СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLVI–Број 6.

ТЕМЕРИН

11. ЈУН 2013.

Примерак 100,00 динара

96.
На основу члана 32. став 1.тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије“ број 129/07), члана 3. Закона о заштити од
пожара (''Службени гласник Републике Србије“ број 111/09) и члана 35. тачка тачка
6. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“ 11/08)
Скупштина општине Темерин на својој XI седници одржаној дана
01.06.2013. године, доноси

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.
Одлука о оснивању Фонда за противпожарну заштиту (''Службени лист
општине Темерин" број 3/95) ставља се ван снаге.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снаry осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-13-1/2013-01
Дана:10.06.2013.године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АНДРАШ ГУСТОЊ, с.р..
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97.
На основу члана 23. и 26. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр.
72/09), члан 14. Закона о библиотечко-информационој делатности (''Службени
гласник РС'', бр. 52/11), члана 4. и 13. Закона о јавним службама (''Службени
гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др.закона и 83/05 –
испр. др.закона) и члана 35. став 1. тачка 8. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин је на својој XI седници одржаној дана
10.06.2013. године донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН
Члан 1.
Утврђује се да је Скупштина општине Темерин дана 03.07.1991. године
донела Одлуку о оснивању Библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 6/91).
Овом Одлуком врши се усклађивање оснивачког акта са одредбама нових
законских прописа.
Члан 2.
Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин (у даљем тексту: Јавна
библиотека) је установа у области културе.
Оснивач Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин је општина Темерин.
НАЗИВ СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 3.
Назив Библиотеке је: Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин, Szirmai
Károly Közkönyvtár, Temerin.
Члан 4.
Јавна библиотека има седиште у Темерину, ул. Новосадска бр. 387.
Члан 5.
Јавна библиотека има својство правног лица са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним законом и Одлуком о оснивању Јавне библиотеке и
Статутом.
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За своје обавезе у правном промету са трећим лицима Јавна библиотека
одговара целокупном својом имовином.
Својство правног лица Јавна библиотека стиче уписом у судски регистар.
Члан 6.
Рад органа Јавне библиотеке доступан је јавности.
Јавност рада остварује се на начин утврђен њеним Статутом.
Члан 7.
Јавна библиотека има печат округлог облика пречника 40 мм и садржи
следећи текст: у спољном кругу: Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' на српском
језику- ћириличним писмом, а у другом кругу ''Szirmai Károly'' Közkönyvtár Temerin
на мађарском језику и писму.
Јавна библиотека има мали печат пречника од 20 мм са истоветним текстом
као у ставу 1. овог члана.

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 8.
Делатност Јавне библиотеке је:
9101 – делатност библиотека и архива и иста обухвата: документационе и
информационе активности библиотека свих врста, читаоница, слушаонице и
посебних просторија за гледање филмова и видео материјала, рад архива који
врше заштите архивске грађе и документационог материјала, припремање збирке,
израда каталога збирки и колекције, односно информативних средстава у архивској
грађи, прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа
библиотечко-информационој грађи, књига, мапа, часописа итд., пружање свих
облика библиотечко-информационих услуга.
Члан 9.
Јавна библиотека обавља своју делатност у седишту установе и има два
огранка библиотеке: огранак Јавне библиотеке ''Петар Кочић'' у Бачком Јарку и
огранак Јавне библиотеке ''Бранко Радичевић'' у Сиригу.
У оквиру Јавне библиотеке организовано је: позајмно одељење за одрасле,
позајмно одељење за децу и служба за пријем и стручну обраду библиотечког
материјала.
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Члан 10.
Јавна библиотека своју делатност обавља на српском језику на ћириличном
писму и на мађарском језику и његовом писму.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 11.
Јавна библиотека се финансира из буџета општине Темерин у складу са
законом. Висину средстава за финансирање односно суфинансирање програма
установе утврђује општина Темерин на основу стратешког плана и предложеног
годишњег програма рада установе.
Програм рада доноси се за период од једне календарске године и доставља
се Општинској управи у складу са буџетским календаром. На основу реализованог
програма рада Јавна библиотека саставља извештај о утрошку средстава
распоређеним финансијским планом и доставља га Општинској управи у складу са
прописима који регулишу буџетски систем.
Јавна библиотека обезбеђује средства за обављање делатности и из
сопствених прихода: чланарина корисника, продаја производа и услуга на тржишту,
донација, поклона и из других извора у складу са законом.
Члан 12.
Средства за набавку библиотечко-информационе грађе и извора, рачунарске
и комуникацијске опреме за Јавну библиотеку обезбеђује оснивач, на основу
стандарда прописаних за Јавне библиотеке.
ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 13.
Органи Библиотеке су:




