
 

 ГодинаXLIV–Број 4.    ТЕМЕРИН 13. МАЈ  2011.  Примерак 100,00 динара

33.

На  основу  члана  20.  став  1.  тачка  12.  Закона  о  локалној  самоуправи
(,,Службени гласник Републике Србије", број 129/07), члана 5. став 4. и 5.  Закона о
јавним путевима  ("Службени гласник Републике Србије", број 101/2005 и 123/2007) и
члана  35.  став  1.  тачка  6.  Статута  општине  Темерин  (Службени  лист  општине
Темерин''  бр.11/2008),  Скупштина  општине Темерин је  на  XXIV седници одржаној
10.05.2011. године донела  

О  Д  Л  У  К  У

О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се начин управљања, финансирања, заштите,  одржавања,
изградње и реконструкције над општинским путевима, улицама и некатегорисаним
путевима на  територији  Општине  Темерин и  утврђује  се  категоризација  путева  у
надлежности општине.
                                                                                                          

Члан 2.

Општински пут је  јавни пут  који  саобраћајно  повезује  територију  општине  као  и
територију општине са мрежом државних путева на подручју општине Темерин. 

Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља. 

Члан 3.

Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних
корисника коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у
катастар непокретности као некатегорисани пут. 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Члан 4.

Јавни путеви и некатегорисани путеви чине мрежу путева.

Општинске  путеве  и  улице  на  територији  општине  утврђује  Скупштина  општине
одлуком.

Члан 5.

Путеви  из  члана 2.  и 3.  ове  одлуке  су  путеви  у  општој  употреби користе  се  за
саобраћај моторних, запрежних возила, за пешачки и бициклистички саобраћај.

Члан 6.

Општински пут, у смислу ове одлуке, обухвата:
1. труп пута који чине доњи и горњи строј:
2. -  доњи строј  пута  (насипи;  усеци;  засеци;  објекти,  постројења и  уређаји  за

одводњавање пута и заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.);
3. - горњи строј пута (коловозна конструкција; ивичне траке, односно ивичњаци;

риголе; банкине; берме; разделне траке и сл.);
4. путне објекте (мостови, надвожњаци, подвожњаци, пропусти, тунели, потпорни

и обложни зидови и сл.);
5. прикључке;
6. тротоаре, пешачке и бициклистичке стазе које прате коловоз пута;
7. земљишни појас;
8. ваздушни  простор  изнад  коловоза  у  висини  од  најмање  седам  метара,  са

слободним  простором  у  висини  од  најмање  4,5  метара  од  највише  тачке
коловоза;

9. објекте за потребе пута (путне базе; контролне станице; саобраћајне површине
аутобуских стајалишта; паркиралишта; одморишта; зелене површине и сл.);

10.саобраћајну сигнализацију;
11.опрему пута (све врсте заштитних ограда; смерокази; инсталације расвете и

расвета за потребе саобраћаја; уређаји за евиденцију саобраћаја и сл.) 
12.објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине (снегобрани;  заштита

од осулина; заштита од буке и других штетних утицаја на околину , безбедно
одвијање саобраћја и сл.). 

Члан 7 .
 

Некатегорисани путеви се деле на:
- некатегорисане путеве I реда и чине их путеви који повезују делове насеља и
- некатегорисане путеве II  реда и чине пољски и други путеви који се користе за
саобраћај, а који нису категорисани као општински путеви, улице и некатегорисани
путеви I реда. 

Некатегорисани  пут  сачињава  труп  пута  и путни  објекти  (мостови,  пропусти  и
слично).
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II УПРАВЉАЊЕ     

        Члан 8 . 

Под управљањем  у смислу ове Одлуке подразумевају се : 
 . послови на припремању и доношењу планова изградње, реконструкције, заштите
и одржавања општинских путева, улица и некатегорисаних путева;
 .  послови који се односе на употребу средстава за изградњу, реконструкцију и
заштиту и одржавање путева и објеката (аутобуских стајалишта и надстрешница), за
заштиту,  одржавање и обнову хоризонталне и вертикалне сигнализације, за израду
планова техничког регулисања саобраћаја и сл.; 
 . послови у вези са поверавањем и уговарањем послова на заштити и одржавању
ппштинских путева, улица и некатегорисаних путева; 
 . послови који се односе на вођење потребних евиденција о путевима са којима се
управља; 
 . послови који се односе на благовремено предузимање одговарајућих активности
и мера за организацију заштите и одржавање путева са којима се управља; 
 . послови који се односе на одржавање путног земљишта, и други послови који се
односе  на  заштиту  и  одржавање  општинских  путева,  улица  и  некатегорисаних
путева.

Члан 9.

Управљачу општинских путева, улица и некатегорисаних путева поверава се вршење
јавних овлашћења која се односе на издавање:
1. сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на општински пут,
улицу и некатегорисани пут;
2. сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода,
железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро
водова, инсталација, постројења и сл. на општински пут, улицу и некатегорисани пут;
3. сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода,
железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро
водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу општинског пута, улице и
некатегорисаног пута;
4.  сагласности  за  измену  саобраћајних  површина  пратећих  садржаја  општинског
пута, улице и некатегорисаног пута;
5. сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на општинском путу,
улици и некатегорисаном путу;
6. посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу, улици и
некатегорисаном путу и
7.  сагласност  за  постављање  рекламних  табли,  рекламних  паноа,  уређаја  за
сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на или поред  општинског пута,
улице и некатегорисаног пута.

