење брака изван службених просторија Општинске управе
Темерин - 6.000,00 динара.
Напомена: Лица која услед здравствених разлога нису у могућности да приступе
службеним просторијама Општинске управе Темерин ради закључења брака
ослобођена су плаћања горе наведене таксе уз поднете доказе надлежних органа.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Темерин”.
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-15-6/2014-01
Дана: 24.04.2014. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА, с.р.

39.
На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и члана 101. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 11/2008)
Скупштина општине Темерин, на својој XIX седници одржаној дана
24.04.2014.године, донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (РЕПУБЛИКА
СРБИЈА) И ОПШТИНЕ РИБНИК (РЕПУБЛИКА СРПСКА)
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I
Овом одлуком успоставља се сарадња општине Темерин (Република Србија) и
општине Рибник (Република Српска) у складу са законом и статутом.
II
Овлашћује се Председник општине Темерин да у име општине Темерин потпише са
председником општине Рибник, Споразум о сарадњи, који је саставни део ове
Одлуке.
III
Општина Темерин финансира активности и пројекте у оквиру сарадње
обезбеђивањем средстава из буџета са позиција: председник општине, општинско
веће и скупштина општине – трошкови путовања и услуге по уговору.
IV
Ову Одлуку доставити на сагласност Влади Републике Србије.
По прибављању сагласности Владе Републике Србије, Споразум из тачке II ове
Одлуке објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
V
Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о братимљењу и
успостављању дугорочне сарадње између општине Темерин (Република Србија) и
општине Рибник (Република Српска) број:06-29-16/2013-01 од 20.12.2013.године.
VI
Ову Одлуку објавити у '''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-8/2014-01
Дана: 24.04.2014. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА, с.р.
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40.
На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и члана 101. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 11/2008)
Скупштина општине Темерин, на својој XIX седници одржаној дана
24.04.2014.године, донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (РЕПУБЛИКА
СРБИЈА) И ОПШТИНЕ ДРВАР
(РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)
I
Овом одлуком успоставља се сарадња општине Темерин (Република Србија) и
општине Дрвар (Република Босна и Херцеговина) у складу са законом и статутом.
II
Овлашћује се Председник општине Темерин да у име општине Темерин потпише са
председником општине Дрвар, Споразум о сарадњи, који је саставни део ове
Одлуке.
III
Општина Темерин финансира активности и пројекте у оквиру сарадње
обезбеђивањем средстава из буџета са позиција: председник општине, општинско
веће и скупштина општине – трошкови путовања и услуге по уговору.
IV
Ову Одлуку доставити на сагласност Влади Републике Србије.
По прибављању сагласности Владе Републике Србије, Споразум из тачке II ове
Одлуке објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
V
Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о братимљењу и
успостављању дугорочне сарадње између општине Темерин (Република Србија) и
општине Дравар (Република Босна и Херцеговина) број:06-29-17/2013-01 од
20.12.2013.године.
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VI
Ову Одлуку објавити у '''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-9/2014-01
Дана: 24.04.2014. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА, с.р.

41.

На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и члана 101. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 11/2008)
Скупштина општине Темерин, на својој XIX седници одржаној дана
24.04.2014.године, донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (РЕПУБЛИКА
СРБИЈА) И ОПШТИНЕ ЈАСАПАТИ (РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА)
I
Овом одлуком успоставља се сарадња општине Темерин (Република Србија) и
општине Јасапати (Република Мађарска) у складу са законом и статутом.
II
Овлашћује се Председник општине Темерин да у име општине Темерин потпише са
председником општине Јасапати, Споразум о сарадњи, који је саставни део ове
Одлуке.
III
Општина Темерин финансира активности и пројекте у оквиру сарадње
обезбеђивањем средстава из буџета са позиција: председник општине, општинско
веће и скупштина општине – трошкови путовања и услуге по уговору.
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IV
Ову Одлуку доставити на сагласност Влади Републике Србије.
По прибављању сагласности Владе Републике Србије, Споразум из тачке II ове
Одлуке објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
V
Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о братимљењу и
успостављању дугорочне сарадње између општине Темерин (Република Србија) и
општине Јасапати (Република Мађарска) број:06-29-18/2013-01 од
20.12.2013.године.
VI
Ову Одлуку објавити у '''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-10/2014-01
Дана: 24.04.2014. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА, с.р.

42.
На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и члана 101. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 11/2008)
Скупштина општине Темерин, на својој XIX седници одржаној дана
24.04.2014.године, донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (РЕПУБЛИКА
СРБИЈА) И ОПШТИНЕ ТЕРЕЗВАРОШ
(РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА)
I
Овом одлуком успоставља се сарадња општине Темерин (Република Србија) и
општине Терезварош (Република Мађарска) у складу са законом и статутом.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 34

II
Овлашћује се Председник општине Темерин да у име општине Темерин потпише са
председником општине Терезварош, Споразум о сарадњи, који је саставни део ове
Одлуке.
III
Општина Темерин финансира активности и пројекте у оквиру сарадње
обезбеђивањем средстава из буџета са позиција: председник општине, општинско
веће и скупштина општине – трошкови путовања и услуге по уговору.
IV
Ову Одлуку доставити на сагласност Влади Републике Србије.
По прибављању сагласности Владе Републике Србије, Споразум из тачке II ове
Одлуке објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
V
Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о братимљењу и
успостављању дугорочне сарадње између општине Темерин (Република Србија) и
општине Терезварош (Република Мађарска) број:06-29-19/2013-01 од
20.12.2013.године.
VI
Ову Одлуку објавити у '''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-11/2014-01
Дана: 24.04.2014. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА, с.р.

43.
На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и члана 101. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 11/2008)
Скупштина општине Темерин, на својој XIX седници одржаној дана
24.04.2014.године, донела је
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ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (РЕПУБЛИКА
СРБИЈА) И ОПШТИНЕ ЂЕРАСОЊФА
(РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА)
I
Овом одлуком успоставља се сарадња општине Темерин (Република Србија) и
општине Ђерасоњфа (Република Мађарска) у складу са законом и статутом.
II
Овлашћује се Председник општине Темерин да у име општине Темерин потпише са
председником општине Ђерасоњфа, Споразум о сарадњи, који је саставни део ове
Одлуке.
III
Општина Темерин финансира активности и пројекте у оквиру сарадње
обезбеђивањем средстава из буџета са позиција: председник општине, општинско
веће и скупштина општине – трошкови путовања и услуге по уговору.
IV
Ову Одлуку доставити на сагласност Влади Републике Србије.
По прибављању сагласности Владе Републике Србије, Споразум из тачке II ове
Одлуке објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
V
Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о братимљењу и
успостављању дугорочне сарадње између општине Темерин (Република Србија) и
општине Ђерасоњфа (Република Мађарска) број:06-29-20/2013-01 од
20.12.2013.године.
VI
Ову Одлуку објавити у '''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-12/2014-01
Дана: 24.04.2014. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА, с.р.
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44.
На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07) и члана 101. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 11/2008)
Скупштина општине Темерин, на својој XIX седници одржаној дана
24.04.2014.године, донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (РЕПУБЛИКА
СРБИЈА) И ОПШТИНЕ ДИАКОВЦЕ
(РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА)
I
Овом одлуком успоставља се сарадња општине Темерин (Република Србија) и
општине Диаковце (Република Словачка) у складу са законом и статутом.
II
Овлашћује се Председник општине Темерин да у име општине Темерин потпише са
председником општине Диаковце, Споразум о сарадњи, који је саставни део ове
Одлуке.
III
Општина Темерин финансира активности и пројекте у оквиру сарадње
обезбеђивањем средстава из буџета са позиција: председник општине, општинско
веће и скупштина општине – трошкови путовања и услуге по уговору.
IV
Ову Одлуку доставити на сагласност Влади Републике Србије.
По прибављању сагласности Владе Републике Србије, Споразум из тачке II ове
Одлуке објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
V
Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о братимљењу и
успостављању дугорочне сарадње између општине Темерин (Република Србија) и
општине Диаковце (Република Словачка) број: 06-29-21/2013-01 од
20.12.2013.године.
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VI
Ову Одлуку објавити у '''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-13/2014-01
Дана: 24.04.2014. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА, с.р.