Управни одбор, као орган управљања,
Директор, као орган пословођења и
Надзорни орган, као орган надзора.

1. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 14.
Јавном библиотеком управља управни одбор.
Управни одбор Јавне библиотеке има 7 (седам) чланова од којих се 2 (два)
члана именују из реда запослених (најмање једна половина из реда носилаца
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основне, тј. програмске делатности). Чланове Управног одбора именује и
разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне
делатности. Председника управног одбора именује оснивач из реда чланова
управног одбора.
Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30%
представника мање заступљеног пола.
Чланови управног одбора установе именују се на период од четири године и
могу бити именовани највише два пута.
Председнику и члановима управног одбора може припадати накнада за рад,
под условима и према мерилима утврђеним актом оснивача.
Члан 15.
Оснивач може до именовања председника и чланова управног одбора, да
именује вршиоца дужности председника и чланове управног одбора.
Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и чланове
управног одбора и у случају када председнику односно члану управног одбора
престаје дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника и члана управног одбора може обављати
функцију најдуже једну годину.

НАДЛЕЖНОСТ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 16.
Управни одбор Јавне библиотеке:
1. доноси Статут,
2. доноси друге опште акте Јавне библиотеке, предвиђене Законом и
Статутом,
3. утврђује пословну и развојну политику,
4. одлучује о пословању Јавне библиотеке,
5. доноси програме рада Јавне библиотеке на предлог директора,
6. доноси годишњи финансијски план,
7. усваја годишњи обрачун,
8. усваја годишњи извештај о раду и пословању,
9. даје предлог о статусним проверама у складу са законом,
10. даје предлог оснивачу о кандидату за директора,
11. закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека
рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а кад је за
директора именовано лице које је већ запослено у Јавној библиотеци на
неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у склади са законом о
раду,
12. одлучује о другим питањима утврђен законом и статутом.
Оснивач даје сагласност на акте из става 1. тачке1., 5. и 6. овог члана.
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Члан 17.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова управног
одбора, уколико овом статутом за поједина питања није другачије уређено.
Управни одбор доноси одлуке јавним гласањем,а може да одлучује и тајним
гласањем, ако тако за одређена питања претходно одлучи.
Члан 18.
Председник управног одбора руководи радом управног одбора, сазива
седнице и потписује акте које доноси управни одбор.
Члан 19.
Ради ефикаснијег обављања послова из своје надлежности управни одбор
може да образује стална и повремена радна тела за поједина питања.
Радна тела образују се одлуком управног одбора, којом се утврђују њени
задаци, састав и број чланова.
ДИРЕКТОР
Члан 20.
Јавну библиотеку заступа директор/ка без ограничења.
Директор/ка може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писмено
пуномоћје за заступање Јавне библиотеке уз сагласност Управног одбора.
Садржај, обим и трајање пуномоћја, одређује директор/ка.
Члан 21.
Директор Јавне библиотеке именује се на период од четири године и може
бити поново именован.
Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса који расписује и
спроводи управни одбор.
Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се најмање 60 дана пре истека
мандата директора.
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана завршетка јавног
конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу.
Оснивач именује директора установе на предлог управног одбора установе.
Ако оснивач није прихватио рпедлог управног одбора сматра се да јавни
конкурс није успео.
На именовање, односно разрешење директора Јавне библиотеке сагласност
даје директор Јавне библиотеке која обавља матичне функције за Библиотеку
(Градска библиотека Нови Сад).
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Члан 22.
Лица која се именује на функцију директора Јавне библиотеке мора да
испуњава поред општих услова утврђен законом и следеће услове:
- висока стручна спрема, Филозофски факултет, Филолошки факултет или
Академија уметности,
- 5 година радног искуства,
- положен стручни испит,
- да поседује организационе способности,
- да нема законских сметњи за његово именовање.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развој
установе, као саставни део конкурсне документације.
Члан 23.
У случају када директору престаје дужност пре истека мандата Скупштина
општине ће именовати вршиоца дужности директора без претходно спроведеног
јавног конкурса на време до годину дана.
Члан 24.
Директор:
-

