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57.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени

гласник Републике Србије'',  број  129/2007)  и члана 35.  став 1.  тачка 6.  у  вези са
чланом 40. став 1. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
број 11/2008),

Скупштина  општине  Темерин,  на   XVI седници  одржаној  дана  30.03.  2010.
године, донела је 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Члан 1.

Овом  Одлуком  оснива  се  Општински  савет  за  безбедност  (у  даљем
тексту:Савет), као повремено радно тело, уређује се састав, избор координатора и
чланова, делокруг, надлежност и начин рада Савета.

Члан 2.

Чланове Савета именује Скупштина општине, на период од пет година.
Савет  чине  10  чланова,  од  којих  је  један  координатор,  кога  предлаже

председник општине. 
Одлуку о избору чланова Савета, Скупштина општине доноси већином гласова

присутних одборника, о чијем именовању доноси посебно решење.
У састав Савета улазе пет представника из редова локалне самоуправе, три

представника  државних  органа  (представник  полиције,  правосуђа  и  органа  за
прекршаје) и два представника медија.

Члан 3.

Координатор  Савета  шестомесечно  подноси  Скупштини  текуће  извештаје  о
раду Савета са предлогом мера, а након 5 година коначан извештај,  чиме Савет
престаје са радом.

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Члан 4.

Савет  разматра  и  проучава  конкретна  питања  везана  за  превенцију
безбедности  на  територији  општине  Темерин,  у  складу  са  законом  и  Статутом
општине,  врши  анализу  стања  безбедности  и  након  тога  доноси  Стратегију
превенције безбедности општине Темерин за период од пет година, коју верификује
Скупштина општине, најкасније у року од 6 месеци од усвајања ове Одлуке.

Савет  има  право  да  пред  Уставним  судом  покрене  поступак  за  решавање
сукоба надлежности инспекцијских служби и других органа републичког, покрајинског
и општинског нивоа.

Члан 5.

Савет, ради израде и имплементације пројеката превенције којима се делује
на  поједине  безбедносне  проблеме  у  локалној  заједници,  а  у  циљу  реализације
задатака утврђених овом Одлуком, може образовати радне групе.

Радне  групе  се  образују  као  мултидисциплинарни  тимови,  сатављени  од
стручњака који су специјалисти за поједине асапекте проблема на који се делује,
представника полиције и представника корисника програма.

Радне групе се  образују  одлуком Савета која  садржи:  назив радне групе и
пројекта  за  које  се  образује,  циљеве и  задатке радне групе,  број  и  састав радне
групе,  лице  које  је  одређено  за  руководиоца  пројекта,  лице  које  је  одређено  за
координатора пројекта, лице које је одређено за представника корисника програма и
друге елементе неопходне за ефикасан рад и остварење циљева и задатака радне
групе (нпр. могућност формирања посебних стручних тимова од стране радне групе
као и могућност ангажовања стручњака из појединих области за израду и праћење
реализације појединих делова пројекта због којег је радна група образована и сл.).

За руководиоца пројекта именује се лице из реда стручњака, специјалисте за
област коју обухвата пројекат.

За координатора пројекта именије се лице из реда представника полиције. 
За представника корисника програма именује се лице из састава популације

која се пројектом штити.
Радна група у оквиру задатка утврђеног одлуком о образовању радне групе

обавезна је да сагледа у целини проблем који се третира пројектом                           (у
квантитативном  и  квалитативном  обиму);  сачини  извештај  о  обиму  и  тежини
проблема, тенденцијама у његовој ескалацији, мерама које су раније предузимане,
проблемима  на  које  се  наилазило  и  слично;  тимски  сачини  пројекат  којим  ће  се
деловати на проблем уз уважавање савремених научних сазнања и метода; јасно
подели задатке у оквиру израде и реализације пројекта; предвиди методе контроле и
развоја пројекта; одреди принципе по којима ће бити селектована лица која ће бити
третирана пројектом; евентуално одреди контролну групу која ће бити сама праћена
или групу на коју ће се деловати у умањеном обиму (нпр. само полицијским мерама
контроле,  одржавањем  контакта  итд.);  приближно  одреди  висину  средстава
неопходних за израду реализације пројекта; у току имплементације пројекта прати
остварене ефекте и  по потреби врши корекције; на захтев Савета, а најмање једном
у три месеца подноси Савету извештај о свом раду.
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Члан 6.

О  својим  иницијативама,  ставовима,  предлозима  и  препорукама,  Савет
обавештава Скупштину општине, Општинско веће и друге субјекте и оргавизације на
територији  општине  Темерин  који  су  повезани  са  одређеним  безбедносним
питањима.

Члан 7.

Седницу Савета сазива координатор.
Савет  ради у  седници којој  присуствује  већина  чланова  Савета  и  одлучује

већином гласова присутних чланова.
У раду Савета, без права одлучивања, могу по позиву да учествују и друга

стручна лица.
Забрањује  се  сваки  вид  политичких,  институционалних  и  других  сличних

утицаја на рад Савета.
Савет може преко свог координатора да тражи од органа локалне самоуправе

податке и информације од значаја за рад Савета

Члан 8.

О седници Савета  води се записник.
У  записник  се  уносе  имена  присутних и  одсутних  чланова  Савета и  имена

других учесника на седници, усмени и писмени предлози, иницијативе, препоруке и
ставови  Савета,  резултати  сваког  гласања,  свако  издвојено  мишљење  као  и
известилац кога одреди Савет.

Члан 9.

Административне  и  друге  послове  за  потребе  Савета  обавља  Општинска
управа.

Члан 10.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                      
Број:06-3-2/2010-01                                                                 
Дана:30.03.2010. године                                                        Михаљ др. Матушка,с.р.
Т  Е  М  Е  Р  И  Н
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58.

На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник  Републике Србије'',  број  62/2006)  и  члана 35.  став 1.  тачка 15.  Статута  општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 11/2008), Скупштина општине Темерин je
на XVI седници, одржаној дана 30.03.2010. године  донела

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним административним таксама (“Службени лист општине Темерин”,
број 15/2008), у Тарифи о висини таксе за рад општинске управе Тарифни број 5. мења се и
гласи:

“За издавање локацијске дозволе:

  а) за индивидуално стамбене објекте                                        1.500,00 динара
  б) за пословне објекте                                                                 3.000,00 динара
  в) за колективно стамбене објекте                                           10.000,00 динара
  г) за инвестиционе објекте                                                         10.000,00 динара
  д) за реконструкцију стамбених и пословних објеката               1.500,00 динара
  ђ) измена решења о локацијској дозволи

                 услед промене инвеститора                                                       500,00 динара
  е) за остале објекте                                                                      2.000,00 динара” 

          
Члан 2.

Тарифни број 6. мења се и гласи:

“За  издавање  ‘Информације  о  локацији’ у  складу  са  Законом  о  планирању  и
изградњи
              („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009):

  а) за катастарску парцелу на основу планског документа         1.500,00 динара
  б) за помоћне објекте (гараже, летње кухиње, оставе и сл.)     1.000,00 динара
  в) за остале објекте                                                                       2.000,00 динара”

Члан 3.

Тарифни број 7. мења се и гласи:

“За издавање грађевинске дозволе:

  а)за индивидуално самбене објекте                                               3.000,00 динара
  б)за стамбено пословне објекте                                                      6.000,00 динара
  в)за послвоно-производне објекте                                                 10.000,00 динара
  г)за колективно-стамбене објекте                                                  12.000,00 динара
  д)за промену намене објекта                                                            5.000,00 динара
  ђ) измена решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора   1.000,00

динара
  е)за остале објекте           0,1%   од предрачунске вредности објекта” 
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Члан 4.

Тарифни број 8. мења се и гласи:

“За издавање решења за извођење посебних врста радова за које се не издаје 
                 грађевинска дозвола:

      а) За изградњу помоћних објеката 
          (гараже, оставе, септичкејаме, бунари, ограде и сл.)                                 2.000,00 динара
      б) За објекте из члана 2.тачка 25.Закона о планирању и изградњи              3.000,00 динара
      в) Инвестиционо одржавање објекта                                                               2.000,00 динара
      г) Адаптација и санација објекта                                                                       2.000,00 динара
      д)Промена намене објекта односно делова објекта,без извођења радова  2.000,00динара”

Члан 5.