45.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије" број 129/07), члана 4, 9, 110, 111, 209.
Закона о социјалној заштити (''Службени гласник Републике Србије", бр.24/2011),
члана 14. став 1. тачка 17. и члан 35. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин
("Службени лист општине Темерин" број 11/08),
Скупштина
општине Темерин, на XIX седници одржаној 24.04.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о социјалној заштити општине Темерин (у даљем тексту: Одлука)
утврђује се право на материјалну подршку и пружање услуга социјалне заштите, за
чије је остваривање надлежна општина Темерин.
Члан 2.
Појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради
савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење
основних животних потреба могу остварити право на социјалну заштиту у складу са
овом
Одлуком.
Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне
заштите и материјалном подршком.
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Члан 3.
Материјалну подршку и услуге у социјалној заштити, утврђене овом
Одлуком,могу да остваре лица са пребивалиштем/боравиштем на територији
општине Темерин, изузетно лица која се затекну на територији општине Темерин у
стању
социјалне
потребе.
Поједине услуге могу се пружати лицима са територије других
општина/градова
на
основу
потписаног
Споразума
о
сарадњи.
II МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 4.
Право на различите врсте материјалне подршке остварује се у циљу
обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености
појединца и породице.
Права на материјалну подршку утврђена овом одлуком су:
- право на једнократну помоћ
- право на тренутну новчану помоћ
- право на посебну новчану помоћ
- право на накнаду трошкова погребних услуга
- право на накнаду трошкова превоза
- право на накнаду трошкова исхране
- право на накнаду трошкова дневног боравка
- право на накнаду трошкова за уџбенике и прибор
- право на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или
породицу
- право на накнаду трошкова привременог смештаја у прихватилишту и
прихватној станици
- право на накнаду трошкова социјалног становања у заштићеним
условима
- право на накнаду трошкова социјалне исхране.
Члан 5.
Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи
грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета
живота, отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као
и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.
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Услуге које се утврђују овом одлуком су:
- услуга помоћи и неге у кући
- услуга социјалног становања у заштићеним условима
- услуге Дневног центра за децу и младе
- услуге мобилног тима ради неодложних интервенција и смештаја у
кризним ситуацијама појединца и породице
- услуга персоналне асистенције
- услуга саветовалишта за брак и породицу

III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 6.
Право на једнократну помоћ има лице и породица која се изненада или
тренутно нађу у стању социјалне потребе.
Jеднократна помоћ признаје се у следећим условима:
- за прибављање личне докуменатције за остваривање права из
области социјалне заштите, као и права из осталих области
регулисаних важећим законским прописима Републике Србије
(здравство, образовање, избеглице ....),
- набавку намирница,
- набавку гардеробе и обуће,
- набавку огрева,
- набавку средстава за личну хигијену и хигијену стамбеног простора,
- плаћања трошкова утрошка електричне енергије, гаса и комуналних
услуга,
- набавку лекова, медицинских помагала и помоћ у лечењу (ако не
постоји други основ ),
- изласка појединца или породице из система социјалне заштите,
- изласка жртава насиља у породици из прихватилишта,
- корисници Програма социјалних давања и помоћи угроженом
становништву,
- других вандредних ситуација, када се не може превазићи стање
социјалне потребе.
Једнократна помоћ се пружа у новчаном износу, натури, обезбеђивањем
потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање
радно способних појединаца.
Право на једнократну помоћ по основу добровољног радног ангажовања
остварују радно способна лица у стању социјалне потребе, а у складу са
Правилником о начину организовања добровољног рада.
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Организовање добровољног рада радно способних лица из претходног става
врши се у јавним установама чији је оснивач општина Темерин, као и у другим
правним лицима са којима је закључен Протокол о сарадњи у погледу начина
остваривања добровољног рада радно способних лица која се налазе у стању
социјалне потребе.
Уколико лице које је радно способно, односно члан његовог домаћинства
одбију понуђени посао из неоправданих разлога, губе право на једнократну помоћ у
наредних 6 месеци.
Једнократна помоћ може се доделити једнократно у току године. Највиши
износ помоћи може бити до 50% просечне зараде у општини Темерин у месецу
када се врши исплата.
Појединац или породица који се нађу у тешкој егзистенцијалној ситуацији, по
процени стручне службе Центра за социјални рад општине Темерин, може право на
једнократну помоћ користити и више пута у календарској години, с тим да укупна
средства остварена на основу овог права не могу прећи 100% просечне нето
зараде у општини Темерин у месецу кад се врши исплата.
Члан 7.
Право на тренутну новчану помоћ има лице и породица која се изненада
или тренутно нађу у стању социјалне потребе, а новчана средства су хитно
неопходна за:
- за прибављање личне докуменатције за остваривање права из
области социјалне заштите, као и права из осталих области
регулисаних важећим законским прописима Републике Србије(
здравство, образовање, избеглице ....),
- набавку намирница,
- набавку гардеробе и обуће,
- набавку средстава за личну хигијену и хигијену стамбеног простора,
- набавку лекова (ако не постоји други основ ),
- других вандредних ситуација, када се не може превазићи стање
социјалне потребепо оцени Колегијума Службе Центра за социјални
рад општине Темерин.
Новчана помоћ за ово право износи највише до 10% од износа просечне нето
зараде у општини Темерин у месецу кад се врши исплата. Укупна годишња сума
тренутне новчане помоћи не може да износи више од 20 % просечне месечне нето
зараде на територији општине Темерин.
Члан 8.
Право на посебну новчану помоћ има лице или породица које се нађе у
изузетно тешком егзистенцијалном или здравственом положају.
Посебна новчана помоћ признаје се :
- појединцу или породици којима је елементарном непогодом потпуно
оштећен стан или кућа коју породица користи по основу власништва
или по основу закупа на неодређено време на територији општине
Темерин.
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- појединац односно породица која је стамбено угрожена и то за
плаћање закупнине под условима да приходи у претходна три месеца
не прелазе једну просечну нето зараду исплаћену у претходном
месецу и да је он или чланови породице потпуно неспособни за рад у
складу са одредбама закона,
- код трошкова лечења тешко оболеле особе или члана породице и
особа са инвалидитетом (ако не постоји други основ),
- корисницима Програма социјалних давања и помоћи угроженом
становништву,
- других вандредних ситуација, када се другим обликом помоћи не
може превазићи стање социјалне потребе, а по оцени стручне службе
Центра за социјални рад.
Новчана помоћ за ово право може да износи више од 100% а највише до
300% просечне месечне нето зараде у општини Темерин.
За остваривање овог права неопходна је сагласност Општинског већа
општине Темерин. Општинско веће даће сагласност на основу достављене
докуменатције, извештаја и мишљења стручне службе Центра за социјални рад и
осталих стручних служби.
Стамбено угроженим сматра се појединац или породица, под условом да
нема стан или породичну стамбену зграду у својини или сусвојини на територији
Републике Србије, да не користи друштвени стан по основу закупа на неодређено
време на територији Републике Србије, да нема могућност да реши стамбено
питање на други начин, да не испуњава услов за смештај у установу социјалне
заштите, да појединац или породица живи у неусловном стану без електричне
енергије, водоводне инсталације, грејања.
Одговарајући стамбени простор у смислу ове одлуке подразумева 30 м² за
једночлану или двочлану породицу а на сваког наредног члана породице додаје се
12 м², максимална површина стамбеног простора до 50 м².
Тешко обољење подразумева лице оболело од : малигних болести,
бронхијалне астме, хроничне опструктивне болести плућа, активне туберкулозе,
прележаног инфаркта срца, срчане инсуфицијенције, цереброваскуларног инзулта,
епилепсије, теже душевне болести, прогресивне неуромишићне болести, парезе и
парализе, хемофилије, инзулин зависног дијабетес мелитуса, хроничне бубрежне
инсуфицијенције на дијализи, системске аутоимуне болести, ХИВ инфекције.
Члан 9.
Право на накнаду трошкова погребних услуга имају:



лица која остварују право на новчану социјалну помоћ
лица која нису корисници новчане социјалне помоћи, а немају сродника који
имају законску обавезу да сносе трошкове сахране
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лица која су смештена у установу социјалне заштите, а немају сродника који
имају законску обавезу да сносе трошкове сахране
лица која су непозната и која се у моменту смрти затекну на територији општине
Темерин, а за која се на може утврдити место пребивалишта или боравка

Накнада трошкова се признаје за најнужније трошкове сахране организоване
по месним обичајима, а исплаћује се на основу приложених рачуна.
Члан 10.








Право на накнаду трошкова превоза имају:
лица која се налазе на редовном школовању средњег образовања, а остварују
право на дечији додатак по основу Закона о финансијској подршци породици са
децом у току школске године, у висини до 30% месечне претплатне карте.
лица која се налазе на редовном школовању средњег образовања а породица
остварује право на новчану социјалну помоћ по основу Закона о социјалној
заштити, у висини до 75%.
лица која похађају прилагођан предшколски програм за децу са сметњама у
развоју у току школске године, у висини до 100% месечне претплатне карте.
лица која похађају прилагођан основношколски програм за децу са сметњама у
развоју у току школске године, у висини до 100% месечне претплатне карте.
лица која похађају дневни боравак у оквиру установе за лица са сметњама у
развоју у току школске године, у висини до 100% месечне претплатне карте.
лица која су у својству пратиоца лицима из става 1. алинеја 3 - 5. овог члана, у
висини до 100% месечне претплатне карте уколико се превоз детета и
пратиоца обавља јавним превозом
лица која су у својству пратиоца лицима из става 1. алинеја 3 -5. овог члана у
висини до 50 % месечне претплатне карте уколико се превоз детета и
пратиоца обавља сопственим превозом.
Члан 11.

Право на накнаду трошкова исхране имају лица која похађају прилагођен
предшколски програм или дневни боравак у установи за децу и омладину са
сметњама у развоју.
Члан 12.
Право на накнаду трошкова дневног боравка имају лица која похађају
дневни боравак у оквиру установе за децу и омладину са сметњама у развоју
Члан 13.
Право на накнаду дела трошкова за набавку уџбеника и прибора имају
лица која се налазе на редовном основношколском образовању:
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1. чије су породице корисници права на новчану социјалну помоћ на
основу Закона о социјалној заштити;
2. деца са сметњама у развоју
3. дете самохраног родитеља, које је корисник дечијег додатка, по основу
Закона о финансијској подршци породици са децом,
4. Свако треће и наредно дете у породици којој се претходна деца
налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота.
Висина накнаде за ово право износи до 20 % од просечне нето зараде на
територији општине Темерин.
Самохрани родитељи у смислу ове Одлуке сматра се један од родитеља
који се сам стара о деци која су на редовном школовању, а други је родитељ умро,
проглашен за умрлог, непознат или други родитељ не измирује обавезе.
Члан 14.
Право на накнаду трошкова социјалног становања у заштићеним
условима имају лица која су корисници услуга социјалног становања у заштићеним
условима, а имају приходе на нивоу социјалне сигурности или испод њих.
Члан 15.
Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите
или породицу има лице које се упућује на смештај у установу социјалне заштите,
или другу породицу, а ту опрему не може сам обезбедити, нити му је могу
обезбедити сродници који су, према прописима о браку и породичним односима,
дужни да учествују у његовом издржавању.
Врсту и количину опреме утврђује Центар за социјални рад општине
Темерин, у зависности од потребе корисника.
Износ средстава за ово право утврђује се годишње у износу до 50%
просечне нето зараде у општини Темерин.
Члан 16.
Право на накнаду трошкова смештаја у прихватилиште и прихватну
станицу могу да остваре деца и омладина напуштена од родитеља или стараоца,
злостављана и занемаривана деца и омладина, деца и омладина нађена у скитњи,
просјачењу или другим случајевима у којима је хитно потребан привремени
смештај, жене и деца угрожени породичним насиљем, и лица која су изненада
остала без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван своје
породице.
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Члан 17.
Право на накнаду трошкова социјалне исхране има појединац или
породица из категорије најугроженијих грађана на територији општине
Темерин. Реализација овог права спроводи се у складу са „Правилником о
функционисању и утврђивању услова и поступака за остваривање права на
накнаду трошкова социјалне исхране на територији општине Темерин“.

IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 18.
Услуга помоћи и неге у кући обезбеђују се деци, одраслима и старијим
лицима, који имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису
у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима
дневног живота, неге и надзора при чему је породична подршка недовољна или
није расположива. У оквиру ове услуге реализоваће се и програмска активност
личног пратиоца детета.
Услуга помоћ и нега у кући се обезбеђује у складу са важећим минималним
стандардима и спецификацијама услуга и Правилником за услугу помоћ у кући и
критеријумима за утврђивање цена услуга и учешћа корисника у трошковима.
Члан 19.
Услуга социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се
лицима која испуњавају критеријуме из Правилника о социјалном становању у
заштићеним условима.
Центар за социјални рад управља и обезбеђује адекватно функционисање
ове услуге.
Корисницима социјалног становања у заштићеним условима обезбеђују се:
- становање у наменски изграђеним објектима;
- стручна подршка и одговарајући облици помоћи у самосталном живљењу.
Корисници су дужни да уколико имају приходе веће од нивоа социјалне
сигурности утврђене законом, из дела прихода изнад нивоа социјалне сигурности,
плаћају сразмеран део трошкова за утрошену струју, грејање, комуналне услуге и
домаћинску породицу, на начин и у роковима утврђеним посебним уговором
између корисника, односно домаћина и Центра за социјални рад општине Темерин.
Општина Темерин покрива трошкове текућег одржавања објеката социјалног
становања у заштићеним условима.
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Члан 20.
Услуге Дневног центра за децу и младе
Услуге Дневног центра обезбеђује се за децу и младе узраста од 3 – 30
година са лаком или умереном менталном ометеношћу, аутизмом, поремећајем
говора и вишестуком ометеношћу, ако је у зависности од степена и врсте
ометености, могућности и потреба ових лица и из других разлога, овакав облик
заштите најцелисходнији.
Услуге Дневног центра могу користити лица чије је пребивалиште /
боравиште на територији општине Темерин.
Услуге Дневног центра за децу и младе обезбеђују се у складу са
„Правилником за услугу Дневног центра за децу и младе у Темерину.“
Члан 21.
Услуге мобилног тима ради неодложних интервенција у кризним
ситуацијама појединца и породице.
Ради пружања услуга неодложних интервенција у кризним ситуацијама
појединца и породице, организује се 24-часовна доступност Центра за социјални
рад општине Темерин.
Мобилни тимови Центра за социјални рад, ангажују се:
- у збрињавању жртава насиља у породици,
- у другим случајевима када се лице нађе у стању потребе за интервентном
заштитом.
Пружање ове услуге врши се заједничком акцијом Мобилног тима Центра за
социјални рад, Министарства унутрашњих послова, Јавног тужилаштва, Органа за
прекршаје, Дома здравља Темерин и других.
Начин координације активности на спровођењу ове услуге утврђује се
Протоколом о сарадњи.
Члан 22.
Услуга персоналне асистенције обезбеђују се пунoлетним лицима са
инвалидитетом, која остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, имају
способност за самостално доношење одлука, радно су ангажована или активно
укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава и других
облика друштвеног ангажмана, односно укључени су у редовни или индивидуални
образовни програм.
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Услугa персоналнe асистенције обезбеђује се у складу са са важећим
минималним стандардима и спецификацијама услуга
и Правилником о
персоналној асистенцији.
Члан 23.
Услуга Саветовалишта за брак и породицу
Саветовалиште за брак и породицу обезбеђује стручну помоћ и подршку
појединцима и породицама у кризи, кроз саветодавно терапијски рад, социјално
едукативне и информативне услуге у циљу унапређења породичних односа,
решавања животних тешкоћа, како би се спречили социјални проблеми и ублажиле
последице.
Корисници
услуге
Саветовалишта
могу
бити
лица
са
пребивалиштем/боравиштем
на
подручју
општине
Темерин.
Услуге Саветовалишта могу се користити по препоруци/упуту Центра за
социјални рад, институција образовања, здравствене и социјалне заштите,
правосудних
органа
и
самоиницијативним
доласком.
Услуге
Саветовалишта
могу
користити
и
лица
са
пребивалиштем/боравиштем ван подручја општине Темерин, по упуту надлежног
Центра за социјални рад. Међусобна права и обавезе општине Темерин, пружаоца
услуге и упутног центра регулишу се посебним уговором.
Услуге
Саветовалишта обезбеђује се у складу са Правилником о
организацији и начину рада Саветовалишта за брак и породицу.
Члан 24.
Материјалну подршку грађани општине Темерин, који се нађу у стању
социјалне потребе могу остварити и преко Програма социјалних давања и
помоћи угроженом становништву.
План програма социјалних давања угроженом становиштву за текућу годину
усваја Општинско веће на предлог Локалног Савета за социјална питања.
Комисију за доделу помоћи кроз Програм социјалних давања угроженом
становништву именује Општинско веће. Комисију чине 5-7 чланова:
 Два представника локалне самоуправе
које предлаже Општинско веће
општине Темерин,
 Два представника Центра за социјални рад општине Темерин
 Један представник Црвеног крста,
 Предстваници удружења социјално угрожених категорија становништва,
Комисија усваја Правилник о критеријумима за доделу помоћи и начину рада
Комисије за избор корисника за доделу помоћи кроз Програм социјалних давања
угроженом становништву, расписује Конкурс, утврђује предлог листе за доделу
помоћи и доноси Одлуку о коначној листи реда првенства.
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VI ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
Члан 25.
Поступак за остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга
из ове Одлуке води се по одредбама Закона о општем управном поступку и
одредбама
Закона
о
социјалној
заштити.
Поступак за остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга
спроводи Центар за социјални рад по службеној дужности или на захтев корисника.
Центар за социјални рад доноси решење о остваривању права на
материјалну
подршку
и
издаје
упут
за
коришћење
услуге.
Члан 26.
Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са
законом.
Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу са најбољим интересом
корисника и прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите.
Услуга се може пружити исовремено и комбиновано са услугама које
пружају образовне, здравствене и друге установе (међусекторске услуге).
Усклађено пружање међусекторских услуга обезбеђује се закључивњем протокола
о сарадњи.
Члан 27.
У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге
може бити у целости или делимично из средстава корисника, његовог сродника или
лица које је преузело обавезу плаћања трошкова пружања услуге или из буџета
општине.
Члан 28.
О жалби на решење Центра за социјални рад одлучује Општинско веће у
року од 15 дана.
Жалба не одлаже извршење решења.
Члан 29.
Ревизију решења о признатим правима на материјалну подршку и упута о
пруженим услугама из ове Одлуке врши Центар за социјални рад општине Темерин,
у складу са важећим прописима.
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Члан 30.
Центар је дужан да води евиденцију о признатим правима на материјалну
подршку и издатим упутима, доставља годишње извештај о раду Општинском већу
и
Скупштини
општине
Темерин.
VII ПРЕСТАНАК ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 31.
Права из области социјалне заштите одређена чл. 2 ове Одлуке престају:
смрћу корисника права или престанком услова на основу којих је поједино право
утврђено.

VIII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 32.
Средства за остваривање права на материјалну подршку и пружање услуга
из ове одлуке обезбеђују се у буџету општине Темерин, учешћем корисника и лица
која су у складу са законом дужна да учествују у њиховом издржавању, од донатора
и из других извора у складу са законом.
Члан 33.
Финансирање права на материјалну подршку и пружање услуга из ове
одлуке врши локална самоуправа у складу са Одлуком о буџету општине Темерин
за текућу годину.
Члан 34.
На име обављања послова утврђених овом Одлуком општина Темерин
финансира део запослених у Центру за социјални рад, које на основу Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији Центра за социјални рад не финансира
Република
Србија.
На број и структуру стручних радника и сарадника потребних за извршење
послова из ове Одлуке сагласност даје Општинско веће.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Ближи услови, поступак и начин за остваривање права на материјалну
подршку и коришћење услуга утврђују се посебним правилницима, које доноси
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Општинско веће на предлог Општинске управе надлежне за послове социјалне
заштите, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 36.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
социјалној заштити на територији општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'' број 9/11 и 3/13).
Члан 37.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-14/2014-01
Дана: 24.04.2014. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА,с.р.