организује и руководи радом установе;
доноси Правилник о организацији и систематизацији послова и друга
општа акта у складу са законом и Статутом установе;
извршава одлуке управног одбора установе;
заступа установу;
стара се о законитости рада установе;
одговоран је за спровођење програма рада установе;
одговоран је за материјално-финансијско пословање установе;
врши и друге послове утврђене законом и Статутом установе.
Члан 25.

Дужност директора установе престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће директора пре истека мандата:
 на лични захтев,
 ако обавља дужност супротно одредбама закона,
 ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету
установи или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су
настале или могу настати веће сметње у раду установе,
 ако је против њега покренут кривични пступак за делo које га чини
недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правоснажном
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судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора установе,
 из других разлога утврђених законом.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 26.
У Јавној библиотеци се образује надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Јавне библиотеке,
прегледа периодичне обрачуне, доноси пословник о свом раду.
Надзорни одбор именује и разрешава Скупштина општине Темерин и чине га
председник и два члана, од којих се један именује из реда запослених у Јавној
библиотеци, на предлог већина запослених.
Председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног
одбора.
Члан 27.
Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30%
представника мање заступљеног пола.
Члан 28.
Чланови надзорног одбора Јавне библиотеке именују се на период од четири
године и могу бити именовани највише два пута.
За чланове надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан
управног одбора Јавне библиотеке.
Председнику и члановима надзорног одбора може припадати накнада за рад,
под условима према мерилима утврђеним актом оснивача.
Члан 29.
Оснивач може до именовања председника и чланова надзорног одбора
Јавне библиотеке да именује вршиоца дужности председника и чланова надзорног
одбора.
Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана надзорног
одбора установе и у случају када председнику односно члану надзорног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана надзорног одбора може
обављати ту функцију најдуже једну годину.
ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 30.
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Надзорни одбор, најмање једном годишње, подноси извештај о свом раду
оснивачу.
СТАТУТ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 31.
Статут је основни општи акт Јавне библиотеке и њиме се уређује: делатност
установе, унутрашња организација установе, органи установе – њихов састав,
начин именовања и надлежност, услови за именовање и разрешење директора
установе, одговорност установе за обавезу у правном промету, друга питања
значајна за рад установе.
ЈАВНОСТ РАДА
Члан 32.
Рад Јавне библиотеке је доступан јавности.
Јавност рада се обезбеђује:
7
сталним или повременим публиковањем резултата рада Јавне
библиотеке,
- обавештавањем путем штампе, радија и других средстава јавног
информисања о питањима везаним за рад Јавне библиотеке,
- јавним оглашавањем донетих одлука и закључака и на други начин.
Податке и обавештења о раду Јавне библиотеке даје директор или лице које
он овласти.
-

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Јавна библиотека ће у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке
ускладити свој Статут са одредбама ове Одлуке.
Члан 34.
Мандат именованом Управном и Надзорном одбору тече од дана њиховог
именовања – 01.08.2012. године и траје истеком рока од четири године.
Члан 35.
Мандат директору јавне установе тече од дана именовања – 27.12.2010.
године и траје истеком рока од четири године.
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Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу оштине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-13-2/2013-01
Дана:10.06.2013.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АНДРАШ ГУСТОЊ,с.р.