      У Тарифном броју 9. у тачки 3. вредност “0,1%” замењује се вредношћу  “0,06%”.

Члан 6.

       Тарифни број 10. мења се и гласи:

       “Рад Комисије за планове:

      а) Провера усклађености урбанистичких пројеката који се раде
      ради спровођења урбанистичких  планова, са урбанистичким планом      10.000,00 динара
      б) Провера усклађености главног пројекта са урбанистичким пројектом 
       и важећим Законом                                                                                        10.000,00 динара”
     

Члан 7.

Тарифни број 11. мења се и гласи:

“За  оверу  Урбанистичких  пројеката  и  Пројеката  парцелације  и  препарцелација  и
издавање услова за израду Пројекта исправке границе суседних парцела:

а)Овера урбанистичких пројеката                                                            6.000,00 динара
б)Овера Пројекта парцелације и препарцелације                                  6.000,00 динара
в) Услови из урбанистичког плана за исправку граница

               суседних парцела                                                                                   3.000,00 динара” 

    Члан 8.
Иза Тарифног броја 11. додају се Тарифни бројеви 12, 13 и 14. који гласе:
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“Тарифни број 12.

За издавање потврде о усаглашености израде темеља:

а)за индивидуалне стамбене објекте                                       1.000,00 динара
б)за стамбено-пословне објекте                                                2.000,00 динара
в)за колективно-стамбене објекте                                             6.000,00 динара
г)за пословне објекте                                                                 5.000,00 динара
д)за помоћне објекте                                                                     500,00 динара
ђ)за остале објекте                                                                    1.500,00 динара.

Тарифни број 13. 

За  издавање  решења  о  постављању  мањих  монтажних  објеката  привременог
карактера:

а)киосци                                                                                  5.000,00 динара
б)летње и зимске баште                                                        4.000,00 динара
в)панои и рекламне табле                                                     2.000,00 динара
г)тезге и остало                                                                      2.000,00 динара.   

Тарифни број 14. 

За  доношење  решења  о  утврђивању  земљишта  за  редовну  употребу  објекта 1.320,00
динара.
За доношење решења о конверзији прaва коришћења у прaво својине на 
 земљишту у јавној својини уз накнаду                                                                   2.200,00 динара.”

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                                                  ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                           
Број:06-3-4/2010-01                                        
Дана:30.03.2010.године                                                             Михаљ др. Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н



Број 4. Службени лист општине Темерин   06.04.2010. Страна 7

59.

На основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник Републике Србије" број 72/2009 и 81/2009- исправка.)   и члана 35. став
1.  тачка  6.  и  тачка  16.  Статута  општине  Темерин  ("Службени  лист  општине
Темерин" број 11/2008),  Скупштина  општине  Темерин на XVI седници одржаној
30.03.2010. године, доноси:

О Д Л У К У
О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

         Члан 1.

Овом  одлуком  утврђују  се  мерила  за  обрачун   висине  накнаде  за  уређивање
грађевинског земљишта  и елементи за уговарање,  за територију Општине Темерин,
на  основу  критеријума  утврђених  Законом  о  планирању  и  изградњи  ("Службени
гласник Републике Србије" број 72/2009 и 81/2009- исправка) – у даљем тексту: Закон
о планирању и изградњи. 

II.- КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

Члан 2.

Накнада  за  уређивање  грађевинског  земљишта  (  у  даљем  тексту:  накнада  за
уређивање), утврђује се на основу следећих критеријума: 

1. степена комуналне опремљености  (минула и будућа улагања), 
2. годишњег  програма за уређивање грађевинског земљишта, 

3. урбанистичке зоне, 

4. намене објекта  и 

5. површине објекта. 

Степен комуналне опремљености 
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Члан 3.

Степен  комуналне  опремљености  подразумева  степен  изграђености  мреже
инфраструктуре. 

Урбанистичке зоне

Члан 4.

Зоне и границе зона утврђене су  у члану  59. ове Одлуке.   

Намена објекта

Члан 5.

Намена објекта - простора за који се утврђује накнада за уређивање  може бити: 

- становање: стамбени објекти, стамбени простор у стамбено-пословним објектима,
стамбени  простор  у  оквиру  атељеа  и  пратећи  гаражни  простор  у  стамбеним  и
припадајући део гаражног простора у стамбено-пословним објектима; 

-  комерцијална  делатност:  пословни  објекти,  хотели,  угоститељски  објекти,
трговински  објекти  -  простори  са  пратећим  простором,  пословно-стамбени
апартмани, бензинске пумпе без и са надстрешницом, атељеи, објекти -  простори
спорта, рекреације и разоноде, објекти - простори услужног занатства, мењачнице,
канцеларије,  кладионице,  коцкарнице,  видео  клубови  и  сл.  и  остали  простори
комерцијалног  карактера  у  оквиру  стамбено-пословних,  привредно-производних  и
осталих објеката, као и припадајући гаражни простор у овим објектима; 

-  производна  делатност:  привредно-производни  објекти,  складишта,  наткривена
производна постројења, стоваришта, магацини, пијаце, гаража као посебан објекат,
као  и  објекти  производног  занатства,  индустрије  и  грађевинарства,  комунални
објекти, пољопривредни објекти и гаражни простор у овим објектима; 

-  објекти  остале  намене:  објекти  јавне  намене  -  простори  намењени  обављању
делатности  државних  органа  и  организација,  органа  и  организација  јединица
територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација које обављају јавну
службу,  станови  за  социјално  угрожена  лица,  објекти  -  простори  образовања,
социјалне  и  дечије  заштите,  здравства,  културе,  уметности  и  заштите  животне
средине,  објекти  -  простори  традиционалних  цркава  и  традиционалних  верских
заједница у смислу Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник
РС", број 36/2006); 
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Објекти  -  простори  који  нису  наведени  у  ставу  1.  овог  члана,  уподобиће  се
најсличнијој наведеној намени. 

Површина објекта

Члан 6.

Површина  објекта   за  који  се  утврђује  накнада  за  уређивање   једнака  је  нето
површини објекта из важеће техничке документације, а према ЈУС У.Ц2.100: 2002.  

III-САДРЖАЈ  НАКНАДЕ  ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

         Члан 7.

Накнада за уређивање обухвата: 

1. трошкове припремања грађевинског земљишта
    (у даљем тексту: трошкови припремања), 

2. трошкове за комунално опремање грађевинског земљишта 
     (у даљем тексту: трошкови опремања).

   
Члан 8.

Трошкови припремања обухватају трошкове за:

-истражне радове и израду геодетских, геолошких и других подлога, израду   
 планске и   техничке  документације, програма за уређивања  земљишта,
-расељавање, рушење објеката који су планом за то предвиђени,  
санирање терена, решавање имовинско правних односа  за површине  јавне
намене  у блоку до грађевинске парцеле и
-друге радове.

Члан 9.

Трошкови опремања обухватају изградњу објеката  комуналне   инфраструктуре,  и
изградњу и уређење површина јавне намене који се утврђују Програмом уређивања
грађевинског земљишта, а нарочито: 

1. водоснабдевање, 

2. канализацију, 

3. јавну расвету, 

4.  део  електроснабдевања,  
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5. саобраћајне површине, 

6. слободне зелене површине и 

7. друге трошкове комуналног опремања из надлежности локалне самоуправе. 

Трошкови  опремања  разврставају  се  према  функционалном  рангу  одговарајућих
делова комуналних система на трошкове  магистралног,  примарног и секундарног
опремања.

Члан 10.

Накнаде за уређивање у привредним комплексима не обухвата радове на изградњи
дистрибутивних трафо-станица.  

Члан 11.

Накнаде за уређивање,  за све  врсте објеката,  не обухвата  следеће  трошкове: 

-изградња прикључака на објекте индивидуалне комуналне инфраструктуре,

- накнада за промену намене пољопривредног земљишта,

- трошкови измештања подземних инсталација на грађевинском земљишту у јавној
својини, 

- трошкове санације терена у оквиру грађевинске парцеле инвеститора и изградња
комуналних објеката и инсталација који су у смислу ове Одлуке обавеза инвеститора.

