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231.

На  основу  члана  32.  тачка  6.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 129/07) и члана 35. тачка 6. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/08),

Скупштина општине Темерин на   XXI  седници одржаној 28.10.2010. године,
донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Септембар 2010 – септембар 2014

Члан 1.

Усваја се Локални акциони план за младе општине Темерин – Септембар 2010
– септембар 2014, који је саставни део ове одлуке.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                              ПРЕДСЕДНИК 
Број:06-21-4/2010-01                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана:28.10.2010. г.
Т Е М Е Р И Н                                                                         Михаљ др. Матушка,с.р.

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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232.

На основу  члана  42.  Закона  о  управљању отпадом (''Службени  гласник
Републике Србије'',  бр. 36/2009) и члана 35.  став 1. тачка 6. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина општине Темерин на XXI седници одржаној 28.10.2010. године,
донела је

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ ОТПАДА

Члан 1.

Овом  Одлуком  одређује  се  локација  за  одлагање  инертног  отпада  на
простору  постојећег  одлагалишта  за  комунални  отпад  (постојећа  депонија)  на
делу парц.бр. 8118 к.о. Темерин.

Члан 2.

Под  инертним  отпадом  се  сматра  отпад  који  није  подложан  физичким,
хемијским или биолошким променама, није биолошки разградив и који не утиче
на загађење животне средине и здравље људи.

Члан 3.

Инертни  отпад  се  транспортује  у  затвореном  возилу  или  на  други
одговарајући начин како би се спречио расипање или испадање отпада приликом
транспорта, утовара или истовара и како би се спречило загађење ваздуха, воде,
земљишта и животне средине.

Члан 4.

У случају расипања или испадања инертног отпада приликом транспорта,
лице  које  транспортује  инертни  отпад  је  одговорно  за  његово  уклањање  и
чишћење површине која се заспе.

НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ ОВЕ ОДЛУКЕ
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Члан 5.

Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке вршиће Општинска управа
Темерин - Одељење за инспекцијске послове.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Новчаном казном од 50.000,оо до 1.000.000,оо динара казниће се правно
лице које транспортује инертни отпад ако исти одложи супротно члану 1. Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 2.500,оо до 75.000,оо динара.

Новчаном казном од 5.000,оо до 250.000,оо динара казниће се предузетник
који транспортује инертни отпад ако исти одложи супртоно члану 1. Одлуке.

Новчаном казном од 2.500,оо до 75.000,оо динара казниће се физичко лице
које транспортује инертни отпад ако исти одложи супротно члану 1. Одлуке.

Члан 7.

Новчаном казном од 50.000,оо до 1.000.000,оо динара казниће се правно
лице  које  транспортује  инертни  отпад  ако  не  поступи  у  складу  са  чланом  4.
Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана кзниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 2.500,оо до 75.000,оо динара.

Новчаном казном од 5.000,оо до 250.000,оо динара казниће се предузетник
који транспортује инертни отпад ако не поступи у складу са чланом 4. Одлуке.

Новчаном казном од 2.500,оо до 75.000,оо динара казниће се физичко лице
које транспортује инертни отпад ако не поступи у складу са чланом 4. Одлуке.

Члан 8.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                              ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-21-5/2010-01         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА: 28.10.2010.године
Т Е М Е Р И Н          Михаљ др. Матушка,с.р.
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233.

На  основу  члана  4.  став  2.  и  члана  20.  став   2.  Закона  о  задужбинама,
фондацијама и фондовима («Службени гласник СРС», број 59/89), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник СРС», број 129/2007)  и
члана  35.  став  1.  тачка  6.  Статута  општине  Темерион  («Службени  лист  општине
Темерин»,  број 11/2008)  Скупштина општине Темерин је  на XXI  седници одржане
дана 28. 10. 2010. године, донела 

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ «ЛУКИЈАН МУШИЦКИ»

Члан 1.

Оснива се  Фондација  «Лукијан Мушицки» ( у даљем тексту: Фондација) као
самостална, непрофитна, невладина и од политичких партија независна организација
у  циљу  неговања  дела  и  имена  Лукијана  Мушицког,  неговања  националног,
регионалног  и  локалног  идентитета српског  народа,  те  помагања стваралаштва и
остваривања  хуманитарних  и  других  друштвено  корисних  циљева  у  складу  са
Законом и Статутом Фондације.

Члан 2.

Седиште Фондације је у Темерину, улица Новосадска бр. 326
Назив Фондације је «Лукијан Мушицки».

Члан 3.