98.
На основу члана 60. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр.
72/2011), члана 45. Пословника Општинског већа општине Темерин („Сл. лист
општине Темерин“ број 13/2008), Општинско веће општине Темерин на 30. седници
одржаној 03.06.2013. године доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 1.
Овим Правилником о условима и начину коришћења службених возила (у
даљем тексту: Правилник) уређују се услови и начин коришћења службених возила
за потребе рада органа и служби Општине Темерин(у даљем тексту: органи
Општине).
Органи Општине дужни су да се старају о рационалном, наменском и
економичном коришћењу службених возила и да их користе само када природа
посла и услови рада то захтевају.
Члан 2.
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Службена возила користе се за обављање службених задатака и послова,
односно за потребе рада органа Општине.
Потребама рада органа Општине у смислу овог Правилника сматрају се
послови који проистичу из делокруга послова сваког органа.
Службена возила могу се користити за службено путовање у
иностранство на основу одобрења председника општине.
Изузетно, службено возило може се користити за потребе идиректних
корисника буџета општине Темерин, одређених категорија грађана (превоз тешко
болесног лица, уручење друштвеног признања, такмичења и сл.), као и за потребе
удружења грађана.
Одобрење за коришћење службених возила лицима ис става 4. овог члана
даје председник општине.
Члан 3.
Право на сталну употребу возила за обављање службених послова има
председник општине Темерин, председник Скупштине и начелник Општинске
управе,
Право на употребу службеног возила имају и изабрана, именована и
постављена лица у органима Општине и запослени у Општинској управи.
Лица из претходног става могу користити службена возила на основу захтева,
који се доставља начелнику Општинске управе или лицу које он овласти, најкасније
3 дана пре почетка службеног путовања, након чега се одређује приоритет
коришћења службених возила.
Члан 4.
Службена возила се користе на основу путног налога.
Путни налог садржи: назив правног лица; место и датум издавања налога; име
и презиме корисника; име и презиме возача; ознаку возила са регистарским броје;
реалцију путовања; број пређених километара; стање бројила; потпис возача и
овлашћеног лица.
Члан 5.
Службеним возилом управљају распоређени на пословима возача, а изузетно
када природа посла то захтева, возилом могу управљати и други запослени са
возачком дозволом за управљање моторним возилом одређене категорије и
овлашћењем начелника Општинске управе.
Возилом управљају лица која су у радном односу у органима Општине.
Изузетно, када постоје оправдани интереси, возилом могу управљати и лица која
нису у радном односу у органима општине, по одобрењу председника општине.
Члан 6.
По обављеном службеном послу, лице које користи службено возило дужно је
да возило паркира на службеном паркингу Општине Темерин и преда кључеве на
портирницу општине Темерин.
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Члан 7.
Службена возила органа Општине поверавају се на управљање Одељењу за
привреду, пољопривреду и локални економски развој Општинске управе општине
Темерин.
Управљање службеним возилом у смислу става 1. овог члана јесте њихово
одржавање,старање о њиховом коришћењу, као и извршавање законских и других
обавеза у вези службених возила.
Одељење:
1) се стара о техничкој исправности возила;
2) води евиденцију путних налога
3) води уредну евиденцију о утрошку горива и врши друге послове од значаја за
коришћење службених возила