Акти  из  става  1.  овог  члана  морају  да  садрже  саобраћајно-техничке  услове.
Управљач општинских путева, улица и некатегорисаних путева дужан је да одлучи по
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захтеву за издавање сагласности и дозвола из става 1. овог члана у року од осам
дана од дана подношења захтева.

Против  аката  из  става  1.  овог  члана  може се  изјавити  жалба  надлежном органу
Управљача, у року од осам дана од дана достављања тог акта.

Управљач општинских путева, улица и некатегорисаних путева дужан је да о актима
донетим у вршењу јавних овлашћења води евиденцију.

Члан 10. 

Послове управљања,  одржавања,  заштите и развоја општинских  путева,  улица и
некатегорисаних путева  на територији Општине Темерин обавља ЈП Дирекција за
изградњу и урбанизам Општине Темерин (у даљем тексту: Дирекција за изградњу) у
складу са програмом који доноси Скупштинa општине Темерин на предлог Управног
одбора Дирекције за изградњу. 

III ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  И ОДРЖАВАЊА
 ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 11.

Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и
улица и некатегорисаних путева обезбеђује се из: 
1. Буџета Општине Темерин опредељеног за ову намену; 
2. Буџета Републике и буџета АП Војводине; 
3. Финансијских кредита; 
4. Годишње накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна возила; 
5. Годишње накнаде за возила на моторни погон која нису обухваћена тачком 4. овог
члана; 
6. Накнада за ванредни превоз; 
7. Накнада за прекомерно коришћење пута, његовог дела или путног објекта; 
8. Накнада за прикључење прилазног пута на јавни пут; 
9.  Накнаде  за  постављање  водовода,  канализације,  електричних,  телефонских  и
телеграфских водова и сл. на јавном путу; 
10. Накнаде за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног
пута; 
11.  Годишње  накнаде  за  коришћење  комерцијалних  објеката  којима  је  омогућен
приступ са јавног пута; 
12. Средства домаћих и/или страних привредних субјеката или физичких лица, као и
других облика удружених средстава;
13. Других извора у складу са законом. 

Члан 12.

Висину  накнаде  из  члана  11.  тачка  4.  утврђује  Влада  Републике  Србије,  висину
накнаде  из  члана  11.  тачка  5.  утврђује  Скупштина  општине  Темерин,  а  остале
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накнаде из члана 11. (тачке 6-11) утврђује Управни одбор Дирекције за изградњу, уз
сагласност Скупштине општине Темерин. 
Средства од наплаћене накнаде из члана 11. тачке 4. и 5. ове Одлуке, приход су
општине.  Средства  од  наплаћене  накнаде  из  члана  11.  тачке  6.-11.  ове  Одлуке,
приход су Дирекције за изградњу. 
Средства од наплаћених накнада из члана 11. ове Одлуке користе се наменски и то
за  изградњу,  реконструкцију,  одржавање  и  заштиту  општинских   путева,  улица  и
некатегорисаних путева као и за трошкове коришћења и отплату кредита за наведене
намене. 

Члан 13.
У погледу наплате накнада утврђених овом Одлуком, контроле, камате, повраћаја,
застарелости,  казне и  осталог  што није  уређено овом Одлуком,  примењиваће се
одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 
              

IV ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 14.

Ради заштите општинских путева, улица и некатегорисаних путева забрањено је:
привремено или стално вршење заузимања путног земљишта и извођење радова.
извођење  радова  који  нису  у  вези  са  одржавањем  и  реконструкцијом  пута и

улица.
извођење радова носилаца права службености и других права установљених на

путу, којима се оштећује општински пут или угрожава несметано и безбедно
одвијање саобраћаја

држање смећа и јама за ђубришта у заштитном појасу пута;
испуштање на  пут,  путно  земљиште или  путни  канал отпадних  вода  и  других

нечистоћа  или  спречавање  отицања  атмосферских  вода  са  пута  и  путног
земљишта;

излажење возила на пут или силажење са пута ван места која су за то одређена;
раскопавање пута и путних објеката, ради постављања подземних или надземних

инсталација  без  претходно  прибављене сагласности или  супротно  издатом
решењу надлежног органа;

замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама
постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред

пута, којима се омета одвијање саобраћаја на путу
орање и извођење других  пољопривредних  радова на банкинама,  косинама и

земљишном појасу
вучење  предмета,  материјала,  оруђа  и  других  врста  терета  по  путу  (греде,

балвани, гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.)
паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала
спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев,

камења и другог материјала
наношење блата са прилазног пута на општински пут
пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу
оштећење пута и путних објеката на било који начин.
окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа на

путу;
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заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута
оптерећење пута преко  дозвољене носивости пута.
 просипање и расипање грађевинског материјала и сличних материјала по путу и

улици.
свако  чињење којим  се  оштећује  или  би  се  могао  оштетити  пут  или  ометати

одвијање саобраћаја на путу.

Члан 15.

Натписи  и  рекламе  поред  општинских  путева,  улица  и  некатегорисаних  путева
постављају  се  на  основу  решења  општинског  органа  недлежног  за  послове
урбанизма.