Оснивач Фондације је Општина Темерин, 21235 Темерин , улица Новосадска
бр. 326, матични број : 08330514 , ПИБ: 101869888

Фондацији  могу  приступити  и  друга  физичка  и  правна  лица  у  својству
суоснивача.

Положај суоснивача уредиће се Статутом Фондације. 

Члан 4.

Фондација  се  оснива  ради  обезбеђења  финансијских  средстава  за
остваривање следећих циљева: 

 чување и  унапређивање  нематеријалне и  материјалне културне баштине
општине  Темерин, као  и  неговање  националног,  регионалног  и  локалног
идентитета српског народа;

 презентовање  и  популарисање  оставштине  Лукијана  Мушицог,  са  циљем
неговања успомене на једног од највећих духовних и културних прегалаца
Срба  и  други  видови  рада  непосредно  везани  за  име  и  дело  Лукијана
Мушицког;
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 подстицање  и  афирмисање  старалаштва  у  области  књижевности,  те
остваривања складног развоја и афирмисања прожимања култура српског,
мађарског и других народа ;

 стварање услова за формирање Спомен-куће Лукијана Мушицког, музејског
простора, са циљем неговања српског језика и ћириличког писма;

 подстицање  употребе  библиотечких  услуга  код  читалаца  свих  старосних
група одговарајућим промотивним програмима у циљу увећавања књижног
фонда библиотека књигама на српском, мађарском и другим језицима;

 ширење свести о значају заштите животне средине, која је неодвојива од
заштите културне баштине;

 помоћ  локалној  заједници  у  организовању  манифестација  у  области
културе;

 организовање предавања, стручних скупова, тематских изложби, семинара,
округлих столова, трибина, дискусија, културних манифестација;

 сарадња  са  националним,  регионалним  и  локалним  институцијама
релевантним за рад Фондације;

 мобилност  људи,  идеја  и  дела;  сарадња  са  сличним  организацијама  у
земљи и иностранству, ради остварења циљева Фондације;

 издавање  публикација,  промотивног  и  едукативног  материјала,  као  и
мултимедијалне презентације програма Фондације;

 остваривање хуманитарних  и  других  друштвено  корисних  циљева,  као  и
обављање и других задатака у складу са Законом и Статутом Фондације.

Члан 5.

Фондација је  правно лице са правима, обавезама и одговорностима које су
утврђене  Законом  о  задужбинама,  фондацијама  и  фондовима,  као  и  другим
позитивноправним прописима.

За  обавезе  које  Фондација  преузима  у  правном  промету  одговара  својом
имовином.

Фондација  својство правног лица стиче даном уписа у  Регистар задужбина,
фондација и фондова, сагласно Закону.

Члан 6.

Фондацију представља и заступа председник Управног одбора Фондације, а у
случају његове спречености или одсутности, заменик председника Управног одбора
Фондације у стварима за које га писменим пуномоћјем овласти председник Управног
одбора Фондације.

Члан 7.

Средства за оснивање и почетак рада Фондације, у износу од 15.000,00 динара
(петнаестхиљададинара) обезбеђује Оснивач.
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Члан 8.

Средства Фондације чине:
оснивачка средства,
добровољни прилози,
средства донатора, поклони, камате на орочена средства,
остала средства у складу са позитивним прописима.

На  средства  дата  Фондацији  не  плаћају  се  порези  и  доприноси,  сагласно
Закону о задужбинама, фондацијама и фондовима.

Средства Фондације могу се користити искључиво ради остваривања циљева
због којих је Фондација основана.

Средства Фондације су у државној својини.
Фондација је дужна да са средствима поступа с пажњом доброг домаћина.

Члан 9.

Средства Фондације  распоређују  се  и  троше на основу финансијског  плана
сачињеног на основу програма рада.

Програм  рада,  финансијски  план  и  завршни  рачун  доноси  Управни  одбор
Фондације.

На  програм рада  и  финансијски  план  Управни одбор  прибавља сагласност
Општинског већа.

Годишњи  извештај  о  раду  Фондације  подноси  се  Скупштини  општине  на
разматратње.

Члан 10.

Орган управљања Фондацијом је Управни одбор.
Управни одбор  има пет  чланова  које  именује  Оснивач  на мандат  од  четри

године са правом поновног избора.
Задаци и  послови као и начин рада Управног одбора уредиће се  Статутум

Фондације.

Члан 11.

Надзорни одбор је контролни орган Фондације.
Надзорни  одбор  има  три  члана  које  именује  Оснивач  на  мандат  од  четри

године са правом поновног избора.
Чланови Управног одбора не могу бити чланови Надзорног одбора.
Задаци и послови као и начин рада Надзорног одбора уредиће се Статутом

Фондације.