Сви трошкови из овог члана  падају на терет инвеститора.

IV.- ОБРАЧУН НАКНАДЕ  ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

Поступак обрачуна накнаде

Члан 12.

1.За објекте у  изградњи инвеститор је дужан да приложи документацију прописану
Законом о планирању и изградњи.  

2.За објекте у  поступку легализације, инвеститор је дужан да приложи документацију
прописану:

   -  Законом о планирању и изградњи  и 
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- Правилником  о  критеријумима  за  одређивање  накнаде  у  поступцима
легализације,  критеријумима  за  објекте  за  које  се  не  може  накнадно  издати
грађевинска  дозвола,  као  и  о  садржини техничке  документације  и  садржини  и
начину издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте који су предмет
легализације  ("Службени гласник  Републике  Србије",  број  89/2009 и  5/2010)-  у
даљем тексту: Правилник. 

Члан 13.

Инвеститор је дужан да Дирекцији поднесе захтев за закључење уговора и акт којим
га надлежни орган упућује на закључивање уговора,  са потребном документацијом. 

Инвеститор  је  дужан  да,  на  захтев  Дирекције,  достави  и  додатну  документацију
потребну за утврђивање накнаде за уређивање  и закључивање уговора. 

 
         Члан 14.

У поступку изградње објеката у складу са Законом о планирању и изградњи,  накнада
за уређивање  обрачунава се  на основу  Главног пројекта са извештајем о извршеној
техничкој  контроли или  идејног  пројектна  за  објекте  из  члана  145.  Закона  о
планирању и изградњи.

         Члан 15.

У поступку легализације  накнада за уређивање се обрачунава  на основу:   

-пројекат изведеног објекта са техничком контролом, 

-идејног пројекта за изградњу објеката,  

-техничког извештаја, 

-записника о извршеном вештачењу. 

           Члан 16.

 За објекте за које се не издаје грађевинска дозвола на основу члана 144. Закона о
планирању и изградњи,  накнада за уређивање  се не обрачунава. 

   Члан 17.

Обрачун накнаде за уређивање врши Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и
урбанизам општине Темерин" Темерин ( у даљем тексту: Дирекција). 
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Рок  за  израду  обрачуна  износи  5  дана,  почев  од  дана  поднетог  захтева  за
обрачун.

Обрачун накнаде важи 20 дана, почев од дана доставе обрачуна  подносиоцу
захтева.   

Обрачун накнаде се доставља подносиоцу захтева у року од 3 дана од дана
израде.

Члан 18.

Дирекција    својим штамбиљем потврђује документацију на основу које је извршен
обрачун, односно сачињен уговор (главни пројекат; фотографије; технички извештај о
стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спољњег уређења; записник о
извршеном вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова за употребу
објекта: пројекат изведеног објекта, идејни пројекат и др. ) 

Документација из претходног става се фотокопира  на страни  на којој је потврђен
штамбиљ и   део техничке документације на којој је исказана површина објекта.   

Члан 19.

Накнаду за уређивање  плаћа инвеститор. 

Накнаду  за  уређивање   за  објекте  изграђене,  односно  реконструисане  без
грађевинске дозволе у поступку легализације плаћа инвеститор, односно власник. 

Члан 20.

Накнаду  за  уређивање   плаћа   инвеститор  на  основу  Уговора  о   регулисању
међусобних односа за уређивање грађевинског земљишта  (у даљем тексту: Уговор),
који закључује са Дирекцијом. 

Уговор из претходног става овог члана садржи:  

-утврђује висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта, 

-динамика плаћања, 

-обим, структура и рокови за извођење радова на уређивању земљишта, 

као и поступак и услови измене уговора (промена намене, површине објекта и др.).

Саставни део Уговора из овог члана је обрачун накнаде за уређивање.  
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Члан 21.

Код објеката са вишенаменским садржајем накнада  за уређивање се обрачунава за
сваку намену посебно. 

Члан 22.

У  поступку  накнадног  издавања  грађевинске  и  употребне  дозволе  (легализација
објекта), инвеститор, односно власник и Дирекција закључују уговор пре издавања
грађевинске дозволе за објекат који се легализује. 

Члан 23.

Када су предмет легализације објекти из члана 189. Закона о планирању и изградњи,
Уговор  о   регулисању међусобних  односа  за  уређивање грађевинског  земљишта,
Дирекција  закључује  са  сваким  појединачним  власником  посебног  физичког  дела
објекта.

Члан 24.

Дирекција издаје потврду по извршеној  уплати целокупне накнаде  за уређивање  на
захтев инвеститора. Потврда се издаје у три примерка и садржи име односно назив
инвеститора, број и време закључења уговора, врсту и површину објекта за који је
извршен обрачун накнаде за уређивање,   број  и назив  техничке документације и
израђивача  који је исти израдио. Потврду потписује овлашћено лице.     

Члан 25.

Као доказ  о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање  на основу
члана 135. став. 1. тачка 4. Закона о планирању и изградњи, инвеститор  уз захтев за
издавање грађевинске дозволе  за објекте у изградњи или  у поступку легализације
објекта, прилаже  се и Уговор са обрачуном накнаде за уређивање. 

Члан 26.

Ако у току грађења објекта инвеститор одступи од документације на основу које је
прибавио одобрење за изградњу, односно одступи од главног пројекта на основу кога
је пријавио почетак извођења радова, дужан је да сноси трошкове разлике у накнади
за уређивање.

Коначан обрачун накнаде извршиће се према пројекту изведеног објекта, односно
коначно  изграђених  површина  објекта,   а  пре  подношења  захтева  за  измену
грађевинске дозволе.

Коначан обрачун накнаде регулисаће се анексом уговора. 
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V.-ВИСИНА НАКНАДЕ

Члан 27.

Степен  комуналне  опремљености  подразумева  степен  изграђености мреже
инфраструктуре.

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђује се према функционалном
рангу  мреже  инфраструктуре  која  се  ради  по Програму уређувања  грађевинског
земљишта за  територију општине Темерин и обухвата: 

- накнаду за магистралну мрежу (објекти инфраструктуре који су од утицаја на укупан
капацитет одговарајућег комуналног система), 

- накнаду за примарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од значаја за одређени
део територије и који повезују више делова града), 

-  накнаду  за  секундарну  мрежу  (објекти  инфраструктуре  који  су  од  значаја  за
просторну  целину,  налазе  се  у  оквиру  плана  детаљне регулације,  а  ван  границе
парцеле). 

Члан 28.

Висина накнаде за уређивање исказује се у бодовима 

Вредност бода се одређује на дан  обрачуна   у паритету 1  бод = 1  ЕУРО по
средњем курсу Народне банке Србије.  

Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђује се у бодовима по  м2 нето
површине објекта и обухвата: 

  ЗОНА                                         
Степен

комуналне
опремљености 

НАМЕНА ОБЈЕКТА

 
ОСТАЛИ
ОБЈЕКТИ 

СТАМБЕНИ
ОБЈЕКТИ

ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКТИ

Породичн
и

стамбени
објекти 

Вишепор
одични

стамбени
објекти

Произво
дни

објекти

Комерциј
ални

објекти
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Бод по м²
објекта

Бод пом²
објекта

Бод пом²
објекта

Бод по
м²

објекта

Бод по м²
објекта

Ц
е

н
тр

а
л

н
а

 з
о

н
а

I a

Магистрална мрежа 21 65 65 100 21
Примарна и 
секундарна мрежа 10 35 35 50 10

Укупна накнада 31 100 100 150 31

I б

Магистрална мрежа 20 60 60 90 20
Примарна и 
секундарна мрежа 10 30 30 45 10

Укупна накнада 30 90 90 135 30

I в

Магистрална мрежа 19 52 52 80 19
Примарна и 
секундарна мрежа 10 28 28 40 10

Укупна накнада 29 80 80 120 29

I г

Магистрална мрежа 18 45 45 70 18
Примарна и 
секундарна мрежа 10 25 25 35 10

Укупна накнада 28 70 70 105 28

О
с

та
л

е
 з

о
н

е

II 

Магистрална мрежа 12 32 32 49 12
Примарна и 
секундарна мрежа 6 18 18 26 6

Укупна накнада 18 50 50 75 18

III

Магистрална мрежа 11 20 20 30 11
Примарна и 
секундарна мрежа 5 10 10 15 5

Укупна накнада 16 30 30 45 16

IV 

Магистрална мрежа 9 16 16 24 9
Примарна и секундарна
мрежа 4 9 9 14 4

Укупна накнада 13 25 25 38 13

V

Магистрална мрежа 7 14 14 20 7
Примарна и 
секундарна мрежа 3 6 6 10 3

Укупна накнада 10 20 20 30 10

VI

Магистрална мрежа 5 10 10 15 5
Примарна и 
секундарна мрежа 3 5 5 8 3

Укупна накнада 8 15 15 23 8

Члан 29.
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Трошкови накнаде за уређивање грађевинског земљишта из члана 28. ове одлуке  
утврђују се за објекте у изградњи  и  за објекте који су у поступку  легализације. 