Члан 8.
Возач је дужан да пре пута прегледа да ли је возило опремљено потребном
опремом и да ли је технички исправно.
На основу издатог путног налога возач точи гориво и ради признавања
утрошка, возач је дужан да достави фискални рачун, којим доказује да је
испоручена одређена количина горива.
По завршетку службеног пута возач је дузан да уколико уочи недостатак на
возилу, о томе обавести овлашћено лице.
Члан 9.
На питања која нису регулисана свим Правилником, а везана су за коришћење
службених возила, сходно ће се примењивати одредбе важећих прописа из области
безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2013-61-5-01
Датум: 03.06.2013.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владислав Цапик, с.р.
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99.
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 XI седници одржаној 10.06.2013. године,
разматрала је Давање сагласности на Одлуку о распоређивању оствареног добитка
Јавног предузећа ''Гас'' Темерин за период од 01.01.-31.12.2012. године и донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОРЕЂИВАЊУ ОСТВАРЕНОГ
ДОБИТКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГАС'' ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.31.12.2012. ГОДИНЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о распоређивању оствареног добитка Јавног
предузећа ''Гас'' Темерин за период од 01.01.-31.12.2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-13-6/2013-01
Дана: 10.06.2013.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.
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100.
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 XI седници одржаној 10.06.2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА " ТЕМЕРИН " ТЕМЕРИН

I
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа " Темерин" Темерин на период од четири године почев од 10.06.2013.
године:
1.Гојко Вулић, председник,
2.Јанош Ђураки, члан и
3.Мирослава Коледин, члан из реда запослених.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-13-8-1/2013-01
Дана: 10.06.2013.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.
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101.

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 XI седници одржаној 10.06.2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
" ТЕМЕРИН

I
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа
"Дирекције за изградњу и урбанизам општине Темерин" Темерин на период од
четири године почев од 10.06.2013. године:
1. Др Имре Нађ, председник,
2. Милорад Суботић, члан и
3. Вид Малешевић, члан из реда запослених.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-13-8-2/2013-01
Дана: 10.06.2013.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.
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102.
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 XI седници одржаној 10.06.2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ГАС " ТЕМЕРИН

I
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа "ГАС"
Темерин на период од четири године почев од 10.06.2013. године:
1.Божидар Тодоровић, председник,
2.Вила Дробац, члан и
3.Љубица Ђураки, члан из реда запослених.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-13-8-3/2013-01
Дана: 10.06.2013.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.
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103.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 45. став 1. Пословника Општинског
већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 26. седници одржаној
26.04.2013. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА ''НАЈЛЕПШЕ
УРЕЂЕНО ДВОРИШТЕ'' У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
I
Образује се Комисија за организовање такмичења ''Најлепше уређено
двориште'' у општини Темерин у следећем саставу:
-

Мирослав Монар – председник
Аранка Тертели – члан
Слободанка Суботић – члан
Лепа Родић – члан
Тамара Карановић – члан
Габриела Милински – члан.
II

Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о
образовању Комисије за организовање такмичења ''Најлепше уређено двориште'' у
општини Темерин број:06-1/2009-51-3-01 од 28.04.2009. године.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2013-35-34-01
Дана:26.04.2013. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.
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104.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 14.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2013. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 20/2012),
Председник општине Темерин дана 28. априла 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства резерве, на
позицији 66 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – Средства за потребе месних заједница (Прва МЗ Темерин) у износу од
305.000,00 динара на име обезбеђња додатних средстава за атарски пут.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 17. Средства за потребе месних заједница,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
апропријација економске класификације 424 – Специјализоване услуге, на позицији
184.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-48-01
Дана: 28.04.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.
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105.
На основу члана 5. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012) и члана 30. Одлуке о
буџету општине Темерин за 2013. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.
20/2012) и Решења Покрајинског секретаријата за финансије, број:
102-401-1171/2013-01 од дана 24. априла 2013. године
Председник општине Темерин дана 07. маја 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2013. годину (''Службени
лист општине Темерин'', број: 20/2012) , функција 480 – Економски послови –
истраживање и развој, Пројекат ''VOJVODINA METAL CLUSTER'',
ПО
ВЕЋАВА СЕ
позиција 55, апропријација економске класификације 512 –
Машине и опрема за износ 12.136.572 динара.
У члану 3. Одлуке о буџету општине Темерин за 2013. годину, члан 3.
(табела), група конта 733, синтетика 7332 – Капитални трансфери од других нивоа
власти, износ: ''127.500.000'', замењује се износом:''139.636.572''.
II
Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета општине
Темерин за 2013. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења и износе
889.013.572,00 динара
III
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-38-01
Дана: 07.05.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.
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106.
На основу члана 72. Закона о јавној својини (''Службени гласник Републике
Србије“ број 72/11) и члана 65. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин“ број 11/08)
Председник општине Темерин, дана 10.05.2013 године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ТЕМЕРИН
I
Образује се Комисија за успостављање јавне својине јединице локалне
самоуправе Темерин у саставу:
-