Члан 12. 

Рад Фондације је јаван.
Оснивачи,  донатори  као  и  представници  информисања  и  други

заинтересовани субјекти  извештаје и другу документацију о раду Фондације могу
размотрити у просторијама седишта Фондације. 

Фондација може путем штампе и електронских медија обавештавати јавност о
својим активностима. 
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Члан 13.

Ближе одредбе о начину рада Фондације регулисаће се Статутом Фондације
на који сагласност даје Скупштина општине.

Члан 14.

Фондација  престаје  са  радом  у  случајевима  предвиђеним  Законом  о
задужбинама, фондацијама и фондовима. 

У  случају  престанка  рада  Фондације,  одлуку  о  распоређивању  преосталих
средстава доноси Управни одбор Фондације.
 

Члан 15.

Фондација ће почети са радом даном регистрације код надлежног органа.
Управни одбор Фондације, у року од 30 дана од доношења Одлуке о оснивању

Фондације, конституисаће се и донети Статут и друга општа акта, којима ће се ближе
уредити рад Фондације и начин коришћења средстава.

Члан 16.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                       ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
БРОЈ:06-21-7/2010-01             
ДАНА:28.10.2010.г.             Михаљ  др.  Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н

234.

На  основу  члана  4.  став  2.  и  члана  20.  став   2.  Закона  о  задужбинама,
фондацијама и фондовима («Службени гласник СРС», број 59/89), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник СРС», број 129/2007)  и
члана  35.  став  1.  тачка  6.  Статута  општине  Темерион  («Службени  лист  општине
Темерин»,  број 11/2008) Скупштина општине Темерин је на XXI седници одржаној
дана 28.10.2010. године, донела 

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ ЕТНО-ПАРК «БРВНАРА», БАЧКИ ЈАРАК
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Члан 1.

Оснива се Фондација Етно-парк «Брвнара», Бачки Јарак ( у даљем тексту :
Фондација)  као  самостална,  непрофитна,  невладина  и  од  политичких  партија
независна организација.

Члан 2.

Седиште Фондације је у Бачком Јарку, улица Новосадска бр. 
Назив Фондације је Етно-парк «Брвнара», Бачки Јарак

Члан 3.

Оснивач Фондације је Општина Темерин, 21235 Темерин , улица Новосадска
бр. 326, матични број : 08330514 , ПИБ: 101869888

Фондацији  могу  приступити  и  друга  физичка  и  правна  лица  у  својству
суоснивача.

Положај суоснивача уредиће се Статутом Фондације. 

Члан 4.

Фондација  се  оснива  ради  обезбеђења  финансијских  средстава  за
остваривање следећих циљева: 

 очување и неговање националног, регионалног и локалног идентитета,
традиције,  народних обичаја,  духовне и  метеријалне баштине српског
народа са простора Крајине;

 набављање  нових  предмета  и  систематско  допуњавање  збирке
„Брвнара,  Бачки Јарак“  у циљу чувања колективне свести и меморије
Крајишника досељених у Војводину;

 адекватно  презентовање  прикупљене  баштине  у  својим  изложбеним
просторијама;

 едукација  становништва  о  прошлости  и  традицији  Kрајишника,
коришћењем мултимедијалних презентација, документарних филмова и
обраде већ сакупљеног материјала;

 ширење свести о значају заштите животне средине, која је неодвојива
од заштите културне баштине;

 развијање програма културног туризма, у оквиру одрживог развоја села;
 неговање старих заната;
 организовање  стручних  скупова,  предавања,  семинара,  дискусија,

посета,  школа у  природи,  културних  манифестација,  израда народних
ношњи,  обука  ткаља  на  разбоју,  као  и  производња  и  промоција
традиционалне хране, израда аутентичних сувенира;

 сарадња  са  националним,  регионалним  и  локалним  институцијама
релевантним за рад Етно-парка Брвнара;

 мобилност људи, идеја и дела; сарадња са цивилним организацијама и
фондацијама  у  земљи  и  иностранству,  ради  остварења  циљева
Фондације;
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 сарадња са образовним и научним институцијама и музејима у земљи и
иностранству,  а  нарочито  са  Музејом  Војводине  у  оквиру  његовог
обављања матичне функције;

 формирање  центра  за  неговање  културе  и  традиције  Kрајишника  у
Војводини;

 обављање и других друштвено корисних циљева у складу са законом и
Статутом Фондације. 