Члан 16.

Коловоз,  тротоар  и  друге  саобраћајне  површине  могу  се  раскопавати  односно
заузети и грађевински радови почети само по претходно прибављеној  сагласности
на  измену  режима  и  организације  саобраћаја  и  решења  за  заузеће  коју  издаје
општински  орган  надлежан  за  послове  привреде,  пољопривреде  и  локалног
економског развоја.

Члан 17.

У захтеву којим се тражи сагласност за раскопавање односно за заузеће коловоза,
тротоарав  и  других  саобраћајних  површина  из  члана  16.  ове  Одлуке,  мора  се
назначити место на коме ће се радови изводити, односно место заузећа са подацима
о врсти и  површини застора општинског  пута,  улице  и  некатегорисаног  пута који
треба  раскопати,  односно  величини  површине  коју  треба  заузети,  о  разлогу
раскопавања и заузећа и о времену у коме ће се радови изводити, односно времену
трајања заузећа.
Уз захтев се мора поднети и ситуација терена са назначеном трасом раскопавања,
односно заузећа површине општинског пута, улице или некатегорисаног пута.

Члан 18.

Приликом извођења грађевинских  радова  на површини  општинског  пута, улице  и
некатегорисаног  пута,  односно  заузећа  истих  због  потребе  грађевинских  радова,
извођач је дужан:
 да на градилишту постави таблу на којој ће бити исписан назив инвеститора и

извођача радова и рок извођења радова;
 да градилиште огради и обезбеди одговарајућом сигнализацијом;
 да градилиште уреди тако да се омогући несметан и безбедан пролаз пешака и

возила и да га обележи, а ноћу тамо где нема јавне расвете, осветли места на
којима је пролаз дозвољен односно забрањен;

 да на градилишту стално одржава ред и чистоћу,  тако да се пролазници или
возила не прљају, као и да се материјал не оштећује, не растура и не разноси и
да се не ствара и не разноси прашина, блато и смеће;
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 да улични простор који је одобрен за смештај грађевинског материјала огради, да
не би услед растурања материјала дошло до загушења сливника;

 да  предузме  мере  за  заштиту  комуналних  објеката  (сливника,  ваздушне,
електричне  и  телефонске  везе  и  дрвећа),  у  складу  са  природом и  важношћу
објеката;

 да по завршетку радова градилиште очисти, опере и завршетак радова пријави
Дирекцији за изградњу.

Члан 19. 

Пре  почетка  извођења  радова  на  раскопавању  коловоза  или  тротоара,  улица,
општинских и  некатегорисаних  путева инвеститор  је  дужан да  о  томе  писмено
обавести  Дирекцију  за  изградњу  и  инспектора  за  саобраћај  и  путеве  односно
комуналног инспектора .

Надзор над извођењем радова који захтевају раскопавање коловоза или тротоара,
улица, општинских и некатегорисаних путева врши Дирекција за изградњу.

Ако  Дирекција  за  изградњу  утврди  да  се  инвеститор,  односно  извођач  радова,
приликом раскопавања и затрпавања рова не придржава датих техничких упутстава,
односно  услова  у  дозволи,  обавестиће  о  томе  општински  орган  надлежан  за
инспекцијске послове који ће решењем одмах обуставити даље извођење радова и
дати налог за враћање у првобитно стање у примереном року.

Члан 20.

Оправку  коловоза,  тротоара  и  других  саобраћајних  површина  као  и  оправку
саобраћајне сигнализације и опреме,  оштећених приликом полагања подземних и
надземних инсталација врши инвеститор уз стручну контролу Дирекције за изградњу.

Трошкове радова из става 1. овог члана сноси инвеститор.

Члан 21.

Довођење  општинског  пута,  улица  и  некатегорисаног  пута  (коловоза,  тротоара  и
других саобраћајних површина) после раскопавања у исправно стање врши се према
техничким условима које издаје Дирекција за изградњу.

Правилник  о  техничким условима за  раскопавање и довођење раскопаних јавних
површина у технички исправно стање доноси Управни одбор Дирекције за изградњу.

Члан 22.
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Извођач радова на подземним и надземним инсталацијама дужан је да најкасније 10
дана пре отпочињања радова обавести сва друга јавна предузећа која послују на
територији општине о намераваним радовима,  како би се  усагласиле евентуалне
потребе тих предузећа за раскопавање коловоза, тротоара и других саобраћајних
површина.

Члан 23.

Извођач радова је дужан да у року од 24 часа по завршетку радова о томе обавести
Дирекцију за изградњу, а постављену сигнализацију за обезбеђење градилишта не
сме уклонити пре завршетка радова на поправци коловоза.

Уколико  извођење  радова  захтева  промену  у  режиму  саобраћаја,  неопходну
саобраћајну сигнализацију поставља и уклања инвеститор.

Инвеститор је дужан да у року од два дана по завршетку радова приступи довођењу
коловоза,  тротоара  и  других  саобраћајних  површина  у  исправно  стање  и  да  ове
радове заврши без одлагања.

Након  завршетка  радова  на  поправци  коловоза  инвеститор  је  дужан  да  врати
саобраћајну сигнализацију у првобитно стање.

Члан 24.

