СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година MMXXI –Број 30

ТЕМЕРИН 19.08.2021.

Примерак 100,00 динара

310.

На основу члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС), 24/2011,
121/2012, 42/2013, (УС), 50/2013 (УС), 98/2013 (УС), 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019 (др. закон), 9/2020 и 52/2021), члана 2. и члана 4. став 2. Одлуке о
условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и располагању
стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број
14/13, 3/15, 27/2016 испр. 30/2016) члана 70. став 1. тачка 22. Статута Општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 5/19) и члана 45. став 1.
Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин''
број 13/2008)

Општинско веће општине Темерин, на 40. седници одржаној дана 19.08.2021. године,
доноси

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОГ УЛИЧНИМ КОРИДОРИМА У УЛИЦИ ВУКА
КАРАЏИЋА И БРАНКА ЋОПИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД МИШКОВИЋ СТЕВАНА

Члан 1.
ПРИХВАТА СЕ ПРЕДЛОГ Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Општинске управе Темерин и приступа се прибављању
спровођењу поступка прибављања земљишта у јавну својину општине Темерин,
уписаног у Лист непокретности број 2971 к.о. Бачки Јарак, парцеле број 202/2
површине од 51m² и 202/3 површине од 65m², као и Лист непокретности број 1783
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к.о. Бачки Јарак, парцеле број 203/2 површине од 94m² и 203/3 површине од
107m².
Земљиште из претходног става ће се прибавити у јавну својину општине Темерин од
власника, и то Мишковић Стевана из Рибника, Кључ, Босна и Херцеговина,
непосредном погодбом-споразумом, уз накнаду утврђену у складу са прописима који
уређују прибављање земљишта у јавну својину општине Темерин, након
спроведеног поступка од стране Комисије.
Члан 2.

Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну својину,
отуђење непокретности из јавне својине и давање у закуп непокретности у јавној
својини по спроведеном поступку прибављања одговарајуће документације,
утврђених чињеница и утврђивања законског основа за прибављање земљишта,
сачиниће записник са Предлогом решења о прибављању предметне непокретности у
корист општине Темерин и исти ће доставити Општинском већу општине Темерин,
ради утврђивања Предлога Решења о прибављању земљишта у јавну својину
Општине Темерин и достављања исте Скупштини општине Темерин ради
одлучивања.
Члан 3.

У овом поступку у свему ће се поступати према одредбама Закона о јавној својини
(72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-и други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009,
81/2009 (исправка), 64/2010 (УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013, (УС), 50/2013 (УС),
98/2013 (УС), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 (др. закон) и 9/2020) и
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 27/2016 испр. 30/2016).
Члан 4.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Темерин“ и ступа на снагу
даном доношења.
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Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о покретању поступка прибављања земљишта у
јавну својину општине Темерин намењеног уличним коридорима и фактички се
користе у улици Вука Караџића и Бранка Ћопића у Бачком Јарку, произилази из
члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи, којим је регулисано да
"Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе
уређења површине јавне намене, може се, осим у поступку прописаним законом
којим се уређује експропријација, спровести и споразумом са власником
грађевинског земљишта, на начин и у поступак који уређује општим актом јединица
локалне самоуправе, као и члана 2. и члана 4. став 2. Одлуке о условима
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и располагању стварима у
јавној својини општине Темерин, којим је регулисано да ,,Општинско веће општине
Темерин на предлог Одељења Општинске управе Темерин надлежног за имовинскоправне послове доноси акт о покретању поступка прибављања непокретности у јавну
својину непосредном погодбом".
Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну
својину и отуђење непокретности из јавне својине, треба да сачини записник и
образложен предлог за прибављање предметног земљишта у јавну својину општине
Темерин, и у складу са тим треба да сачини Нацрт решења о прибављању
предметне непокретности у јавну својину општине Темерин непосредном погодбом и
то након прибављања одговарајуће документације, и утврђивања законског основа
за прибављање земљишта.
Комисија има обавезу да у свему испоштује одредбе Закона о јавној својини,
Закона о планирању и изградњи и Одлуке о условима прибављања и отуђења
непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној својини општине
Темерин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/2021-106-2- 01
Дана:19.08.2021.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Младен Зец, с.р.
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311.

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин
за 2021. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 25/2020 и 27/2021),
Председник општине Темерин дана 16. августа 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2021. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 25/2020 и 27/2021),
Раздео 4 –
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, Програмска
активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација економске
класификације
499 – Средства резерве, на позицији 78 – Текућа
резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 6 – Заштита
животне средине, Програмска активност – Управљање отпадним водама (0401-0004)
у износу од 100.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за исплату
обавеза које се односе на заштиту животне средине у општини Темерин.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 6 – Заштита животне средине (0401 Е), Програмска
активност – Управљање отпадним водама (0401-0004), функција 520 – Управљање
отпадним водама, апропријација економске класификације 424 – Специјализоване
услуге, позиција 118.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-55/2021-105-01
Дана:16.08.2021. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Младен Зец, с.р.
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САДРЖАЈ
ОДЛУКА
310..

311.

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОГ
УЛИЧНИМ КОРИДОРИМА У УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА И
БРАНКА ЋОПИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД МИШКОВИЋ
СТЕВАНА
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

***
Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин
Годишња претплата: 1.500,00 динара.
Жиро рачун број: 840-742351843-94
по моделу 97 63-238
Прималац: Општинска управа Темерин
Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''
Телефон број: 021/ 843-888
Штампа: Општинска управа општине Темерин
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4.