Циљеви Фондације оствариваће се кроз организовани програм рада и активности
Етно-парка Брвнара у Бачком Јарку:

 скупљање,  документовање и  стручна  обрада  народног  стваралаштва,
његово проучавање, заштита и презентација;

 организовање  презентација  и  изложби  у  сврху  промовисања
сакупљених, рестаурираних и конзервираних етнолошких предмета;

 сакупљање  архивске  грађе,  историјског  памћења  о  локалном
становништву и значајним историјским догађајима везаним за локалну
заједницу и регион;

 организовање сакупљања усменог предања (усмена историја);
 извођење наставе у природи за децу по програму “Народна традиција”;
 организовање презентација, учење вештина везаних за старе занате и

преношење знања на млађе генерације;
 продукција уметничких предмета који су у контексту рада Фондације;
 организовање образовних програма са радионицама из делокруга рада

Фондације за основне школе, локалну заједницу и туристе;
 помоћ  локалној  заједници  у  организовању  манифестација  у  области

културе;
 промовисање Етно-парка  Брвнара  и  организовање  доласка  туриста  у

обилазак Етно-парка Брвнара.
 издавање  туристичких  брошура,  других  публикација,  промотивног  и

едукативног материјала,  као и мултимедијалне презентације програма
Фондације.

Члан 5.

Фондација је  правно лице са правима, обавезама и одговорностима које су
утврђене  Законом  о  задужбинама,  фондацијама  и  фондовима,  као  и  другим
позитивноправним прописима.

За  обавезе  које  Фондација  преузима  у  правном  промету  одговара  својом
имовином.

Фондација  својство правног лица стиче даном уписа у  Регистар задужбина,
фондација и фондова, сагласно Закону.

Члан 6.

Фондацију представља и заступа председник Управног одбора Фондације, а у
случају његове спречености или одсутности, заменик председника Управног одбора
Фондације у стварима за које га писменим пуномоћјем овласти председник Управног
одбора Фондације.



Број 14. Службени лист општине Темерин   03.11.2010. Страна 10

Члан 7.

Средства за оснивање и почетак рада Фондације, у износу од 15.000,00 динара
(петнаестхиљададинара) обезбеђује Оснивач.

Члан 8.

Средства Фондације чине:
оснивачка средства,
добровољни прилози,
средства донатора, поклони, камате на орочена средства,
остала средства у складу са позитивним прописима.

На  средства  дата  Фондацији  не  плаћају  се  порези  и  доприноси,  сагласно
Закону о задужбинама, фондацијама и фондовима.

Средства Фондације могу се користити искључиво ради остваривања циљева
због којих је Фондација основана.

Средства Фондације су у државној својини.
Фондација је дужна да са средствима поступа с пажњом доброг домаћина.

Члан 9.

Средства Фондације  распоређују  се  и  троше на основу финансијског  плана
сачињеног на основу програма рада.

Програм  рада,  финансијски  план  и  завршни  рачун  доноси  Управни одбор
Фондације.

На  програм рада  и  финансијски  план  Управни одбор  прибавља сагласност
Општинског већа.

Годишњи  извештај  о  раду  Фондације  подноси  се  Скупштини  општине  на
разматратње.

Члан 10.

Орган управљања Фондацијом је Управни одбор.
Управни одбор  има пет  чланова  које  именује  Оснивач  на мандат  од  четри

године са правом поновног избора.
Задаци и  послови као и начин рада Управног одбора уредиће се  Статутум

Фондације.

Члан 11.

Надзорни одбор је контролни орган Фондације.
Надзорни одбор има три члана које  именују  Оснивачи на мандат од четри

године са правом поновног избора.
Чланови Управног одбора не могу бити чланови Надзорног одбора.
Задаци и послови као и начин рада Надзорног одбора уредиће се Статутом

Фондације.
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Члан 12. 

Рад Фондације је јаван.
Оснивачи,  донатори  као  и  представници  информисања  и  други

заинтересовани субјекти  извештаје и другу документацију о раду Фондације могу
размотрити у просторијама седишта Фондације. 

Фондација може путем штампе и електронских медија обавештавати јавност о
својим активностима. 

Члан 13.

Ближе одредбе о начину рада Фондације регулисаће се Статутом Фондације
на који сагласност даје Скупштина општине.

Члан 14.

Фондација  престаје  са  радом  у  случајевима  предвиђеним  Законом  о
задужбинама, фондацијама и фондовима. 

У  случају  престанка  рада  Фондације,  одлуку  о  распоређивању  преосталих
средстава доноси Управни одбор Фондације.

 Члан 15.