Члан 30.

Трошкови магистралног опремања обрачунавају се  у блоковима и деловима блокова
у  којима  је  одговарајућим  урбанистичким  планом,  односно  планским  документом
предвиђено грађевинско земљиште за површине јавне намене, које није прибављено
у  јавну  својину,  а  на  којем  су  изграђени  објекти  породичног  становања  без
грађевинске  дозволе,  односно  одобрења  за  изградњу,  и  немају  могућност
прикључења на инфраструктуру. 

По прибављању грађевинског земљишта за површине јавне намене из става 1. овог
члана у јавну својину, преостали део накнаде уговараће се у зависности од начина и
извора  средстава  финансирања  за  уређивање  локалитета  објектима  комуналне
инфраструктуре који су предвиђени Програмом уређивања. 

Дирекција нема обавезу на опремању локалитета док се не прибави јавно гађевинско
земљиште у државну својину и сачини анекс уговора за преостали део накнаде за
уређивање, у складу са  важећом Одлуком  о мерилима за обрачун висине накнаде
за уређивање грађевинског земљишта, на дан закључења анекса уговора.   

Члан 31.

Трошкови припремања и трошкови опремања  на  уређеном грађевинском земљишту
(које је  комунално опремљено), обрачунавају се и уговарају истовремено. 

Трошкови  припремања  и  трошкови  опремања   на   неуређеном  грађевинском
земљишту (које  није или је делимично комунално опремљено),   обрачунавају се и
уговарају   делимично,  према  обиму  и   структури  извођења  радова,  у  складу  са
Програмом уређивања грађевинског земљишта. 

Члан 32.

Ако  је  урбанистичким  планом  или  актом  надлежног  органа  предвиђена  фазна
изградња  објеката,   плаћање  накнаде  за  уређивање   уговара  се  за  сваку  фазу
посебно, у оквиру рока за изградњу објекта, са јединичном ценом утврђеном на дан
обрачуна за закључење уговора. 

По захтеву инвеститора у случају из претходног става уговарање може да се врши за
све фазе, уколико се за исте врши обрачун и плаћање накнаде за уређивање.  У
случају фазне изградње не може се уговорити  накнада за уређивање  за све фазе
тако да  ће се обрачун и исплата преосталих фаза  регулистати анексом уговора.      

Уговарање трошкова  припремања  и опремања  

Члан 33.
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Трошкови припремања  у табели  члана 28. ове Одлуке обухваћени су у трошковима
опремања. 

Приликом  уговарања  накнаде  за  уређивање  грађевинског  земљишта,  Дирекција
уговара и наплаћује накнаду  за магистралну мрежу. 

Заједно са накнадом за магистралну мрежу  на уређеном грађевинском земљишту
или земљишту које  је делимично  комунално опремљено, Дирекција, у зависности од
степена уређености одређене локације, уговара и  наплаћује  накнаду за примарну и
секундарну  мрежу. 

Члан 34.

У оквиру накнаде за примарну и секундарну мрежу,  учешће накнаде за примарну
мрежу износи 60% а накнаде за секундарну мрежу 40%. 

Члан 35.

У случају када се уговара делимично плаћање накнаде за примарну и секундарну
мрежу, плаћање накнаде за недостајућу инфраструктуру уговара се тако да ће се она
платити када се Програмом уређивања грађевинског земљишта предвиди извођење
(припремање и опремање) преосталих радова на уређивању земљишта,  о чему ће
се закључити анекс уговора, према важећој  одлуци која утврђује висину накнаде у
време закључења анекса. 

Уколико је основни уговор  закључило друго правно лице у случају из претходног
става овог члана, Дирекција закључује нови уговор.  

VI-ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ

Члан 36.

Ослобађају се плаћања накнаде за уређивање  инвеститори  верских објеката
традиционалних  конфесија  и  објеката  чији  је  инвеститор  предузеће  или
установа чији је оснивач Општина Темерин, АП Војводина и Република Србија
из области здравства, предшколског и основног образовања, физичке културе и
социјалне заштите,  станова солидарности и   комуналних објеката од општег
интереса.  

Решење о ослобађању плаћања  накнаде за уређивање  из става 1. овог члана
доноси   Председник општине Темерин.   

Члан 37.
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Накнада  за  уређивање  неће  се  наплаћивати  власницима  легалних  основних
стамбених објеката и власницима нелегалних основних породичних стамбених
објеката који су захтев за легализацију поднели до 11.  марта  2010.  године,
укупне површине до 80 м2, за: 

1)  надстршнице  (за  механизацију  и  сеници)  који  су  на  стубовима  и  имају
најмање једну отворену страну,
2)чардаке (кошеви за кукуруз),
3)објекте за узгој стоке за потребе домаћинства,
4)све  приземне  објекте  који  су  подељени  по  функционалним  наменским
целинама а који по својој намени нису стамбени, пословни, и економски објекти.

За објекте из претходног става, чија је укупна површина свих објеката наведених
у тачкама од 1) до 4),  већа од 80 м,2  власник плаћа  накнаду  за уређивање, за
разлику површине.

Члан 38.

Инвеститор који врши унутрашњу адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећег
габарита  и  волумена  легално  изграђеног  објекта,  без  повећања  укупне  нето
површине и без промене намене, не плаћа накнаду за уређивање,  о чему Дирекција
издаје обавештење инвеститору. 

VII.- УМАЊЕЊЕ  ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ

Члан  39. 

По утврђивању укупне нето површине објекта у складу са стандардом из члана  6.
ове  Одлуке, врши се умањење накнаде за уређивање  у складу са  Правилником и
овом  Одлуком.  

Члан 40.  

Власници породичних стамбених објеката из члана 2. Правилника,  који стекну право
на умањење накнаде за уређивање  у поступку легализације, немају право на остала
умањења накнаде   за ту врсту објекта, регулисана овом Одлуком, осим у случају
једнократне исплате.  

Члан 41.  

Уколико се уговор  о уређивању грађевинског земљишта закључи до 31. децембра
2010.  године,  накнада  за  уређивање   се  умањује,  у  односу  на  висину  накнаде
утврђену овом одлуком:   

-у поступку легализације за породичне стамбене објекте који  нема право на умање
по основу Правлика,    -за  20%: 

- за  породичне стамбене објекте у изградњи -  за  20%. 
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-за  колективно  становање  и  пословни  простор  у  изградњи  или  у  поступку
легализације -  за   10%: 

           Члан  42. 

За  помоћне и економске објекте на парцели породичног становања,  укупна
накнада се умањује за 60%.

           Члан  43. 

Висина накнаде  за уређивање за  породичне стамбене објекате  и помоћне
објекте који служе редовној употреби главног објекта,   умањује се за 10% , од
износа накнаде утврђене у овој Одлуци, ако је инвеститор преко 5 година путем
месног  самодоприноса  уложио  или  улаже  средства  за  изградњу  комуналних
објеката на територији општине Темерин. 

Умањење  по  основу  плаћања  самодоприноса  се  не  признаје  за  изградњу
пословних објекта. 