46.
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 XIX седници одржаној 24.априла 2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
Разрешавају се дужности у Општинској изборној комисији:
1. члан:
СУЗАНА ЦАПИК
заменик члана:
БОЖИДАР ТОДОРОВИЋ
које је предложила одборничка група: Демократска странка
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II
БОЖИДАР ТОДОРОВИЋ именује се за члана у Општинску изборну комисију
на предлог одборничке групе Демократске странке.
III
Oво Решење објавити у ''Службеном листу оштине Темерин''.
OБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) 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.
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''.
Oдборничкa група Демократске странке упутила је свој предлог за
разрешење члана и заменика члана именовање члана у Општинску изборну
комисију те је сходно Закону о локалним изборима донето решење као у
диспозитиву.
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: 06-15-1/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

47.
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'', број 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.априла 2014.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈОВАНИ БОГУНОВИЋ, одборнику Скупштине
општине Темерин, са Изборне листе Српска радикална странка- др
Александар Мартиновић, престао мандат одборника, по основу поднете
усмене оставке
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.
Јована Богуновић одборник са Изборне листе Српска радикална
странка- др Александар Мартиновић, на XIX седници Скупштине општине,
24.04.2014. године поднела је усмену оставку те је сходно члану 46. став.1.
тачка 1. и став 3. 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: 06-15-2-1/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.
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48.
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'', број 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.априла 2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је ДРАГАНУ КИТИЋУ, одборнику Скупштине општине
Темерин, са Изборне листе ДСС,НС – Војислав Коштуница, престао мандат
одборника, по основу преузимања посла који је неспојив са функцијом
одборника.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
Образложење
Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) је
прописано да преузимањем посла који је неспојив са функцијом одборника,
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран.
Скупштина општине Темерин је 24.04.2014. године обавештена о
наступању случаја преузимања посла који је неспојив са функцијом одборника
јер је одборник СО Драган Китић 16.04.2014. године Решењем председника
општине постављен за помоћника председника општине у Општинској управи
Темерин.
Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима прописано је да
одборнику престаје мандат пре истека на којој је изабран преузимањем посла,
односно функције које су, у складу са Законом, неспојив са функцијом
одборника. Чланом 46. став 6. Закона о локалним изборима прописано је да
одборнику престаје мандат наступањем случаја преузимањем посла који је
неспојив са функцијом одборника. Скупштина општине на седници, после
обавештења о наступању таквог случаја потврђује да је одборнику престао
мандат.
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.
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ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-2-2/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

24.4.2014.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

49.
На основу члана 56. 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'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Потврђујe се мандат новoм одборнику Скупштине општине Темерин и
то:
1. ЧЕДОМИРУ ЈАНКОВИЋУ, са Изборне листе
странка – др Александар Мартиновић.

Српска радикална

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
Образложење
Јовани Богуновић, одборнику СО са Изборне листе Српска радикална
странка-др Александар Мартиновић је на XIX седници Скупштине општине,
24.04.2014. године утврђен престанак мандата, јер је поднела усмену оставку
на место одборника.
Сагласно одредби члана 46. став 3. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11)
Скупштина је на истој XIX седници Скупштине општине, 24.04.2014. године
донела решења о престанку мандата наведеној одборници Скупштине
општине Темерин, по основу поднете усмене оставке.
Сходно члану 48. став 1. Закона о локалним изборима, мандат је
додељен Чедомиру Јанковићу , првом следећем кандидату који је доставио
сагласност да прихвата мандат са исте Изборне листе Српска радикална
странка-др Александар Мартиновић.
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Пре потврђивања мандата кандидат за одборника је дао писмену
сагласност да прихвата 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: 06-15-2-3/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

50.
На основу члана 56. 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'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Потврђујe се мандат новoм одборнику Скупштине општине Темерин и
то:
1. СЛАЂАНА РОШУЉ, са Изборне листе
Коштуница.

ДСС,НС – Војислав

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
Образложење
Након обавештења Општинске управе Темерин да је одборник Драган
Китић постављен за помоћника председника општине Темерин, чиме је
преузео посао који је у супротности са мандатом одборника у Скупштини
Темерин, па му је престао мандат одборника по сили закона.
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Сагласно одредби 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) Скупштина је без одлагања, на XIX седници 24.04.2014.
године донела решења о престанку мандата наведенoм одборнику Скупштине
општине Темерин, по основу преузимања посла односно функције које су у
складу са законом неспојиве са функцијом одборника.
Сходно члану 48. став 1. и 2. Закона о локалним изборима, мандат је
додељен Слађани Рошуљ , првом следећем кандидату који је доставио
сагласност да прихвата мандат са исте Изборне листе ДСС,НС – Војислав
Коштуница а по распореду из коалиционог споразума.
Пре потврђивања мандата кандидат за одборника је дао писмену
сагласност да прихвата 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: 06-15-2-4/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

51.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије, бр. 129/07) и члана 63. и 65. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
За чланове Општинског већа општине Темерин бирају се:
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1. ИЗАБЕЛА УРБАН
2. ЧАБА ЧЕКЕ

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-3/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

52.
На основу члана 29. Закона о Јавној својини (''Службени гласник Републике
Србије'' број 72/11) и члана 3. став 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник
Републике Србије'' број 24/12), члана 4. став 1. тачка 1. 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
члана 35. став 1. тачка 23. Статута Општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'' број 11/2008)
Скупштина општине Темерин, на својој XIX седници одржаној дана
24.04.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РАДИ ИЗГРАДЊЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ У БЛОКУ 103 У ТЕМЕРИНУ
I
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Темерин земљиште уписано:
-

у ЛН број 10146 к.о. Темерин, , парцела број 7246/1 површине од 6а 92м2,
парцела број 7246/14 површине од 06а 75м2 и парцела број 7246/25
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површине 06а 78м2, са правом коришћења у корист Џепина (Марко) Дане из
Бачког Јарка, улица Цара Лазара број 7, за укупан износ од 4.090.00 евра;

-

у ЛН број 10213 к.о. Темерин, парцела број 7247/37 површине од 97а 28м2,
са правом својине ДОО ПГП ''Грађевинац Бачки Јарак'', Бачки Јарак, за
укупан износ од 19.456.00 евра;

-

у ЛН број 7044 к.о. Темерин, парцела број 7021 површине од 13а 71м2, са
правом својине у корист Џепина (Никола) Љиљане из Бачког Јарка, улица
Цара Лазара број 7, за укупан износ од 2.742.00 евра, с тим да ће се исплата
вршити у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне
Банке Србије на дан исплате.