Фондација ће почети са радом даном регистрације код надлежног органа.
Управни одбор Фондације, у року од 30 дана од доношења Одлуке о оснивању

Фондације, конституисаће се и донети Статут и друга општа акта, којима ће се ближе
уредити рад Фондације и начин коришћења средстава.

Члан 16.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                       ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
БРОЈ:06-21-8/2010-01             
ДАНА:28.10.2010.г.             Михаљ  др.  Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н
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235.

На  основу  члана  4.  став  2.  и  члана  20.  став   2.  Закона  о  задужбинама,
фондацијама и фондовима («Службени гласник СРС», број 59/89), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник СРС», број 129/2007)  и
члана  35.  став  1.  тачка  6.  Статута  општине  Темерион  («Службени  лист  општине
Темерин»,  број 11/2008) Скупштина општине Темерин је на XXI седници одржаној
дана 28.10.2010. године, донела 

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ 

«БАРАЊИ КАРОЉ И ЗЛАТА БАРАЊИ МАРКОВ»

Члан 1.

Оснива се Фондација «Барањи Карољ и Злата Барањи Марков» – Baranyi
Károly  és  Baranyi-Markov  Zlata  Alapitvány  (  у  даљем  тексту:  Фондација)  као
самостална, непрофитна, невладина и од политичких партија независна организација
у циљу неговања дела и имена Барањи Кароља и Злате Барањи Марков, очување и
неговање националног,  регионалног и локалног идентитета, остваривања складног
развоја и афирмисања прожимања култура мађарског и српског народа, те помагања
стваралаштва и остваривања хуманитарних и других друштвено корисних циљева у
складу са Законом и Статутом Фондације.

Члан 2.

Седиште Фондације је у Темерину, улица Новосадска бр. 326
Назив Фондације је:
1. Фондација  Барањи  Карољ  и  Злата  Барањи  Марков –  на  српском
језику.
2. Baranyi  Károly  és  Baranyi-Markov  Zlata  Alapitvány –  на  мађарском
језику.

Члан 3.

Оснивач Фондације је Општина Темерин, 21235 Темерин , улица Новосадска
бр. 326, матични број : 08330514 , ПИБ: 101869888

Фондацији  могу  приступити  и  друга  физичка  и  правна  лица  у  својству
суоснивача.
Положај суоснивача уредиће се Статутом Фондације. 

Члан 4.

Фондација  се  оснива  ради  обезбеђења  финансијских  средстава  за
остваривање следећих циљева: 
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 прикупљање  оставштине  Барањи  Кароља  и  Злате  Барањи  Карољ,
уметничих  дела,  личних  предмета,  фотографија  и  књига  из  личне
библиотеке;

 обезбеђивање адекватног простора за смештање и излагање дела Барањи
Кароља и Злате Барањи Марков, формирање галерије;

 обезбеђивање  услова  за  реализовање  дела  Барањи  Кароља  и  Злате
Барањи Марков у отвореном простору;

 подстицање и афирмисање савременог ликовног старалаштва, а нарочито
подстицање и афирмисање вајарства и керамике, неговање веза са другим
областима људског стваралаштва;

 остваривања  складног  развоја  и  афирмисања  прожимања  култура
мађарског и српског народа;

 други видови рада непосредно везани за живот и дело Барањи Кароља и
Злате Барањи Карољ;

 ширење свести о значају заштите животне средине, која је неодвојива од
заштите културне баштине;

 очување и неговање националног, регионалног и локалног идентитета;
 организовање предавања, стручних скупова, тематских изложби, семинара,

округлих столова, трибина, дискусија, културних манифестација;
 помоћ  локалној  заједници  у  организовању  манифестација  у  области

културе;
 сарадња  са  националним,  регионалним  и  локалним  институцијама

релевантним за рад Фондације;
 развијање  програма  културног  туризма  и  ширење  свести  о  значају

Фондације за социо-еономски развој грађанског друштва;
 успостављање сарадње и  стручне  размене  са  сличним организацијама у

земљи и иностранству; 
 мобилност  људи,  идеја  и  дела;  сарадња  са  цивилним  организацијама  и

фондацијама у земљи и иностранству, ради остварења циљева Фондације;
 издавање  публикација,  промотивног  и  едукативног  материјала,  као  и

мултимедијалне презентације програма Фондације
 остваривање хуманитарних  и  других  друштвено  корисних  циљева,  као  и

обављање и других задатака у складу са Законом и Статутом Фондације.

Члан 5.

Фондација је  правно лице са правима, обавезама и одговорностима које су
утврђене  Законом  о  задужбинама,  фондацијама  и  фондовима,  као  и  другим
позитивноправним прописима.