Висина накнаде умањује се на основу доказа прибављеног од месне заједнице и
исплатилаца зарада, или надлежног органа за јавне приходе.

Висина накнаде на основу става 1. овог члана ће се умањити и када је обвезник
самодоприноса право својине или право коришћења на земљишту пренео на
брачног друга и на наследнике из првог наследног реда.

    Члан  44. 

За  надзиђивање  стамбених  објеката  до  70%  нето  површине   постојећег
стамбеног  објекта, накнада за уређивање се умањује за 40%, утрђене  у овој
Одлуци  

За доградњу стамбених објеката  до 40% нето површине постојећег стамбеног
објекта накнада за уређивање се умањује за 40%.   

У  случају  надзиђивања  преко  70%   и  доградње  преко  40%,  нето  површине
постојећег стамбеног објекта, накнада  за уређивање се обрачунава и уговара у
пуном износу.

Члан   45.

За  претварање  заједничких  просторија  у  станове,  припајање  заједничких
просторија  стану,  претварање  помоћног  простора  у  станове,  претварање
таванског у стамбени простор, накнада за уређивање се  умањује за 60% од
износа  утврђеног у овој Одлуци.

Члан  46.
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За претварање помоћних  објеката и стана у пословни простор, за припајање
заједничких просторија пословном простору, претварање помоћних, заједничких,
сутеренских и таванских просторија и пасажа у пословни простор накнада за
уређивање грађевинског  земљишта се обрачунава  у  висини разлике између
накнаде за  пословне објекте и накнаде за стамбене односно помоћне објекте.  

Члан  47. 

За  реконструкцију  и адаптацију  објеката накнада за уређивање се умањује за
70%  за стамбене објекте и за 50 % за пословне објекте од износа  утврђеног у
овој Одлуци, за ту врсту објекта. 

Члан   48.

Накнада за уређење умањује се у односу на износ утврђен у овој одлуци  за
ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ у следећим случајевима:

1).  за пословне објекте: 
 -  за површину објекта  преко   500 м2 до 1.000  м2  нето  површине- за 10%,   
стим да се површина до 500 м2 обрачунава по одлуци, 
-  за површину објекта преко 1.000 м2 до 2.000  м2  нето  површине- за 20%,
стим да се површина објекта до 1.000 м2  умањује према процентима из овог
члана,  а умањење се обрачунава за разлику површине.       
 - за површину објекта преко 2.000 м2 до 3.000  м2  нето  површине- за 30%, 
с тим да се површина објекта до 2.000 м2  умањује према процентима из овог
члана, а умањење се обрачунава за разлику површине,       
  -  за површину објекта преко 3.000 м2   до 4.000  м2  нето  површине- за 40%,
с тим да се површина објекта до 3.000 м2  умањује према процентима из овог
члана, а умањење се обрачунава за разлику површине,       
 - за површину објекта преко 4.000 м2  нето   површине- за 50%,
с тим да се површина објекта до 4.000 м2  умањује према процентима из овог
члана, а   
умањења из ове тачке обрачунавају се за разлику површине објекта. 

 Пословни објектки  из ове тачке не обухватају остале објекте из овог члана.

2) за изградњу затвореног складишног простора- за 25%,

3)  за  изградњу  гаража  уз  пословни  објекат  и  на  парцели  вишепородичног
становања    
-  за 40%,

4) за изградњу склоништа (као посебног објекта  и ако је склониште у склопу
објекта друге намене) -за 80%,

5) за изградњу силоса - за 50%,

6) за изградњу резервоара и манипулитивних простора у оквиру граница
  парцеле бензинских пумпи- за 25%,

7) за изградњу надстрешнице- за 70%,
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8).за  изградњу отворених  пијаца са  тезгама-  за  40% а затворених пијаца са
тезгама за 20%,

9)  за  изградњу привремених монтажних објеката на јавним површинама -  за
40%, 

10) за изградњу отворених спортских терена- за 35%,   

11) за изградњу отворених спортских терена привременог карактера- за 70%, 

12) за изградњу отвореног складишног простора -за 50%

13)  за изградњу манипулативног простора -за 60%,

Манипулативни простор је објекат приступне саобраћајнице на парцели корисника, 
власника или закупца,  платои, платои  који служе за паркирање,  претовар, утовар и 
истовар, окретнице и  претоварне рампе.    

14) за изградњу отвореног паркинга за паркинг места  
  на   грађевинској парцели инвеститора за 45%,

15). за објекте из области сточарства за  50%,

16) за пратеће објекте уз пословни простор за 50%,

17) за изградњу пословног простора за услужно занатство 25%.

Члан  49. 

Приликом обрачуна накнаде за уређење грађевинског  земљишта, накнада за
уређивање умањује се  у односу на износ предвиђен у овој одлуци за све врсте
објеката у следећим случајевима:   

- за балконе, отворене терасе и тремове накнада се умањује - за 75%,
- за подруме и покривене терасе накнада се умањује- за 50%,
- за  поткровље и лође накнада се умањује - за 25%.

Члан  50.

Инвеститор  који  руши  постојећи  легално  изграђени  објекат  и  гради   или  је
изградио  нови објекат на истој локацији који је у поступку легализације,  плаћа
накнаду  за  уређивање   према  намени  и  карактеру  објеката,  за  разлику   у
површини  између објекта који се  гради и 50% површине објекта који се руши.

Накнада за уређивање  се не уговара када је пројектована површина новог
објекта иста или мања од површине срушеног објекта.

                                                                Члан 51. 
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Председник општине  може на захтев инвеститора објекта, као подстицај за грађење 
објеката од посебног интереса за развој Општине Темерин, донети одлуку о 
умањењу накнаде обрачунате на основу ове одлуке уколико: 

- инвеститор гради објекат у коме запошљава значајан број радника у односу на 
површину објекта који гради односно на његову инвестициону вредност, 

- инвеститор улаже значајна средства у комуналну инфраструктуру која је и од 
општег значаја, 

- се ради о изградњи објекта који ће током експлоатације односно својим уређењем 
припадајуће парцеле доприносити очувању животне средине. 

Умањење утврђено применом критеријума из става 1. овог члана може да износи 
највише 25% укупног износа накнаде обрачунате применом свих одговарајућих 
одредби ове одлуке. 

Уколико инвеститор не изврши исплату умањеног износа по предрачуну у року из 
претходног става одлука председнка општине  о умањењу накнаде ће се ставити ван 
снаге и инвеститор ће изгубити право на умањење накнаде. 

Предлог одлуке из става 1. овог члана са процентом умањења, израђује посебна 
радна група коју именује Председник општине. 

Члан  52.

У случају  изградње  објекта корисник плаћа накнаду за уређивање за површину
преко  150  м2 објекта,   уколико  је  земљиште  прибавио  на  основу  уговора  о
давању земљишта на коришћење или уговора о комуналном опремању у коме
није утврђена површина објекта, а који уговор је закључен између корисника и
правног  претходника Јавног   предузећа "Дирекција  за  изградњу и  урбанизам
општине Темерин"  Темерин.

VIII.- УТВРЂИВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ 
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

                                                                 Члан 53.

Накнада за уређивање  у поступцима легализације за породичне стамбене објекте до
100  м2 утврђује  се  на  основу  следећих  критеријума:  степена  комуналне
опремљености,  годишњих  програма  за  уређивање  грађевинског  земљишта,
урбанистичке  зоне,  положаја  локације,  намене  објекта,  нето  површине  објекта  и
времена закључења уговора о уређивању грађевинског земљишта којим се уређује и
плаћање накнаде у поступку легализације.
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Под породичним стамбеним објектима из става 1. овог члана сматрају се и станови у
стамбеним  зградама  до  100  м2 нето  корисне  површине  стана,  без  обзира  на
површину стамбене зграде у којој се ти станови налазе. 

Накнада из става 1. овог члана умањује се за 60% у односу на висину накнаде коју
прописује јединица локалне самоуправе за уређивање грађевинског земљишта, ако
се  уговор  о  уређивању  грађевинског  земљишта  закључи  до  31.  децембра  2010.
године.