II
Некретнине из тачке I овог решења прибављају се у јавну својину општине
Темерин непосредном погодбом у циљу изградње саобраћајнице према
Регулационом плану Блока 103 у Темерину (''Службени лист општине Темерин''
број 4/2003).
III
На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању непокретности
из тачке I овог решења између општине Темерин и власника – корисника
предметних катастарских парцела у року од 30 дана од коначности решења.
IV
У случају да у наведеном року неће се закључити Уговор о прибављању
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.
V
Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се
по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин.
VI
Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу
општине Темерин''.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА, с.р.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 30.01.2014. године, ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Темерин'' Темерин је упутило Иницијативу за прибављање непокретности
непосредном погодбом у Блоку 103 у к.о. Темерин.
Након поднете Иницијативе ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Темерин'' Темерин и разматрање исте Општинско веће општине Темерин је дана
08.04.2014. године донело Одлуку о приступању прибављања предметне
непокретности непосредном погодбом у јавну својину општине Темерин.
Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну
својину и отуђење непокретности из јавне својине, сачинила је записник и
образложен предлог за прибављање земљишта из тачке I диспозитива овог
решења у јавну својину општине Темерин, у складу са тим сачинила је Нацрт
решења о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом.
Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након
разматрања Иницијативе ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Темерин'' Темерин, извршеног увида у наведене листове непокретности, копију
плана ових парцела, као и у Регулациони план Блока 103 у Темерину (''Службени
лист општине Темерин'' број 4/2003).
Комисија је узела у обзир и изјаву власника, односно корисника предметних
парцела од 18.02.2014. године да прихватају предлог ЈП ''Дирекција за изградњу и
урбанизам општине Темерин'' Темерин, везано за прибављање предметне
непокретности непосредном погодбом.
Износ накнаде, односно тржишна вредност земљишта који је предмет овог решења,
утврђено је на основу налаза судског вештака, према којем је то земљиште
процењено да вреди 2.00 евра по м2.
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за
прибављање предметне непокретности у јавну својину општине Темерин
непосредном погодбом прописаним Законом о јавној својини (''Службени гласник
Републик Србије'' број 72/11), Одлуком о условима прибављања и отуђења
непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној својини општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/2013). Прибављање ове
непокретности не би се могло реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем писаних понуда. Намена непокретности за саобраћајнице према
Регулационом плану Блока 103 у Темерину је уједно и разлог оправданости и
целисходности прибављања са аспекта интереса јединице локалне самоуправе.
Поступак прибављања земљишта је спроведен уз сходну примену Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем
у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
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писмених понуда (''Службени гласник Републике Србије'' број 24/12), те је на основу
напред наведеног одлучено као у диспозитиву овог решења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

53.
На основу члана 29. Закона о Јавној својини (''Службени гласник Републике
Србије'' број 72/11) и члана 3. став 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник
Републике Србије'' број 24/12), члана 4. став 1. тачка 1. 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),
члана 35. став 1. тачка 23. Статута Општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'' број 11/2008)
Скупштина општине Темерин, на својој XIX седници одржаној дана 24.04.2014.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РАДИ САНАЦИЈЕ
ЛАГУНЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ НА ЛОКАЦИЈИ УЗ ПУТ ТЕМЕРИН – СИРИГ
I
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Темерин земљиште уписано у ЛН
број 9828 к.о. Темерин, парцела број 8124/3, њива 1. класе у површини од 1ха 15а
10м2 за укупан износ накнаде од 26.473,00 евра, с тим да ће се исплата вршити у
динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне Банке Србије на
дан исплате.
II
Земљиште које се овим решењем прибавља у јавну својину је у својини
Адам (Иштван) Кароља из Темерина, улица Ракоци Ференца број 167 у 1/2 дела и
Адам (Иштван) Шандора из Темерина, улица Танчић Михаља број 15 у 1/2 дела.
III
Некретнина из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину општине
Темерин непосредном погодбом у циљу санације лагуне за отпадне воде, а која се
налази на постојећој локацији депоније за комунални отпад уз пут Темерин – Сириг.
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IV
На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању непокретности
из тачке I овог решења између општине Темерин и власника предметне катастарске
парцеле у року од 30 дана од коначности решења.
V
У случају да у наведеном року неће се закључити Уговор о прибављању
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.
VI
Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се
по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин.
VII
Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу
општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-16/2014-01
Дана: 24.04.2014. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОШКО ГОВЕДАРИЦА, с.р.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сувласник предметне парцеле Адам Карољ из Темерина, улица Ракоци
Ференца број 167 дана 15.01.2014. године, поднео је захтев Општинском већу
општине Темерин за продају земљишта код депоније које се води под парцелним
бројем 8124/3 к.о. Темерин у површини од 1ха 15а и 10м2.
Дана 30.01.2014. године Јавно комунално предузеће ''Темерин'' Темерин је
упутило Иницијативу за прибављање земљишта у корист општине Темерин, а које
се налази непосредно поред лагуна за сакупљање отпадних вода у циљу
решавања проблема процеђивања и евентуалног преливања отпадних вода из
постојеће лагуне.
Након поднете Иницијативе ЈKП ''Темерин'' Темерин, Општинско веће
општине Темерин је дана 31.03.2014. године донело Одлуку о приступању
прибављања предметне непокретности непосредном погодбом у јавну својину
општине Темерин.
Дана 11.04.2014. године, Комисија за спровођење поступка за прибављање
непокретности у јавну својину и отуђење непокретности из јавне својине, сачинила
је записник и образложен предлог за прибављање земљишта у јавну својину
општине Темерин, парцеле број 8124/3 к.о. Темерин у површини од 1ха 15а и 10м2
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од досадашњих власника, уписан у ЛН број 9828 к.о. Темерин и у складу са тим
сачинила је и Нацрт решења о прибављању предметне непокретности у јавну
својину непосредном погодбом.
Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након
разматрања иницијативе ЈКП ''Темерин'' Темерин, захтева Адам Кароља,
извршеног увида у ЛН број 9828 к.о. Темерин, копију плана парцеле, као и у планску
документацију везано за локацију на којој се налази предметна парцела.
Комисија је узела у обзир и захтев као и изјаву власника предметне парцеле
од 07.04.2014. године да прихвата предлог ЈКП ''Темерин'' Темерин везано за
прибављање предметне непокретности непосредном погодбом.
Износ накнаде, односно тржишна вредност земљишта који је предмет овог решења,
утврђено је на основу налаза судског вештака, према којем је то земљиште
процењено да вреди 2,30 евра по м2.
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за
прибављање предметне непокретности у јавну својину општине Темерин
непосредном погодбом, прописани Законом о јавној својини (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/11), 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), јер се прибављање ове
непокретности не би могло реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем писаних понуда. Прибављање предметног земљишта у циљу
санације лагуне за отпадне воде, односно спречавање процурења отпадних вода у
канал број 37 у Темерину је разлог, односно оправданост прибављања
непокретности са аспекта интереса јединице локалне самоуправе.
Поступак прибављања земљишта је спроведен уз сходну примену Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем
у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Службени гласник Републике Србије'' број 24/12), те је на основу
напред наведеног одлучено као у диспозитиву овог решења.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

54.
На основу члана 49. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 119/2012) и члана 35. тачка 23. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
разматрала је Давање сагласности на Одлуку о распоређивању оствареног
суфицита Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''
Темерин за период од 01.01.-31.12.2013. године и донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОРЕЂИВАЊУ ОСТВАРЕНОГ
СУФИЦИТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о распоређивању оствареног суфицита
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин
за период од 01.01.-31.12.2013. године, коју је донео Надзорни одбор на својој 12.
седници од 28.03.2014.године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-31/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

55.
На основу члана 32. 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. тачка 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2013.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
ЧАБИ ВАРГА вршиоцу дужности директора Агенције за развој општине
Темерин, престаје мандат 28.03.2014.године, због истека рока на који је именован.
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II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-38-1/2014-01
Дана: 24.04.2014.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

56.
На основу члана 32. 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. тачка 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
ЧАБА ВАРГА, дипл.правник именује се за директора Агенције за развој
општине Темерин на период од четири године, почев од 24.04.2014.године.

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

Број 3

Службени лист општине Темерин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-38-2/2014-01
Дана: 24.04.2014.г.
ТЕМЕРИН

24.4.2014.

Страна 64

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

57.
На основу члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24. априла 2014.
године, разматрала је измене Статута Центра за социјални рад општине Темерин и
донела следећи

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Статута Центра за социјални рад општине
Темерин, коју је донео Управни одбор на својој 39. седници од 04.12.2013.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-15-39/2014-01
ДАНА. 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

58.