Оливера Грбић, председник,
Магдолна Пете, члан
Марија Зец Пајфер, члан
Горан Грковић, члан
Снежана Ласица, члан
Славко Тодоровић, члан
II

Задатак Комисије је да предузима све потребне активности и радње ради
успостављања јавне својине јединице локалне самоуправе Темерин, у складу са
предвиђеним законским роковима.
III
Обавезује се Комисија да формира евиденцију непокретности у јавној својини
општине Темерин и да је достави Дирекцији за имовину Републике Србије, која
води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-39-01
Дана:10.05.2013.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.
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107.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 14.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2013. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 20/2012),
Председник општине Темерин дана 13. маја 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства резерве, на
позицији 66 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – Средња школа ''Лукијан Мушицки'' Темерин у износу од 233.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава ради исплате новчаних казни и
пенала по решењу судова.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 8. Средња школа ''Лукијан Мушицки'', Темерин,
функција 920 – Средње образовање, апропријација економске класификације
463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (новчане казне и пенали по
решењу судова), на новоутврђеној позицији 112/1.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-43-01
Дана: 13.05.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.
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108.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број: 129/2007), а у вези са чланом 195. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број:72/2009, 81/2009, 64/2010,
24/2011 и 121/2012), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'' број: 11/2008), и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 28. седници одржаној
15.05.2013. године, донело је следећe

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ
ИЗГРАЂЕНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУИСАНЕ БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

I
У Комисију за утврђивање испуњености услова за издавање
грађевинске и употребне дозволе за објекте изграђене или реконструисане без
грађевинске дозволе именују се:
 Предраг Пајић, дипл.инг.архитектуре – председник
 Лепа Родић, дипл.инг.грађевине – члан
 Горан Грковић, дипл.инг.грађевине – члан
 Пирошка Ковачич, дипл.инг.грађевине – члан
 Ференц Каса, дипл.инг.грађевине – члан
 Магдолна Пете, дипл.правник – члан
 Слободанка Суботић, архитектонски техничар – секретар.
II
Комисија из тачке I овог Решења ће доставити Мишљење о
могућности издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте по поднетим
захтевима, у складу са чланом 195. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'' број: 72/2009, 81/2009,64/2010,24/2011 и 121/2012),
Одељењу за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине
Општинске управе Темерин, које ће на основу тога доставити обавештење
власнику, односно инвеститору објекта изграђеног, односно реконструисаног без
грађевинске дозволе.
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III
Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о
именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за издавање одобрења за
изградњу објеката изграђених односно реконструисаних без грађевинске дозволе
број: 06-1/2009-185-2-01 од 11.12.2009. године.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2013-44-9-01
Дана:15.05.2013.године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

109.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012) и члана 12. Одлуке о
буџету општине Темерин за 2013. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.
20/2012),
Председник општине Темерин дана 16. маја 2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2013. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012), о д о б р а в а м промену
апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 3, Општинска управа – Дотације
непрофитним организацијама, смањењем апропријације 64, економска
класификација 481 - Дотације невладиним организацијама за износ од 150.000,00
динара, што је 1% од вредности апропријације чији се расход умањује, уз
истовремено повећање новоутврђене апропријације 64/1,
економска
класификација 424 - Специјализоване услуге за одржавање фестивала ''Колибри
стар''.
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2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа – Дотације
непрофитним организацијама на апропријацији 64, економска класификација
481- Дотације невладиним организацијама, планирана средства у износу од
15.000.000,00 динара смањују се на износ средстава од 14.850.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа – Дотације
непрофитним организацијама на новоутврђеној апропријацији 64/1, економска
класификација 424 - Специјализоване услуге, планирају се средства у износу од
150.000,00 динара
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-47-01
Дана: 16.05.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