Возила која прекорачују дозвољену тежину,  осовинско оптерећење или димензије
(ванредни  превоз)  могу  се  користити  на  општинским  путевима,  улицама и
некатегорисаним путевима само на основу посебне дозволе коју издаје Дирекција за
изградњу.

Члан 25.

Дирекција за изградњу поставља, уклања и одржава саобраћајне знакове.

Члан 26.

Ако се општински путеви, улице и некатегорисани путеви налазе у таквом стању да
се на њима не може вршити саобраћај, уопште или само за поједине врсте возила, а
радови на реконструкцији и одржавању не могу се изводити без обуставе саобраћаја
или  ако  други  разлози  безбедности  то  захтевају,  општински  орган  надлежан за
послове  привреде,  пољопривреде  и  локалног  економског  развоја  на  предлог
инспектора за саобраћај и путеве може привремено да забрани саобраћај на целом
општинском путу, улици или некатегорисаном путу, односно њиховим деловима. 

Забрана саобраћаја за поједине врсте возила може бити трајна.

V ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА
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Члан 27.

Одржавањем  општинских путева,  улица  и  некатегорисаних  путева  у  смислу  ове
одлуке сматрају се радови којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и
чува употребна вредност пута. 

Дирекција  за  изградњу је  дужна да при извођењу радова из  става 1.  овог  члана
обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута.

Одржавање општинских путева, улица и некатегорисаних путева обухвата редовно,
периодично и ургентно одржавање.

Члан 28.

Радови  на  редовном  одржавању  општинских  путева  и  улица,  ради  обезбеђења
функционалности пута, јесу нарочито:
1. преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
2. местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута;
3. чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама  земљишног појаса; 
4. уређење банкина; 
5. уређење и очување косина насипа, усека и засека;
6.  чишћење  и  уређење  јаркова,  ригола,  пропуста  и  других  делова  система  за
одводњавање пута;
7. поправка путних објеката;
8. постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
и опреме пута;
9. чишћење саобраћајне сигнализације и опреме пута;
10. кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу;
11.  чишћење  снега  и  леда  са  коловоза  јавног  пута  и  саобраћајних  површна
аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина и ригола.

Радови  на  редовном  одржавању  некатегорисаних  путева,  ради  обезбеђења
функционалности пута, спроводе се у складу са програмом из члана 10. ове Одлуке.

Члан 29.

Радови на периодичном одржавању општинских путева и улица обухватају: ојачање
коловозне конструкције, рехабилитацију и појачано одржавање.

Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
1.  постављање  шљунчаног,  односно  туцаничког  застора  на  неасфалтираним
путевима;
2. обрада површине коловозног застора или заптивање;
3. наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости; 
4. корекција облика постојећег застора или коловоза.

Радови на рехабилитацији општинских путева и улица јесу нарочито:
1.  селективно  обнављање,  замена  и  појачање  дотрајалих  коловозних  застора  и
промена попречних нагиба коловоза на јавном путу, односно његовом делу; 
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2.  замена  сложених  дилатационих  справа,  изолације  коловоза,  ограда,  сливника,
лежишта,  оштећених  секундарних  елемената  и  дотрајалих  пешачких  стаза  на
мостовима;
3. обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова;
4. замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
5.  постављање  нове  саобраћајне  сигнализације  на  општинском  путу  или  улици,
односно њиховом делу.

Радови на појачаном одржавању општинских путева и улица јесу нарочито:
1. ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина;
2. проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа пута на
краћим деловима пута;
3. проширење раскрсница у нивоу; 
4. санација и израда потпорних и обложних;
5.  замена  или  израда  дренажног  система  за  одводњавање  подземних  вода  са
општинског пута или улице и путног објекта;
6.  постављање  нове  опреме  пута  и  нових  објеката  и  опреме  за  заштиту  пута,
саобраћаја и околине на општинском путу или улици, односно њиховим деловима;
7. формирање нових аутобуских стајалишта изван коловоза пута.

Радови из става 2, 3. и 4. овог члана изводе се према техничкој документацији која
се  израђује  у  складу  са  Законом  о  јавним  путевима,  техничким  прописима  и
стандардима и која садржи: општи део, пројектни задатак, технички опис, ситуациони
план, уздужни профил, попречне профиле, детаље потребне за извођење радова,
пројекат  саобраћајне  сигнализације  и  опреме,  опис  радова  са  предмером  и
предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова и техничку
контролу техничке документације.

Техничку документацију из става 6.  овог  члана,  пре почетка извођења радова на
појачаном одржавању општинских путева и улица оверава одељење за привреду,
пољопривреду и локални економски развој, уз претходно мишљење стручне комисије
коју образује Општинско веће општине Темерин.

Овера из става 7. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од
годину дана од дана извршене овере.

Одељење за привреду, пољопривреду и локални економски развој образује комисију
за технички преглед изведенеих радова на појачаном одржавању јавног пута и издаје
потврду о пријему тих радова.

Члан 30.

Радови  на  периодичном  одржавању  некатегорисаног  пута  обухватају:  ојачање
коловозне конструкције, рехабилитацију и појачано одржавање.