На основу члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24. априла 2014.
године, разматрала је измене Статута Туристичке организације општине Темерин и
донела следећи
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РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Статута Туристичке организације општине
Темерин, коју је донео Управни одбор на својој VI седници од 11.12.2013.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-15-40/2014-01
ДАНА. 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

59.
На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник РС'', бр. 111/2009 и 92/2011) и члана 115. став 1. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин, на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је следеће
РЕШЕЊЕ О ДРУГОЈ 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 штава за ванредне
ситуације и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације ( ''
Службенилист општине Темерин'' број 3/11 и 8/12) тако да гласи:
'' У Штаб се именују:
1) за команданта Штаба – Андраш Густоњ, председник општине,
2) за заменика команданта Штаба – Никола Ембер, заменик председника
општине,
3) за начелника Штаба – Слободан Пролић, самостални полицијски
инспектор за послове цивилне заштите за општину Темерин,
4) за чланове Штаба:
- др. Перо Крчмар, директор Дома здравља ''Темерин'' Темерин
- Мирослав Монар, члан Општинског већа за ресор пољопривреда и
заштите животне средине,
- Љупко Тодоровић, члан Општинског већа за ресор привреде
- Стеван Томић, члан Општинског већа за ресор комуналних делатости,
урбанизма и просторног планирања,
- Слободан Томић, директор ЈП ''Гас'' Темерин,
- Мирослав Кљајић, директор ЈКП ''Темерин'' Темерин,
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Зоран Свитић, директор ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Темерин'',
- Миленко Василић, начелник Министарства одбране за општину
Темерин,
- Лајош Мишколци, командир ПС Темерин,
- Данијел Хајдук, директор Центра за социјални рад 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''.
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-1/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

60.
На основу члана 32. тачка 20. и члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 35. тачка 23. и члана 40. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008) и члана 2.
Одлуке о оснивању Општинског штаба за безбедност (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 4/2010),
Скупштина општине Темерин, на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је следеће
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ САВЕТА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ
I
Разрешавају се дужности чланова Општинског Савета за безбедност:
1. ТЕРЕЗА ПЕТЕШ
2. ДУШАН КРЕСОВИЋ
II
Именују се за чланове Општинског Савета за безбедност:
1. ДРАГАН КИТИЋ
2. ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ
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III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-2/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

61.
На основу члана члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 11/2008)
Скупштина општине Темерин, на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је следеће
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

I
Разрешавају се дужности председника, заменика председника и члан
Локалног савета за запошљавање:
1. МИРА РОДИЋ, председник
2. ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, заменик председника
3. ДРАГАН РОДИЋ, члан
II
Именују се за председника, заменика председника и члана Локалног савета
за запошљавање:
1. ЉУПКО ТОДОРОВИЋ, председник
2. МИРОСЛАВ КЉАЈИЋ, заменик председника
3. ЈОЖЕФ БРЕЖЊАК, члан
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III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-3/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

62.
На основу члана 42. Закона о правима пацијената (''Службени гласник
Републике Србије'', број 45/2013),члана 35. став 1. тачка 23. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 11/2008), и
члана 3. Одлуке о образовању Локалног савета за здравље ( '' Службени
лист општине Темерин'' број 12/2013),
Скупштина општине Темерин, на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је следеће
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Именују се за председника, заменика председника и чланове Савета за
здравље општине Темерин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МИЛИЦА ВУЈИНОВИЋ, председник
МАРИЈА ГРИСА, заменик председника
ЈЕЛЕНА ЦВЕТАНОВИЋ, члан
др МАРИЈА ВЕЉИЋ, члан
ПЕТРИК ЕРЖЕБЕТ, члан
ДРАГАН ДРАГОЉЕВИЋ, члан
СНЕЖАНА ВИДОВИЋ дипл.правник, члан - представник здравствене
установе
8. ДРАГАНА ГВОЗДЕНОВИЋ , члан - представник удружења грађана
из реда пацијената
9. РАДМИЛА ОСТОЈИЋ, члан - представник надлежне филијале
Републичког фонда за здравствено осигурање
10. доц.др.ПРЕДРАГ ЂУРИЋ, епидемиолог, члан – представник надлежног
Института за јавно здравље
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III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-4/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

63.
На основу члана 12. став 3. и члана 13.став 2. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН

I
ЈАНОШ ДУША, дипл.инг.пољопривреде, разрешава се дужности члана,
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Темерин" Темерин са даном
24.04.2014.године.

II
БЕЛА ТОТ, дипл.инг.пољопривреде, именује се за члана,
одбора Јавног комуналног предузећа "Темерин" Темерин на
24.04.2014.године до 10.06.2017.године.

Надзорног
период од
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III
Ово решење објавити у '' Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-5/2014-01
Дана: 24.04.2014.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

64.
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 члана 35. став 1. тачка 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
Утврђује се да је др. Ласлу Хајду,престала дужност председника Управног
одбора Дома здравља '' Темерин'' Темерин.

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

Број 3

Службени лист општине Темерин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-6/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

24.4.2014.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

65.
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 члана 35. став 1. тачка 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
КИНГА ТИНТОР именује се за председника Управног одбора Дома здравља
'' Темерин'' Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-7/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.
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66.
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 члана 35. став 1. тачка 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
КОВА ДАВИДОВИЋ разрешава се дужности члана Управног одбора Дома
здравља '' Темерин'' Темерин.

II
др МАЈА ПОПОВИЋ именује се за члана Управног одбора Дома здравља ''
Темерин'' Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-8/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 73

67.
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 члана 35. став 1. тачка 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
ДУШАН РУЈЕВИЋ разрешава се дужности члана Надзорног одбора Дома
здравља '' Темерин'' Темерин.

II
СИЛВИЈА ЂУМИЋ именује се за члана Надзорног одбора Дома здравља ''
Темерин'' Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-9/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 74

68.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 9. Одлуке о
оснивању Центра за за социјални рад (''Службени лист општине Темерин'',
број 7/92) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин
("Службени лист општине Темерин" број 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
БРАНКА КОКАИ разрешава се дужности председника Управног
Центра за социјални рад општине Темерин

одбора

II
др ГОРИЦА БАЊАЦ именује се за председника Управног одбора Центра за
социјални рад општине Темерин

III
Oво Решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-10/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 75

69.
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 Културно-информативног центра општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', број 6/2006, 14/2006, 14/2010 и 4/2011)
и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин ("Службени лист
општине Темерин" број 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН
МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

I
ЉИЉАНА ГАЈИЋ се разрешава дужности члана Управног одбора Културно
информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

II
АТИЛА ПЕТЕ се именује за члана Управног одбора Културно информативног
центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-11/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 76

70.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007) и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" број
11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
"СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног
Јавне библиотеке "Сирмаи Карољ" Темерин:
1. АЛЕКСАНДАР ВИШЕКРУНА, члан

одбора

2. ЗДРАВКО МИЛИНОВИЋ, члан
II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
библиотеке "Сирмаи Карољ" Темерин:
1. НАТАША РАДОШЕВИЋ, члан

Управног

одбора Јавне

2. ОЛИВЕРА БОЛМАНАЦ, члан
III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-12/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 77

71.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007) и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" број
11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
"СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН

I
ЈОВАНА ЈАНКОВИЋ се разрешава дужности члана Надзорног
одбора Јавне библиотеке "Сирмаи Карољ" Темерин.