110.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 14.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2013. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 20/2012),
Председник општине Темерин дана 24. маја 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства резерве, на
позицији 66 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – Пројекат ''Vojvodina metal cluster'' у износу од 2.995.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава да би се успешно и квалитетно окончала
имплементација пројекта.
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2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 1. Пројекат ''Vojvodina metal cluster'' , функција
480 – Економски послови – истраживање и развој, апропријација економске
класификације 423 – Услуге по уговору, на позицији 53.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-56-01
Дана: 24.05.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

111.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 14.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2013. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 20/2012),
Председник општине Темерин дана 24. маја 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства резерве, на
позицији 66 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин – Средња школа ''Лукијан Мушицки'' Темерин у износу од 92.000,00 динара

Број 6

Службени лист општине Темерин

11.06.2013.

Страна 26

на име обезбеђења додатних средстава ради исплате новчаних казни и пенала по
решењу судова.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 8. Средња школа ''Лукијан Мушицки'', Темерин,
функција 920 – Средње образовање, апропријација економске класификације
463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (новчане казне и пенали по
решењу судова), на новоутврђеној позицији 112/1.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-57-01
Дана: 24.05.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

112.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012) и члана 12. Одлуке о
буџету општине Темерин за 2013. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.
20/2012),
Председник општине Темерин дана 24. маја 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2013. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012), о д о б р а в а м промену
апропријација у оквиру Раздела 3, Глава 1, Општинска управа смањењем
апропријације 43, економска класификација 512 – Машине и опрема за износ од
320.000,00 динара, што је 4% од вредности апропријације чији се расход умањује,
уз истовремено повећање
апропријације 40,
економска класификација
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483 – Новчане казне и пенали по решењу судова за накнаду трошкова парничног
поступка.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа на
апропријацији 43, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирана
средства у износу од 8.000.000,00 динара смањују се на износ средстава од
7.680.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа на
апропријацији 40, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова, планирана средства у износу од 3.000.000,00 динара повећавају
се на износ средстава од 3.320.000,00 динара
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-60-01
Дана: 24.05.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

113.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 14.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2013. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 20/2012),
Председник општине Темерин дана 07. јуна 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства резерве, на
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позицији 66 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи
Темерин у износу од 100.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава
ради исплате новчаних казни по решењу судова (судско поравнање).
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа, функција 410 – Општи
економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације
483
– Новчане казне и пенали по решењу судова, на позицији 40.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2013-70-01
Дана: 07.06.2013. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владислав Цапик, с.р.

114.
ИСПРАВКА
ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛУГЕ ДНЕВНОГ ЦЕНТРА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
У Правилнику за услуге дневног центра за децу и младе у општини
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 4/2013) настала је
грешка у нумерисању чланова Правилника члан 15. треба да буде члан
12., члан 16. треба да буде члан 13.

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
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НАЗИВ АКТА
ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ''
ТЕМЕРИН
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОРЕЂИВАЊУ ОСТВАРЕНОГ ДОБИТКА ЈП ''ГАС'' ТЕМЕРИН
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12. 2012. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ГААС'' ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
ТАКМИЧЕЊА ''НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ДВОРИШТЕ'' У ОПШТИНИ
ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
УСПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И
УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ИЗГРАЂЕНЕ ИЛИ
РЕКОНСТРУИСАНЕ БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2013. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
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*
*
*
Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Милица Максић, секретар Скупштине општине Темерин
Годишња претплата: 1.500,00 динара.
Жиро рачун број: 840-324641-85
Прималац: Општинска управа Темерин
Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''
Телефон број: 021/ 843-888
Штампа: Општинска управа општине Темерин