Радови на ојачању коловозне конструкције некатегорисаног пута јесу нарочито:
1.  постављање  шљунчаног,  односно  туцаничког  застора  на  неасфалираним
путевима;
2. наношење асфалтног и сличног слоја по целој ширини неасфалтираног пута; 
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Радови на рехабилитацији некатегорисаног пута јесу нарочито:
1. селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних конструкција;
2. замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
3. постављање нове саобраћајне сигнализације.

Радови на појачаном одржавању некатегорисаног пута (побољшање некатегорисаног
пута), јесу нарочито:
1. проширење коловозне конструкције на краћим деловима пута;
2. проширење раскрсница у нивоу;
3. санација и израда потпорних и обложних зидова;
4. формирање нових аутобуских стајалишта изван коловоза пута.

Радови из става 2, 3. и 4. овог члана изводе се према техничкој документацији која
се  израђује  у  складу  са  Законом  о  јавним  путевима,  техничким  прописима  и
стандардима и која садржи: општи део, пројектни задатак, технички опис, ситуациони
план, уздужни профил, попречне профиле, детаље потребне за извођење радова,
пројекат  саобраћајне  сигнализације  и  опреме,  опис  радова  са  предмером  и
предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова и техничку
контролу техничке документације.

Техничку документацију из става 6.  овог  члана,  пре почетка извођења радова на
појачаном одржавању општинских путева и улица оверава одељење за привреду,
пољопривреду и локални економски развој, уз претходно мишљење стручне комисије
коју образује Општинско веће општине Темерин.

Овера из става 7. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од
годину дана од дана извршене овере.

Одељење за привреду, пољопривреду и локални економски развој образује комисију
за технички преглед изведенеих радова на појачаном одржавању јавног пута и издаје
потврду о пријему тих радова.

Члан 31.

Радови на ургентном одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева
обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима,
у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.

Члан 32.

Дирекција  за  изградњу одржава  додатне  елементе,  објекте  и  опрему  општинских
путева, улица и некатегорисаних путева који су изграђени за потребе насеља.

Члан 33.
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У  случају  прекида  саобраћаја  због  елементарних  непогода  на  општинском  путу,
улици или некатегорисаном путу, Дирекција за изградњу поступа на основу посебног
плана за отклањање последица од елементарних непогода.

VI ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА
 И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 34.

Изградња и реконструкција општинских  путева и  улица и  некатегорисаних  путева
обавља се у складу са Законом о планирању и изградњи,  Закону о јавним путевима
и овом Одлуком.

VII  Н А Д З О Р

Члан 35.

Надзор  над  извршавањем  одредаба  ове  одлуке  врши  Општинска  управа  путем
инспектора за саобраћај и путеве и комуналног инспектора.

Члан 36.

Овлашћени  инспектор  доноси  решење  којим  налаже  отклањање  недостатака  у
поступку контроле  над спровођењем одредаба ове Одлуке.

Ако је општински пут, улица или некатегорисани пут, његов део или путни објекат у
таквом стању да се на њему не може одвијати безбедан саобраћај,  инспектор ће
наредити да се преузму мере обезбеђења, а по потреби може привремено забранити
саобраћај на путу, улици, његовом делу или путном објекту. 

Члан 37.

Овлашћени  инспектор  врши  контролу  дозвољене  тежине,  осовинско  оптерећење
возила која  превозе терет  или прекорачење терета који  се  превози по дужини и
ширини возила.

Члан 38.

Уколико  овлашћени инспектор утврди прекорачење дозвољене носивости возила,
прекорачење  осовинског  оптерећења,  прекорачење  габарита  терета  на  возилу  и
путу, решењем ће искључити возило из саобраћаја и забранити даље коришћење
пута.

На  решење из  става  1.  овог  члана  може  се  изјавити  Општинском  већу  општине
Темерин. Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 39.
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Општински  инспектор  у  вршењу  послова  инспекцијског  надзора  над  применом
прописа којима  се  уређује  заштита  општинских  путева,  улица  и  некатегорисаних
путева има права, дужности и овлашћења републичког нспектора за државне путеве.

   VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице које поступи противно члану 14, 15, 16, 22. и 23. ове Одлуке.

Новчаном  казном  од  5.000,00  до  250.000,00  динара  казниће  се  за  прекршај
предузетник који поступи противно члану 14, 15, 16, 22. и 23. ове Одлуке.

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице или одговорно лице у правном лицу које поступи противно члану 14, 15, 16, 22.
и 23. ове Одлуке.

Члан 41.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице  ако  не  поступи  у  складу  са  чланом  18. и  19. ове  Одлуке,  осим  уколико
кажњавање за те прекршаје није предвиђеном другим прописима.

Новчаном  казном  од  5.000,00  до  250.000,00  динара  казниће  се  за  прекршај
предузетник ако не поступи у складу са чланом 18. и 19. ове Одлуке, осим уколико
кажњавање за те прекршаје није предвиђеном другим прописима.

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице  ако  не  поступи  у  складу  са  чланом  18. и  19. ове  Одлуке,  осим  уколико
кажњавање за те прекршаје није предвиђеном другим прописима.

Члан 42. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице  ако  не  поступи  по  решењу овлашћеног  инспектора  из  члана  37. и  39. ове
Одлуке.

Новчаном  казном  од  5.000,00  до  250.000,00  динара  казниће  се  за  прекршај
предузетник ако не поступи по решењу овлашћеног инспектора из члана 37. и 39. ове
Одлуке.