II
СОЊА ШКРБИЋ се именује за члана Надзорног одбора Јавне
библиотеке "Сирмаи Карољ" Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-13/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 78

72.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 8. Одлуке о оснивању Агенције за
развој општине Темерин (''Службени лист општине Темерин, бр. 15/2008) и члана
35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

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

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног одбора Агенције за развој
општине Темерин:
1. МАРКО ТОРБИЦА, члан
2. ВЛАДА ВЕРЕШ, члан
II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Агенције за развој општине
Темерин:
1. ГОРДАНА ЋУК
2. НИКОЛА БЈЕЛАЈАЦ, члан

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-14/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 79

73.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 6. став 2.
Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', број 6/2006 и 8/2007) и члана 35. став 1. тачка 9.
Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" број 11/2008)
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Туристичке организације
општине Темерин:
1. Мирјана Лукач, члан
2. Лаура Миљковић, члан
II
Именују се за чланове Управног одбора Туристичке организације
општине Темерин:
1. Ивана Суботић, члан
2. Данило Бобић, члан

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-15/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 80

74.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 6. став 2.
Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', број 6/2006 и 8/2007) и члана 35. став 1. тачка 9.
Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" број 11/2008)
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора Туристичке
организације општине Темерин:
1. ЗОЛТАН ГОМБАР
2. ЈАНОШ ДУША
II
Именују се за чланове Надзорног одбора Туристичке организације
општине Темерин:
1. ИЛОНКА КЕСЕГ
2. ИШТВАН АДАМ

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-16/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 81

75.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије, бр.72/2009 и
52/2011) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

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

I
ЉУПКО ТОДОРОВИЋ се разрешава дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Славко Родић'' Бачки Јарак.
II
ГОРДАНА КРУЉ се се именује за члана Школског одбора Основне школе
''Славко Родић'' Бачки Јарак.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-17/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 82

76.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07) и члана 41. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности чланова Комисије за кадровска, административна
питања и радне односе Скупштине општине Темерин:
1. Мира Родић, члан
2. Ана Весков, члан

II
У Комисију за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Темерин бирају се:
1. Мирослав Кљајић, члан
2. Марија Васић, члан
3. Мирослав Монар, члан

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-18/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 83

77.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07) и члана 41. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

I
Љиљана Тица се разрешава дужности члана Савета за буџет и
финансије Скупштине општине Темерин.

II
У Савет за буџет и финансије Скупштине општине Темерин бирају се:
1. Ивана Станић, члан
2. Катарина Вулић, члан
3. Тијана Жига, члан

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-19/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 84

78.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07) и члана 41. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности председник и чланови Савета за урбанизам,
стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине
Темерин:
1. Бошко Говедарица, председник
2. Марко Торбица, члан
3. Јована Богуновић, члан
4. Драган Китић, члан
II
У Савет за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне
средине Скупштине општине Темерин бирају се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Душан Рујевић, председник
Стојан Тинтор, члан
Стојан Дејановић, члан
Романа Керслаке, члан
Ранко Пајић, члан
Шандор Петер, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-20/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 85

79.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07) и члана 41. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности председник и чланови Савет за друштвене
делатност Скупштине општине Темерин:
1. Ковиљко Шуњка, председник
2. Наташа Вуксан, члан

II
У Савет за друштвене делатност Скупштине општине Темерин бирају се:
1.
2.
3.
4.

Душан Рујевић, председник
Ненад Љубичић, члан
Николина Марковић,члан
Немања Обрадовић, члан

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-21/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 86

80.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07) и члана 41. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
KОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

I
Станојка Ђурђевић се разрешава дужности члана Комисије за
представке и жалбе Скупштине општине Темерин

II
У Комисију за представке и жалбе Скупштине општине Темерин бирају се:
1. Маја Маричић, члан
2. Силвија Ђумић, члан
3. Чаба Варга, члан

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-22/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 87

81.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07) и члана 41. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
KОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

I
Радислав Васиљевић се разрешава дужности
популациону политику Скупштине општине Темерин.

члана

Комисије

II
У Комисију за популациону политику Скупштине општине Темерин бирају се:
1. Сузана Аџић, члан
2. Ивана Јерков, члан

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-44-23/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

за

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 88

82.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07) и члана 41. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Марија Лелета се разрешава дужности члана Комисију за статутарна питања,
организацију и прописе Скупштине општине Темерин.

II
У Комисију за статутарна питања, организацију и прописе Скупштине
општине Темерин бирају се:
1. Станислава Варга, члан
2. Шандор Нађ, члан

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-24/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 89

83.
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'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се дужности председник и чланови Мандатно-имунитетне
комисије Скупштине општине Темерин:
1. Душан Рујевић, председник
2. Тамара Шите, члан
II
У Мандатну-имунитетну комисију Скупштине општине Темерин бирају се:
1. Станислава Варга, председник
2. Соња Крстин, члан

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-25/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 90

84.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07), члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 – испр. 64/10 – Одлука УС и 24/11) и члана
40. став 1. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр.
11/08),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
МИЛОРАД РАДОМИРОВИЋ се разрешава дужности заменика председника
Комисије за планове општине Темерин.

II
СТОЈАН ТИНТОР се именује за заменика председника Комисије за планове
општине Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-26/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 91

85.
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 Културно-информативног центра општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', број 6/2006, 14/2006, 14/2010 и 4/2011)
и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин ("Службени лист
општине Темерин" број 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН
МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Надзорног одбора
Културно информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин:
1. МИЛАН СТАНИВУК, председник – из реда оснивача
2. АЛЕКСАНДАР ЗЕЦ, члан – из реда запослених

II
ИМЕНУЈУ СЕ за председника и
члана Надзорног одбора Културно
информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин:
1. НАТАША РАДОШЕВИЋ, председник - из реда оснивача
2. ПРЕДРАГ РАШКОВИЋ, члан – из реда запослених

III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-27/2014-01
Дана: 24.04.2014.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 92

86.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 52. став 4. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 24.04.2014.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Разрешавају се председник, заменик председника и чланови Савета за
младе општине Темерин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ивана Јерков, председник
Чила Адам, заменик председника
Јована Јањић, члан
Жељко Шобић, члан
Немања Обрадовић, члан
Корана Миланко, члан
Илдико Петро, члан

II
Бирају се председник, заменик председника и чланови Савета за младе
општине Темерин на период до 22.05.2017.године:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Жељко Шобић, председник
Чила Адам, заменик председника
Јована Јањић, члан
Марија Маисторовић, члан
Немања Обрадовић, члан
Илдико Петро, члан
Оливера Кљајић, члан
III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-15-44-29/2014-01
Дана: 24.04.2014.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бошко Говедарица, с.р.

Број 3

Службени лист општине Темерин

24.4.2014.

Страна 93

С А Д Р Ж А Ј

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА

СТРАНА

36.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

1.

37.

ОДЛУКА О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

7.

38.

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

28.

39.

ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ОПШТИНЕ РИБНИК
(РЕПУБЛИКА СРПСКА)

29.

40.

ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ОПШТИНЕ ДРВАР
(РЕПУБЛИКА БИХ)

31.

41.

ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ОПШТИНЕ ЈАСАПАТИ
(РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА)

32.

42.

ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ
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