За  обавезе  које  Фондација  преузима  у  правном  промету  одговара  својом
имовином.

Фондација  својство правног лица стиче даном уписа у  Регистар задужбина,
фондација и фондова, сагласно Закону.

Члан 6.

Фондацију представља и заступа председник Управног одбора Фондације, а у
случају његове спречености или одсутности, заменик председника Управног одбора
Фондације у стварима за које га писменим пуномоћјем овласти председник Управног
одбора Фондације.
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Члан 7.

Средства за оснивање и почетак рада Фондације, у износу од 15.000,00 динара
(петнаестхиљададинара) обезбеђује Оснивач.

Члан 8.

Средства Фондације чине:
оснивачка средства,
добровољни прилози,
средства донатора, поклони, камате на орочена средства,
остала средства у складу са позитивним прописима.

На  средства  дата  Фондацији  не  плаћају  се  порези  и  доприноси,  сагласно
Закону о задужбинама, фондацијама и фондовима.

Средства Фондације могу се користити искључиво ради остваривања циљева
због којих је Фондација основана.

Средства Фондације су у државној својини.
Фондација је дужна да са средствима поступа с пажњом доброг домаћина.

Члан 9.

Средства Фондације  распоређују  се  и  троше на основу финансијског  плана
сачињеног на основу програма рада.

Програм  рада,  финансијски  план  и  завршни  рачун  доноси  Управни  одбор
Фондације.

На  програм рада  и  финансијски  план  Управни одбор  прибавља сагласност
Општинског већа.

Годишњи  извештај  о  раду  Фондације  подноси  се  Скупштини  општине  на
разматратње.

Члан 10.

Орган управљања Фондацијом је Управни одбор.
Управни одбор  има пет  чланова  које  именује  Оснивач  на мандат  од  четри

године са правом поновног избора.
Задаци и  послови као и начин рада Управног одбора уредиће се  Статутум

Фондације.

Члан 11.

Надзорни одбор је контролни орган Фондације.
Надзорни одбор има три члана које  именују  Оснивачи на мандат од четри

године са правом поновног избора.
Чланови Управног одбора не могу бити чланови Надзорног одбора.
Задаци и послови као и начин рада Надзорног одбора уредиће се Статутом

Фондације.
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Члан 12. 

Рад Фондације је јаван.
Оснивачи,  донатори  као  и  представници  информисања  и  други

заинтересовани субјекти  извештаје и другу документацију о раду Фондације могу
размотрити у просторијама седишта Фондације. 

Фондација може путем штампе и електронских медија обавештавати јавност о
својим активностима. 

Члан 13.

Ближе одредбе о начину рада Фондације регулисаће се Статутом Фондације
на који сагласност даје Скупштина општине Темерин.

Члан 14.

Фондација  престаје  са  радом  у  случајевима  предвиђеним  Законом  о
задужбинама, фондацијама и фондовима. 

У  случају  престанка  рада  Фондације,  одлуку  о  распоређивању  преосталих
средстава доноси Управни одбор Фондације.
 

Члан 15.

Фондација ће почети са радом даном регистрације код надлежног органа.
Управни одбор Фондације, у року од 30 дана од доношења Одлуке о оснивању

Фондације, конституисаће се и донети Статут и друга општа акта, којима ће се ближе
уредити рад Фондације и начин коришћења средстава.

Члан 16.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                       ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
БРОЈ:06-21-9/2010-01             
ДАНА:28.10.2010.г.              Михаљ  др.  Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н
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236.

На основу члана 32. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник  Републике Србије'',  бр.  129/07),  члана 3.  став 1.  и  члана 4.  Закона о
јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05),
члана 26. Закона о култури (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09) и
члана 35. тачка 6. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 11/2008),

Скупштина општине Темерин на XXI седници одржаној 28.10.2010. године,
донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНО
ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Културно информативног Центра општине Темерин
(''Сл. лист општине Темерин'', бр. 6/06 и 14/06) члан 3. мења се и гласи:

''Делатности Културно информативног Центра су:
90.04 - Рад уметничких установа
91.02 - Делатност музеја, галерија и збирки
90.03 - Уметничко стваралаштво
93.29 - Остале забавне и рекреативне активности
59.14 - Делатност приказивања кинематографских дела
60.10 - Емитовање радио-програма
60.20 - Производња и емитовање телевизијског програма
59.11 - Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа 

  и телевизијског програма 
58.1 - Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности
63.9 - Остале информационе услужне делатности
96. - Остале личне услужне делатности
85.5 - Остало образовање
47.1 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама
56.3 - Услуге припремања и послуживања пића''

Члан 2.