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице или одговорно лице у правном лицу ако не поступи по решењу овлашћеног
инспектора из члана 37. и 39. ове Одлуке.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 43.

              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:06-12-1/2011-01                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА:10.05.2011. г.
Т Е М Е Р И Н                                                                         Михаљ др. Матушка, с.р.
                                                                                                                          

34.

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  XXIV седници  одржаној  10.05.2011.
године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Културно информативног Центра општине Темерин
(''Сл. лист општине Темерин'', бр.6/2006, 14/2006 и 14/2010)  члан 3.  мења се и
гласи:

„Делатности Културно информативног центра су:
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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 
 58.11 - Издавање књига
 58.19 - Остал издавачка делатност 
 85.52 - Уметничко образовање
 47.19 - Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
 56.30 - Услуге припремања и послуживања пића.''

Члан 2.

Културно информативни Центар је дужан да усклади свој Статут са овом
одлуком у року од 30 (тридесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ:06-12-2/2011-01 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА:10.05. 2011.г.
Т Е М Е Р И Н  Михаљ др. Матушка, с.р. 

35.

На  основу  члана  22.  став  3.  Закона  о  јавним  предузећима  и  обављању
делатности  од  општег  интереса    (''Службени  гласник  РС'',  бр.  25/2000,  25/2002,
107/2005 и 108/2005), и члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина општине Темерин на  XXIV  седници одржаној  10.05.2011.  године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2011. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Програм  пословања  ЈП  ''Дирекција  за  изградњу  и
урбанизам  општине  Темерин''  Темерин  за  2011.  годину,  донет  на  11.  седници
Управног  одбора  ЈП  ''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин''
Темерин, одржаној 31.03.2011. године. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-12-5/2011-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА. 10.05.2011.године
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка, с.р.

36.

На  основу  члана  22.  став  3.  Закона  о  јавним  предузећима  и  обављању
делатности  од  општег  интереса    (''Службени  гласник  РС'',  бр.  25/2000,  25/2002,
107/2005 и 108/2005), и члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина општине Темерин на  XXIV  седници одржаној  10.05.2011.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2011. ГОДИНУ
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I

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Програм  пословања  Јавног  комуналног  предузећа
''Темерин'' Темерин за 2011. годину, усвојен на  XXIII седници Управног одбора ЈКП
''Темерин'' Темерин, одржаној 15.04.2011. године. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-12-7/2011-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА. 10.05.2011.године
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка, с.р.

37.

На  основу  члана  22.  став  3.  Закона  о  јавним  предузећима  и  обављању
делатности  од  општег  интереса    (''Службени  гласник  РС'',  бр.  25/2000,  25/2002,
107/2005 и 108/2005), и члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина општине Темерин на  XXIV  седници одржаној  10.05.2011.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ''ГАС''
ТЕМЕРИН ЗА 2011. ГОДИНУ

I
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ДАЈЕ СЕ сагласност на План пословања Јавног предузећа ''Гас'' Темерин за
2011.  годину,  донет на  XIV седници Управног одбора ЈП ''Гас''  Темерин,  одржаној
14.04.2011. године. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-12-9/2011-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА. 10.05.2011.године
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка, с.р.

38.

На основу  члана  35.  тачка  10.  Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист
општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина општине Темерин на  XXIV  седници одржаној  10.05.2011.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2011. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и финансијски план Центра за социјални
рад  општине  Темерин  за  2011.  годину,  усвојен  на  25.  седници  Управног  одбора
Центра за социјални рад општине Темерин, одржаној 01.02.2011. године. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-12-12/2011-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА. 10.05.2011.године
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка, с.р.

39.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени
гласник  Републике  Србије'',  број  129/2007),  члана  35.  тачка  9.  Статута  општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008), 

Скупштина општине Темерин на XXIV седници, одржаној 10.05.2011. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ВЕЉКО
ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН

I

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Статут  Предшколске  установе  ''Вељко  Влаховић''
Темерин  који  је  донео  Управни  одбор  Предшколске  установе  ''Вељко  Влаховић''
Темерин на седници одржаној 14.03.2011.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ               ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-12-16/2011-01               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА: 10.05.2011.г.
Т Е М Е Р И Н     Михаљ др. Матушка,с.р.

40.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени
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лист општине Темерин'', бр. 11/2008) и члана 23. став 1. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа  ''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин''  Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/99, 8/99, 9/99,15/2007 и 16/09),

Скупштина општине Темерин на XXIV  седници одржаној  10.05.2011.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН''

ТЕМЕРИН

I

ДАЈЕ  СЕ сагласност  на  Одлуку  о  изменама  Статута  Јавног  предузећа
''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин''  Темерин,  коју  је  донео
Управни  одбор  Јавног  предузећа  ''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине
Темерин'' Темерин на својој 11. седници одржаној 31.03.2011. године. 

 
II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ               ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-12-17/2011-01               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА: 10.05.2011.г.
Т Е М Е Р И Н     Михаљ др. Матушка, с.р.