По  истеку  рока  из  става  3.  овог  члана,  јединица  локалне  самоуправе  прописује
висину накнаде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", бр. 72/09 и 81/09 - исправка - у даљем тексту: Закон), и општим актима јединице
локалне  самоуправе,  којима  се  уређују  мерила  за  обрачун  висине  накнаде  за
уређивање грађевинског земљишта.

Умањење из става 3. овог члана може остварити лице које је изградњом објекта,
односно куповином стана трајно решавало своју стамбену потребу.

Подносилац захтева или члан његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца
рођена у браку, ван брака, усвојена и пасторчад, који живе са подносиоцем захтева у
заједничком домаћинству) који има у својини другу непокретност за становање на
територији јединице локалне самоуправе на којој се налази непокретност за коју је
поднет захтев за легализацију, нема право на умањење из става 3. овог члана. 

Приликом обрачуна површина за умањење по основу прописаном у ставу 3.  овог
члана,  за  породичне  стамбене  објекте  до  100  м2 обрачунава  се  бруто  развијена
грађевинска површина у складу са чланом 2. тачка 12. Закона.

Приликом обрачуна површина за умањење по основу прописаном у ставу 3.  овог
члана,  за  станове  у  стамбеним  зградама,  обрачунава  се  нето  корисна  стамбена
површина стана,  без  обзира на укупну површину  стамбене зграде у  којој  се  стан
налази. 

Умањење накнаде из става 3.  овог  члана не односи се на пословни простор или
други  простор  који  је  изграђен  без  грађевинске  дозволе  и  који  се  налази  у
породичном стамбеном објекту површине до 100 м2, а не користи се за становање.

IX.-ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА
 ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Члан 54.

Неизграђено  грађевинско  земљиште  које  није  опремљено  у  смислу  Закона  о
планирању  и  изградњи (  у  даљем  тексту:  Закон),  а  налази  се  у  обухвату  плана
генералне  регулације,  односно  плана  детаљне  регулације,  може  се  комунално
опремити и средствима физичких и правних лица. 
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Лице  из  става  1.  овог  члана  подноси  надлежном  органу  јединице  локалне
самоуправе,  односно  привредном  друштву,  јавном  предузећу  односно  другој
организацији  из  члана  91.   Закона, предлог  о  финансирању  изградње комуналне
инфраструктуре. 

Ако орган, односно организација из става 2. овог члана утврди да је предметна зона,
односно локација у обухвату плана генералне регулације, односно плана детаљне
регулације и да је подносилац власник грађевинског земљишта сачиниће услове о
финансирању изградње комуналне инфраструктуре, који нарочито садржи: податке о
локацији,  односно  зони,  податке  из  урбанистичког  плана  и  техничке  услове  за
изградњу комуналне инфраструктуре, податке из програма уређивања грађевинског
земљишта, границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела, рок
изградње, обавезу јединице локалне самоуправе као инвеститора за прибављање
локацијске,  грађевинске  и  употребне  дозволе,  као  и  обавезу  да  обезбеди  и
финансира стручни надзор у току извођења радова, обавезу власника земљишта за
финансирање  израде  техничке  документације,  стручне  контроле  техничке
документације,  извођења  радова,  обавезу  власника  грађевинског  земљишта  да
изврши  избор  извођача  радова,  обавезу  предаје  изграђених  објеката  комуналне
инфраструктуре  и  дугих  објеката  јавне  намене  у  својину  јединици  локалне
самоуправе,  стварне трошкове изградње комуналне инфраструктуре, као и висину
умањења накнаде за уређивање грађевинског земљишта за инвеститора објекта који
ће бити грађен на тој локацији, односно зони. 

За објекте који ће се градити на локацији, односно зони која се комунално опрема
средствима власника, накнада за уређивање грађевинског земљишта се умањује за
стварне  трошкове  комуналног  опремања,  а  највише  до  60%  од  висине  накнаде
утврђене према мерилима за обрачун за ту локацију, односно зону. 

Ако  власник  грађевинског  земљишта  прихвати  услове  из  става  3.  овог  члана,
надлежни  орган  предлог  о  финансирању изградње  комуналне  инфраструктуре  са
предлогом  уговора  доставља  скупштини  јединице  локалне  самоуправе  на
одлучивање. 

Одлука  скупштине  општине   о  прихватању  предлога  о  финансирању  изградње
комуналне инфраструктуре средствима власника грађевинског земљишта садржи и
овлашћење  органу  јединице  локалне  самоуправе,  привредном  друштву,  јавном
предузећу, односно другој организацији из члана 91. Закона, за закључивање уговора
којим  се  ближе  уређују  односи  настали  поводом  прихватања  предлога  о
финансирању изградње комуналне инфраструктуре средствима власника. 

Надлежни  орган,  односно  правно  лице  из  става  6.  овог  члана,  које  је  одлуком
скупштине  општине  добило  овлашћење  за  закључење  уговора  са  власником
грађевинског земљишта којим се уређују односи везани за финансирање изградње
комуналне инфраструктуре, закључује уговор у року од 30 дана од дана доношења
одлуке из става 6. овог члана. 

X.-НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
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Члан 55.

За   ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ОБЈЕКАТЕ  накнада се плаћа по уговору, и то:

- у целости у року од 15 дана од дана закључења уговора, или

- у ратама и то: прва рата у износу од 20%, у року од 15 дана од дана закључења 
уговора, а преостали износ у највише 60 месечних рата, које се усклађују са растом 
цена на мало, према подацима Републичког  завода  за статистику 

Када се уплата целокупног износа накнаде изврши у року од 15 дана од дана 
закључења уговора, утврђена накнада умањује се -за 30%, осим за објекте који 
испуњавају услове из члана 2. Правилника.

 За објекте  који испуњавају услове на  умањење  из члана 2. Правилника, када се 
уплата целокупног износа накнаде изврши у року од 15 дана, од дана закључења 
уговора, утврђена накнада умањује се -за 10%.

Начин плаћања накнаде из става 1. овог члана примењује се и у случајевима када 
инвеститор за сопствене потребе врши реконструкцију стамбеног простора или 
претвара тавански простор у једну стамбену јединицу у вишепородичној стамбеној 
згради.

Члан 56.

За   ОБЈЕКТЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ  СТАНОВАЊА, КОМЕРЦИЈАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ, ПРОИЗВОДНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ОБЈЕКАТАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА,  
накнада се плаћа по уговору, и то:

- у целости, у року од 15 дана од дана закључења уговора, или

- у ратама и то:прва рата у износу од 30% у року од 15 дана од дана закључења 
уговора, а преостали износ у највише 24 месечне рате, које се усклађују са  растом 
цена на мало према подацима Републичког  завода  за статистику 

Када се уплата целокупног износа накнаде изврши у року од 15 дана од дана 
закључења уговора,  утврђена  накнада умањује се  за 30%. 

Члан 57.

Усклађивање накнаде се врши до доспећа рате за плаћање, а након доспећа у 
случају кашњења обрачунава се законска затезна камата, до исплате доспелог дуга.

Када се плаћање накнаде уговори на рате, а инвеститор поднесе захтев за исплату 
преосталог износа недоспелог дуга, накнада се умањује  за:

- 20%, када је број преосталих недоспелих рата већи од 50% од уговореног броја 
рата, и
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- 10%, када је број преосталих недоспелих рата мањи од 50% од уговореног броја 
рата.

За објекате породичног становања умањења из претходног става односе се на 
преостали износ накнаде.

Инвеститор нема право на умањење из ст. 2. и 3. овог члана, ако су му преостале три
рате до исплате целокупног дуга.

XI.-СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

Члан 58.

Ради обезбеђења плаћања накнаде на  рате  ако је инвеститор правно лице, дужан је
да достави средство обезбеђења, и то: 

1. НЕОПОЗИВО УГОВОРНО ОВЛАШЋЕЊЕ, у складу са Законом о платном промету,
за реализацију НАЛОГА ЗА НАПЛАТУ. 