Члан 6. мења се и гласи:
''Управни одбор чине председник, заменик председника и седам чланова.
Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30%

представника мање заступљеног пола.
Управни одбор:
1. доноси Статут Културно информативног Центра,
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2. доноси  друге  опште  акте  предвиђене  законом  и  Статутом  Културно
информативног Центра,

3. утврђује пословну и развојну политику,
4. одлучује о пословању Културно информативног Центра,
5. доноси  програме  рада  Културно  информативног  Центра  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 променама, 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 именован, односно до његовог разрешења, а када је за
директора  именовано  лице  које  је  већ  запослено  у  Културно
информативном Центру на неодређено време, закључује анекс уговора
о раду, у складу са Законом о раду и

12.одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом Културно
информативног Центра.''  

Члан 3.

У члану 7. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
''Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање

30% представника мање заступљеног пола.''
Досадашњи ставови 2. и 3., постају ставови 3. и 4. 

Члан 4.

Иза члана 7. додаје се нови члан 7а. који гласи:

''Члан 7а.

Директор Културно информативног Центра се именује на основу претходно
спроведеног  јавног  конкурса,  у  скалду  са  законом  и  Статутом  Културно
информативног Центра.''

Члан 5.

Члан 8. став 1. се брише.

Члан 6.

Културно информативни Центар је дужан да усклади свој Статут са овом
одлуком у року од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 7.

Одредбе ове одлуке које се односе на  састав управног одбора (члан 2.),
надзорног  одбора  (члан  3.)  и  поступак  именовања  директора  Културно
информативног  Центра  (члан  4.),  примењиваће  се  од  престанка  мандата
председника  и  чланова  управног  одбора,  односно  директора  Културно
информативног Центра, именованих у складу са одредбама Одлуке о оснивању
Културно информативног Центра општине Темерин (''Сл. лист општине Темерин'',
бр. 6/06 и 14/06), које су важиле до ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном

листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                             ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ:06-21-10/2010-0         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА:28.10.2010.г.
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка, с.р.

237.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени
гласник  Републике  Србије'',  бр.  129/2007),  члана  28.  став  2.  Закона  о  култури
(''Службени гласник Републике Србије'',  бр.  72/2009)  и члана 35.  тачка 9.  Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXI  седници  одржаној  28.октобра 2010.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ''
ТЕМЕРИН
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I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин, који је
донео Управни одбор Библиотеке ''Сирмаи Карољ''  Темерин на седници одржаној
21.09.2010. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН       ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Број: 06-21-11/2010-01
Дана: 28.10.2010.године                    Михаљ др. Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н

238.

На  основу  члана  80.  став  2.  Закона  о  основама  система  образовања  и
васпитања  (''Службени  гласник  Републике  Србије'',  бр.  72/09),  члана  17.  став  1.
Закона  о  предшколском  васпитању  и  образовању  (''Службени  гласник  Републике
Србије'', бр. 18/10) и члана 35. тачка 23. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 11/08),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXI  седници  одржаној  28.октобра 2010.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДШКОЛСКИ  ПРОГРАМ  ПУ ''ВЕЉКО
ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН ОД 2010.ГОДИНЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Предшколски програм ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин
од 2010. године.
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II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН          ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Број: 06-21-13/2010-01
Дана:  28.10.2010.године           Михаљ др. Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н

239.

На  основу  члана  80.  став  2.  Закона  о  основама  система  образовања  и
васпитања (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/08),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXI  седници  одржаној  28.октобра 2010.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 

ОД  01.09.2010. ДО 31.08.2011.ГОДИНЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм рада Предшколске установе ''Вељко
Влаховић'' Темерин за период од 01.09.2010. до 31.08.2011. године.

II

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН      ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Број: 06-21-14/2010-01
Дана: 28.10.2010.године                   Михаљ др. Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н

240.

На  основу  члана  219.  став  4.  Закона  о  здравственој  заштити  (''Службени
гласник  Републике  Србије,  бр.107/2005)  и  члана  35.  тачка  23.  Статута  општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXI  седници  одржаној  28.октобра 2010.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО
УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ

УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

I

др. Никола  Стеванчевић, доктор  медицине  разрешава  се  дужности  за
стручно утврђивање времена и узрока смрти урмлих изван здравствене установе и
издавање потврде о смрти.

II

др. Јасмина Ђурђевић, доктор медицине одређује се за стручно утврђивање
времена и узрока смрти урмлих изван здравствене установе и издавање потврде о
смрти.

    III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН    ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Број: 06-21-15-1/2010-01
Дана:  28.10.2010.године       Михаљ др. Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н

241.