41.
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На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима (''Службени 
гласник Републике Србије'' бр. 16/97 и 42/98) и члана 35. став 1. тачка 23. Статута 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина општине Темерин на XXIV седници одржаној 10.05.2011. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГЕ ПРАЖЊЕЊА КОНТЕЈНЕРА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуге пражњења контејнера ЈКП ''Темерин''
Темерин који је донет на XXIII седници Управног одбора дана 15.04.2011. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                        ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,                 
Број:06-12-18/2011-01
Дана:10.05.2011. г.
Т Е М Е РИ Н                                                              Михаљ др. Матушка, с.р.

42.

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи  (''Службени гласник
РС'',  бр. 129/2007) и члана 41. став 3. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина општине Темерин на  XXIV  седници одржаној  10.05.2011.  године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

ГОЈКО ТОМИЋ разрешава се дужности члана Савета за буџет и финансије
Скупштине општине Темерин. 

II

ЈОЖЕФ БРЕЖЊАК бира се за члана Савета за буџет и финансије Скупштине
општине Темерин.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                         ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-12-20-1/2011-01                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА. 10.05.2011.године
Т Е М Е Р И Н                 Михаљ др. Матушка, с.р.

43.

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

Скупштина општине Темерин на  XXIV  седници одржаној  10.05.2011.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

I
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МИЛКА  КАРАЋ,  представник  запослених,  разрешава  се  дужности  члана
Школског одбора Средње школе ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

МИРОСЛАВ НИКОЛОВСКИ,  представник родитеља, разрешава се дужности
члана Школског одбора Средње школе ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

ЉИЉАНА СЛАВУЈЕВ, представник родитеља, разрешава се дужности члана
Школског одбора Средње школе ''Лукијан Мушицки'' Темерин. 
   

II

МИРОСЛАВА  ЈАКОВЉЕВИЋ,  из  реда  запослених,  именује  се  за  члана
Школског одбора Средње школе ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

ЖЕЉКО  ДЕЈАНОВИЋ,  из  реда  родитеља,  именује  се  за  члана  Школског
одбора Средње школе ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

ЖАНА ПЕРДУВ,  из  реда  родитеља,  именује  се  за  члана  Школског  одбора
Средње школе ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

 

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                          ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-12-20-2/2011-01                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА. 10.05.2011.године
Т Е М Е Р И Н                Михаљ др. Матушка, с.р.

44.

На  основу  члана  44.  став  1.  тачка  6.  Закона  о  локалној  самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије''  број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана
16.  став  2.   Одлуке  о  мерилима  за  уговарање  висине  накнаде  за  уређивање
грађевинског земљишта (''Службени лист општине Темерин'' број 4/2005 и 15/2008)

Председник општине Темерин, дана 21.03.2011. године, доноси
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ослобађа се Музеј Војводине Нови Сад, улица Дунавска број 35-37
(Д.С.  Завичајни музеј  Бачки Јарак, улица Новосадска бб),  од плаћања накнаде за
уређивање грађевинског земљишта за  конзерваторско рестаураторске радове Етно
парка  ''Брвнара''  у  Бачком  Јарку,  на  грађевинској  парцели  број  1415/2  к.о.  Бачки
Јарак,  према Пројекту број Е-03-56/10 израђеног од стране Покрајинског завода за
заштиту споменика културе.

II

Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта из
тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 16. став 1. Одлуке о мерилима за
уговарање  висине  накнаде  за  уређивање  грађевинског  земљишта,  јер  се  ради  о
конзерваторско рестаураторским радовима Етно парка ''Брвнара'' у Бачком Јарку, на
грађевинској парцели број 1415/2 к.о. Бачки Јарак, чији је инвеститор Музеј Војводине
Нови Сад  (општина Темерин).

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2011-28-01                             Андраш Густоњ, с.р.
Дана:21.03.2011. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

45.

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),  члана 45.  став 1.  Пословника Општинског  већа
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008) и члана 6. став
1.  тачка 4. Одлуке о локалним административним таксама (''Службени лист општине
Темерин'' број 15/2008)

Председник општине Темерин, дана 21.03.2011. године, доноси
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ослобађа се  Музеј Војводине Нови Сад, улица Дунавска број 35-37
(Д.С.  Завичајни  музеј  Бачки  Јарак,  улица  Новосадска  бб),  од  плаћања  локалне
административне таксе по захтеву за конзерваторско рестаураторске радове Етно
парка ''Барвнара'' Бачки Јарак, на грађевинској парцели број 1415/2 к.о. Бачки Јарак,
према Пројекту број Е-03-56/10 израђеног од стране Покрајинског завода за заштиту
споменика културе.

II

Ослобађање плаћања локалне администартивне таксе из тачке 1. овог
Решења  утврђује  се  сходно  члану  6.  став  1.  тачка  4.  Одлуке  о   локалним
административним таксама, јер се ради о конзерваторско рестаураторским радовима
Етно парка ''Брвнара''  Бачки Јарак, на грађевинској парцели број 1415/2 к.о. Бачки
Јарак.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2011-29-01                       Андраш Густоњ, с.р.
Дана:21.03.2011. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

46.

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије''  број:  129/2007),  члана  65.  Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист
општине Темерин'' број: 11/2008) 

Председник општине Темерин, дана 23.03.2011. године, доноси
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ДОНАТОРСКИХ
 ПРОЈЕКАТА ПОМОЋИ У ПАКЕТИМА ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 

ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СМЕШТЕНИХ
 НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

Образује се Комисија  за  избор  корисника  донаторских  пројеката
помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и инерно расељених
лица смештених на територији општине Темерин.