2.  Уз  налоге  за  наплату  и  овлашћење  обавезно  је  и  средство  обезбеђења  које
вредносно покрива износ уговорене обавезе коју утврди Дирекција, а то су:

-  БАНКАРСКА  ГАРАНЦИЈА  "без  приговора",  "на  први  позив",  банкарска
супергаранција, уз обавезну клаузулу о укључењу ревалоризације у гаранцију. 

Поред средства обезбеђења из става 1. тачка 2. инвеститор је обавезан да достави и
следеће оверене копије: решење о упису у Регистар привредних субјеката, потписе
лица  овлашћених  за  заступање  оверених  од  стране  суда,  овлашћење  о
разврставању - извод из регистра Републичког завода за статистику, и депо картон
од организације овлашћене за плаћање за сваки текући рачун које правно лице има. 

Дирекција  је обавезна да инвеститору изда потврду о пријему уредне и комплетне
документације. 

Ради обезбеђења плаћања накнаде  на рате, ако је инвеститор физичко лице, дужан
је  да достави средство обезбеђења,  и  то  уговор о хипотеци,  у  корист  Дирекције,
односно заложну изјаву на непокретности чија је вредност већа од износа уговорене
обавезе. 

XII.-ЗОНЕ ЗА УГОВАРАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
 ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 59.
        
У складу са критеријумима из  ове Одлуке утврђују се следеће зоне  за
уговарање висине накнаде за уређивање:   
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I. ЗОНА

 1. Прва месна заједница  Темерин:
     

I А  -  централна  зона -  улица Новосадска од броја 349 до 397/1 и од 302 до 348,
улица Петефи Шандора од броја 1 до броја 45 и од броја 2 до броја 56, улица Змај
Јовина број 21, улица Кошут Лајоша број 26, 28 и 29;  

I  Б  -  улица  Змај Јовина од броја 23 до броја 47 и од броја 24 до броја 48,  улица
Кошут Лајоша од броја 31/1 до броја 39 и до  броја 30 до броја 58, улица Народног
фронта од броја 63 до броја 119/а и од броја 56 до броја 84 и улица Моше Пијаде.    

I В-  Улица Змај Јовина од броја 1 до броја  19 и од броја 2 до броја 22,  улица Кошут
Лајоша од броја 1 до броја 29 и од броја 2 до броја 28, улица Николе Пашића од
броја 25 до броја 81 и од броја 40 до броја 82, Новосадска од броја 399 до броја 417
и од броја 350 до броја 362/1 и улица Првомајска.

I Г –улица Змај Јовина  од броја 50 до броја 50/3, улица Кошут Лајоша  од броја
41. до броја 53 и од броја 58 до броја 68/1. 

II. ЗОНА

1.  Прва месна заједница Темерин
-улица Новосадска од  броја  419 до броја 439 и од броја 364 до броја 384, Народног
Фронта од броја 121 до броја 159 и од броја 86 до броја 128, Пашићева улица од
броја 83 до броја 113 и од броја 84 до броја 134, улица Марка Орешковића од броја 7
до броја 49 и од броја 8 до броја 42, улица Сирмаи Кароља од броја 1 до броја 31 и
од броја 2 до  броја 48.,  и улица Учитељска. 

3.  Месна заједница  Бачки Јарак
- Новосадска 53 - 107 и  56 - 110,  М. Стојановића  11 - 29 и 24 - 48.

4. Остале радне зоне у свим месним заједницама

4.1.Прва месна заједница Темерин  
- Радна зона - блокови број 1, 2 и 4.

4.2. Месна заједница " Старо Ђурђево" 
- Индустријска зона ( блок број 77а и 77б) и Зона мале  привреде. 

4.3. Месна заједница  Бачки Јарак

- Радна зона - блок број 15.
- Радна зона - блок број 26 
- Радна зона - блок број 29.
- Радна зона - блок број 38.
- Радна зона - блок број 39.

4.4.Месна заједница Сириг 
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-Планирана радна зона према Сиригу  у блоку број 20,
-Планирани радни комплекси блок број 35,  
-Производно пословни комплекс  и планирани радни комплекс у блоку број 36.

III.- ЗОНА
  
1. Прва месна заједница Темерин
- Новосадска  287 - 347 и 236 - 300, од 441 -533 и 386 - 480, 581 - 651
и 544 - 584. Народног фронта 1 - 63 и 2 - 56,  161 - 253 и 130 - 222/1.
Пашићева  1 - 23 и 2 -38, 115 до краја улице и 136 до краја улице, И.Л. Рибара 1/
3 - 1/ 13 и 8 - 56, Чаки Л. 7 -53 и 6 - 48, С. Маринковића,
Мункачи М. Молнар Ђ., Шајкашког парт.одр., Сирмаи К. 33 до краја и 50 до краја,
" 23. октобра", Кодаљ З., Св. Николе, Микеш К., Л.Мушицког од 11 до краја и од 2
до краја улице, Киш Ф. 1 - 5 и 2 -10.

2. МЗ " Старо Ђурђево" Темерин
- Новосадска 131 - 285 и 102 - 234.

 IV- ЗОНА
     
1. Прва месна заједница Темерин

1/1. -  Југословенске армије,  Босанска,  М.Горког,  Мађарска,  С.  Милетића од 1 -
15 и 2 - 10, Чаки Л. од 55 - 93 и 50 - 76, Кошут Л. од 55 до краја и од 60 до краја,
З.Јовина од 47 до краја и од 52 до краја, Верешмарти М., Безереди М., Доже Ђ.
од 1 - 71 и од 2 -76, И.Л. Рибара од 1/1 - 1/2, од 2 - 6, од 1/14 до краја и од 58 до
краја, Вуковарска и Мала од броја 1 до броја 13 и од броја 10 до броја 24.

1/2. - Трећа Крајишка прол. бр., Занатска, Народног фронта од 255 до краја и од
224 до краја, Прве Пролетерске див., С. Дивнина Бабе, Јожеф А., Пролетерске
од 1 - 59 и 2 - 68, Новосадска од 535 - 579, 482 - 542, од 653 до краја, и од 586 до
краја,С. Ковачевића од 1 - 31 и од 2 - 36, Радничка, Алмашка од 2 - 8 и непарна
страна, Ковач А., Шпанских бораца, В. Стајића, Сиришка, В. Влаховића.

1/3. - Светог Илије, Ракоци Ф., Бемова, Чаки Л. од броја 1 до броја  5 и од 2 - 4,
"29.Новембра",  Радноти М.,  С.  Синђелића,  Цара Душана,  Гусман Ј.,  Народних
хероја, Д.Туцовића, Барањи К., Перцел М. од 23 до краја и од 22 до краја, Ади
Ендре,  Петефи бригаде,  Петефи Ш.  од 47  -  69  и од 58  -94,  Омладинска,
В.Рибникара,Л. Мушицког од 1 - 9, Фехер М., Клапка Ђ., М. Орешковића од 1 - 5
и од 2 - 6.

2.  МЗ  "Старо Ђурђево" Темерин

2/1. - Новосадска од 1 - 129 и од 2 - 100, Ђ. Јакшића, Г. Принципа, П. Драпшина,
Ж.  Зрењанина,  И.Г.  Ковачића,  Његошева,  М.  Краљевића,  Р.  Кончара,
Партизанска,  Борачка,  М.  Обилића,  Браће Југовића,  Б.  Радичевића,
Железничка,  Мала,  В.  Караxића,  М. Тепића и остале улице које нису наведене
од I до IV зоне  за  МЗ "Старо Ђурђево".
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3. Месна заједница  Бачки Јарак

3/1. - Новосадска од 1 - 51, од 2 - 54, 109 до краја и 112 до краја, М.Стојановића
од 1 - 9,  од 2 - 22,  од 31  до краја и од 50  до краја,  Омладинска,  И.Л.Рибара,
Н.Тесле, Радничка, И.Андрића, М.Боснић, З.Челара, Цара Лазара, Партизанска,
М.  Орешковића,  Г.Принципа,  С.Родића,  Ж.Зрењанина,  М.Бурсаћ,  В.Влаховић,
М.Пијаде,  Дрварска,  С.Шолаје,  Железнички чвор,  Железничка,  И.
Милутиновића,  Виноградска,  Блок 20,  Војводе Мишића и део улице Браће
Југовића - јужна страна.