На основу  члана  35.  тачка  23.  Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист
општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXI  седници  одржаној  28.октобра 2010.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

I

УТВРЂУЈЕ  СЕ  да  је  СЛАВКО  ВРХОВЦУ  престала  функција  председника
Комисије за планове општине Темерин са 26.10.2010. године, због поднете оставке. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН         ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Број: 06-21-15-2/2010-01
Дана:  28.10.2010.године           Михаљ др. Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н
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242.

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 129/2007), члана 52. став 2. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник  Републике  Србије'',  бр.  72/2009)  и  члана  40.  став  1.  Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXI  седници  одржаној  28.октобра 2010.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

I

ЗДРАВКО ВАШАЛИЋ, дипл.инг.пољопривреде  именује се за председника
Комисије за планове општине Темерин. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН           ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Број: 06-21-15-3/2010-01
Дана:  28.10.2010.године              Михаљ др. Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н

243.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени
гласник  Републике  Србије'',  бр.  129/2007),  члана  54.  став  2.  Закона  о  основама
система  образовања  и  васпитања  (''Службени  гласник  Републике  Србије'',  бр.
72/2009) и члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXI  седници  одржаној  28.октобра 2010.
године, донела је



Број 14. Службени лист општине Темерин   03.11.2010. Страна 24

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН 

I

СЛОБОДАНКА  СКАКИЋ,  разрешава  се  дужности  члана  Управног  одбора
Предшколске установе ''Вељко Влаховић'' Темерин.

ТЕРНОВАЦ  ИРЕН,  разрешава  се  дужности  члана  Управног  одбора
Предшколске установе ''Вељко Влаховић'' Темерин.

II

СЛАВИЦА  ГОГИЋ,  именује  се  за  члана  Управног  одбора  Предшколске
установе ''Вељко Влаховић'' Темерин.

ЧИЛА АДАМ,  именује  се  за  члана Управног  одбора Предшколске установе
''Вељко Влаховић'' Темерин.

   III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН       ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Број: 06-21-15-4/2010-01
Дана:  28.10.2010.године         Михаљ др. Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н

244.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени
гласник  Републике  Србије'',  бр.  129/2007),  члана  41.  став  3.  Закона  о  култури
(''Службени гласник Републике Србије'',  бр.  72/2009)  и члана 35.  тачка 9.  Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXI  седници  одржаној  28.октобра 2010.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ
''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН
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I

БОСИЉКА  БУВАЧ,  разрешава  се  дужности  члана  Управног  одбора
Библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин.

II

НЕНАД ПЕКЕЗ,  именује  се  за  члана Управног  одбора Библиотеке ''Сирмаи
Карољ'' Темерин.

   III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН          ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Број: 06-21-15-5/2010-01
Дана:  28.10.2010.године           Михаљ др. Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н

245.

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXI  седници  одржаној  28.октобра 2010.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

БРАНКО ЈЕЛИЋ,  разрешава се  дужности заменика председника Савета за
урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине
општине Темерин. 
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II

ЈОВА ПАВЛОВ,  именује се за заменика председника Савета за урбанизам,
стамбено-комуналне  делатности  и  заштиту  животне  средине  Скупштине  општине
Темерин.

    III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН          ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Број: 06-21-15-6/2010-01
Дана:  28.10.2010.године            Михаљ др. Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н

С  А   Д   Р   Ж   А   Ј

231.
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
1

232.
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ

ОТПАДА
2

233. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' 4

234.
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ ЕТНО – ПАРК ''БРВНАРА'' БАЧКИ

ЈАРАК
7

235.
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ ''БАРАЊИ КАРОЉ И ЗЛАТА

БАРАЊИ МАРКОВ''
12

236.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

16

237.
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ БИБЛИОТЕКЕ

''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН
18

238.
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПУ

''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН ОД 2010. ГОДИНЕ
19

239.
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА

ПУ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.09.2010. ДО
31.08.2011. ГОДИНЕ

20

240.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА

СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

21

241.
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКУ

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
22
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242.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
23

243.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ

ОДБОРА ПУ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН
23

244.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА

БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН
24

245.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

25

*
*
*

         

Издавач:   Скупштина општине Темерин

Одговорни уредник: Јанош Ђураки, секретар Скупштине општине Темерин

Годишња претплата:  1.500,00 динара.

Жиро рачун број:  840-324641-85

Прималац:  Општинска управа Темерин

Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''

Телефон број:  021/ 843-888

Штампа: Општинска управа општине Темерин


	Примерак 100,00 динара
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