У Комисију се именују:

1.  Миодраг Окљеша, повереник Комесаријата,
                      2.  Јасмина Божичић, секретар Црвеног крста Темерин,

           3. Драган Стојадиновић, представник Центра 
               за социјални рад општине Темерин,

                     4. Марија Зец Пајфер, начелник Одељења за општу управу, 
                         друштвене делатности и јавне службе,
                     5. Анкица Стојичић, социјални радник Центра за социјални 
                         рад општине Темерин.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2011-32-01                   Андраш Густоњ, с.р.
Дана:23.03.2011. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н
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47.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2011. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010),

Председник општине Темерин дана  25. фебруара 2011. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2011. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  18/2010),  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
76 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин у износу од  100.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава ради исплате трошкова репрезентације.

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.

Општинска управа Темерин, Глава 6. ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин, функција 911 –
Предшколско образовање, апропријација економске класификације  423 – Услуге по
уговору, на позицији 88.

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                                                              ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ,
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                   Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-18-01
Дана: 25.02.2011. године
Т Е М Е Р И Н
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48.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010)  и  члана  5.  Одлуке  о  буџету  општине
Темерин за  2011. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010),

Председник општине Темерин дана 01. марта 2011. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2011. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  18/2010),  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
76 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
Средства за потребе месних заједница у износу од 80.000,00 динара, за Прву месну
заједницу, на  име  обезбеђења  додатних  средстава ради  исплате трошкова  за
поправку паркинга.

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  425 –  Текуће  поправке  и  одржавање,  на
позицији 199.

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                                                             ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ,  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                   Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-19-01
Дана: 01.03.2011. године
Т Е М Е Р И Н
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49.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'',  бр.  54/2009  и  73/2010 )  и  члана  5.  Одлуке о буџету општине
Темерин за  2011. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010),

Председник општине Темерин дана 04. марта 2011. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2011. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  18/2010),  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
76 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин у
износу од 1.380.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради исплате
новчаних казни по решењу судова (принудна наплата).

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 42.

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                                                               ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ, 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                     Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-21-01
Дана: 04.03.2011. године
Т Е М Е Р И Н
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50.

На основу члана 5. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',
бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 30. Одлуке о буџету општине Темерин
за 2011. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010) и Уговора са
донатором из Мађарске број: 6213/2010,

Председник општине Темерин дана 06.04.2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

У  члану  8.  Одлуке  о  буџету  општине  Темерин  за  2011.  годину
(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  18/2010),  функција  912 –  Основно
образовање,  ОШ  ''Кокаи  Имре''  Темерин, економска  класификација  463 –
Донације  и  трансфери осталим нивоима власти,  П О В Е Ћ А В А   С Е
позиција  (апропријација)  109 –  Машине  и  опрема,  за  износ  од  374.000,00
динара.

У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2011. годину, члан 6.
(табела),  група  конта  732,  синтетика  7322 –  Капиталне  донације  од
међународних  организација,  износ:  ''100.000.000'',  замењује  се  износом:
''100.374.000''.

II

Укупни  приходи  и  примања,  као  и  укупни  расходи  и  издаци  буџета
општине  Темерин  за  2011.  годину,  увећавају  се  за  износ  из  тачке  I  овог
решења и износе 686.774.000,00 динара.

III

О реализацији овог решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

IV

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                   Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-39-01
Дана: 06.04.2011. године
Т Е М Е Р И Н

51.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009, 73/2010  и  101/2010)  и  члана  5.  Одлуке о  буџету
општине Темерин за  2011. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010),

Председник општине Темерин дана  18. априла  2011. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2011. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  18/2010),  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
76 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
СШ ''Лукијан Мушицки'' у износу од  8.000,00 динара на име обезбеђења додатних
средстава ради исплате судске таксе.

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, на позицији 118.

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''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                      Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-48-01
Дана: 18.04.2011. године
Т Е М Е Р И Н

С  А   Д   Р   Ж   А   Ј

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА СТРАНА

33.
О Д Л У К А

 О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

1.

34.
О Д Л У К А

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНО-
ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

14.

35.
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2011. ГОДИНУ

15.

36.
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2011. ГОДИНУ
16.

37.
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈП

''ГАС'' ТЕМЕРИН ЗА 2011. ГОДИНУ
17.

38.
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН ЗА 2011. ГОДИНУ

18.

39.
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПУ ''ВЕЉКО

ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН
19.

40.
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА

СТАТУТА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

20.

41.
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГЕ

ПРАЖЊЕЊА КОНТЕЈНЕРА ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
21.

42.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ

И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
21.

43.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ''
ТЕМЕРИН

22.

44. Р Е Ш Е Њ Е 23.
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45. Р Е Ш Е Њ Е 24.

46.

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
ДОНАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА ПОМОЋИ У ПАКЕТИМА ХРАНЕ ЗА

НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СМЕШТЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ТЕМЕРИН

25.

47.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ

РЕЗЕРВЕ
27.

48.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ

РЕЗЕРВЕ
28.

49.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ

РЕЗЕРВЕ
29.

50. Р Е Ш Е Њ Е 30.

51.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ

РЕЗЕРВЕ
31.

*
*
*

         

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
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	Примерак 100,00 динара
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