4. Месна заједница Сириг
 - Новосадска од 1 до 57 и од 2 до краја.  

V.- ЗОНА

1. Прва месна заједница  Темерин

1/1. - Ружа, Јокаи М., Б. Бухе, Кун Беле, Пап Пала, Липе, Сечењи М., Танчић М.,
Арањ Ј., И. Андрића, Бостанска, Чаки Л., од 95 до краја  и од 78 до краја, К.Нађа,
Кокаи И.,  Пролетерска од 61 до краја и од 70 до краја, Алмашка од 10 до краја,
С.Ковачевића од 33 до краја и од 38 до краја, Перцел М. од 1 - 21 и од 2 - 20,
Болманска, Бреза, Вереш Петера, Петефи Шандора од 71 до краја и 96 до краја,
Киш Ф. 7  до краја и од 12  до краја,  Б.  Ћопића,  Цигларска,  Косовска,   Алексе
Шантића,   Доже Ђерђа од 73  до краја  и од 78  до краја,  Боре Станковића,
Дрварска, Лазе Костића, Михајла Пупина и Николе Рађеновића  и остале улице
које нису наведене  од I до IV зоне  за  Прву  МЗ.

VI.- ЗОНА
 
1. Месна заједница  Сириг

1/1.  Београдска,  Б.Радичевића,  Добровољачка,  Д.Обрадовића,  Дрварска,
Дунавска,  Ђ.Даничића,  Фрушкогорска,  Г.Принципа,  Грмечка,  И.Л.Рибара,
Југословенске армије,  Камендинска,  Карађорђева,  Косовска,  Мајевичка,
М.Рељина,  Н.Тесле,  Његошева,  П.Кочића,  Пионирска,  Радничка, "13.  Априла",
Вука Караxића,  Новосадска од 59  до краја,  Краља Петра Првог и Војводе
Бојовића и  остале улице које нису наведене  од I до VI зоне за  МЗ Сириг.

2.  Остало  грађевинско  земљиште   ван  граница   градског  грађевинског
земљишта и простор ван грађевинског подручја  насељених места на коме је
урбанистичком документацијом предвиђена изградња објеката,  осим  радних
зона. 
 

XIII.-   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан  60.

Инвеститор који је Дирекцији поднео уредан захтев за обрачун накнаде за уређивање
грађевинског  земљишта пре  ступања на  снагу  ове  одлуке  може регулисати  своје
обавезе  према  одредбама  одлука  које  су  важиле  у  време  подношења  уредног
захтева,  уколико је то за  њега повољније. 

Члан  61.

Инвеститор  који  је  остварио  право  градње  по  Закону  о  планирању  и  изградњи
("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06), а поднесе захтев Дирекцији за уговарање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта, после ступања на снагу ове одлуке и
уз исти достави правноснажно решење о одобрењу за изградњу, идејни и главни
пројекат,  закључује  уговор  са  Дирекцијом  по  одредбама  ове  одлуке,  а  пре
подношења  пријаве почетка извођења радова. 

Члан  62.

Ступањем на снагу ове Одлуке брише  се  поглавље број   II.   ОБРАЧУН И
ВИСИНА  НАКНАДЕ  ЗА  УРЕЂИВАЊЕ, Одлуке  о  програму  уређивања
грађевинског земљишта општине Темерин за 2009. годину  ("Службени лист
општине Темерин" број  4/2005). 

Члан  63.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи  Одлука о инвестиционом
програму   блока  103  у  Темерину  ("Службени  лист  општине  Темерин"  број
5/2004) и  Одлука  о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање
грађевинског  земљишта ("Службени лист општине Темерин"  број   4/2005 и
15/2008). 

Члан 64.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-3-5/2010-01                                                                                     
Дана:30.03.2010. године                              
ТЕ М Е Р И Н                                                                       Михаљ др. Матушка,с.р.
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60.

На  основу  члана  6.  став  1.  тачка  5.  Закона  о  финансирању  локалне
самоуправе  ("Службени  гласник  РС",  број  62/06),  члана  220.  Закона  о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), и члана 35.
став  1.  тачка  6.  и  16. Статута  општине  Темерин  ("Службени  лист  општине
Темерин" број 11/2008),  Скупштина  општине  Темерин на XVI седници одржаној
30.03.2010. године, доноси

О Д Л У К У
О     ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  О УТВРЂИВАЊУ 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У одлуци о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта 
(«Службени лист општине Темерин» број 4/2004 и 4/2005), члан 9. мења се гласи: 

«Члан 9.

1. СТАМБЕНИ ПРОСТОР

1).ИЗГРАЂЕНО  ГРАЂЕВИНСКО  ЗЕМЉИШТЕ  КОЈЕ  СЕ КОРИСТИ  ЗА  СТАМБЕНЕ
СВРХЕ 

Накнада  за 1м2 изграђеног грађевинског земљишта  које се користи за стамбене
сврхе,  на  парцели индивидуалног  породичног  становања,  одређује  се  зависно  од
површине грађевинске парцеле  и реона у коме се земљиште налази и износи:
  
а) за  грађевинске парцеле до 500 м2:

реон  (дин/м2)
Реон 1. 2,20
Реон 2.  1,80
Реон 3.  1,50
Реон 4.  1,20

б)  за  грађевинске парцеле преко 500 м2 плаћа се накнада из става 1. под тачком  а)
овог члана за површину до  500 м2,  а за сваки м2 преко те површине   плаћа се у
сва четири реона износ накнаде од 0,3 динара /м2. 

2). СТАНОВИ

За    станове у колективним стамбеним зградама,  накнада се утврђује  према м2

корисне стамбене површине стана и износи: 
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реон  (дин/м2)
Реон 1. 14,30
Реон 2. 11,70
Реон 3. 10,50
Реон 4. 8,80

Члан 2.
Члан 10. мења се гласи: 

2. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

За   изграђено   и  неизграђено  граграђевинско  земљиште  које  се  користи  у
пословне сврхе накнада се утврђује према м2 грађевинске парцеле и износи:

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - по м2 грађевинске парцеле

Број
реона ИЗГРАЂЕНО

грађевинско земљиште
НЕИЗГРАЂЕНО

 грађевинско земљиште
1. 6,20 1,50
2. 5,00 1,20
3. 4,20 1,10
4. 3,50 0,77

3.ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

За  неизграђено  грађевинско  земљиште  у  државној  својини  које  се  користи   у
дозвољене сврхе до привођења земљишта планираној намени, накнада у сва четири
реона износи 0,3  динара/м2 земљишта». 

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                                                               ПРЕДСЕДНИК
Број:06-3-6/2010-01                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана:30.03.2010. године
Т Е М Е Р И Н                                                                           Михаљ др. Матушка,с.р.  
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61.

На основу члана 90. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 - испр.), члана 4. Одлуке о грађевинском
земљишту ("Службени лист општине Темерин"  број  12/2003)   и  члана 35. став 1.
тачка  4.  и  6,  Статута  општине  Темерин  ("Службени  лист  општине  Темерин"  број
11/2008), Скупштина  општине  Темерин на XVI седници одржаној 30.03.2010. године,
доноси

О Д Л У К У

О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

 ЗЕМЉИШТА  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2010. ГОДИНУ

I.- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

     Члан 1.

Овом  Одлуком  утврђује  се  Програм  уређивања  грађевинског  земљишта
општине Темерин за 2010.  годину (у даљем тексту: Програм ). 

   Члан 2.

Програм  се  заснива  на  решењима  и  условима  садржаним  у  законима,
одлукама и прописима којима се уређују односи у области земљишне политике и
грађења.

Члан 3.

Програм обухвата радове на уређивању грађевинског земљишта, и то: 
инвестициона улагања у објекте комуналне инфраструктуре и јавне површине и 
трошкове реализације Програма. 

                                                   Члан 4.

Врсту и обим програмских задатака и висину средстава  опредељују: Одлука о
буџету  општине Темерин за 2010. годину, планирани прилив средстава по основу
накнаде за  уређивање и коришћење грађевинског земљишта,  стање реализације
инвестиција и изградње објеката комуналне инфраструктуре чија реализација траје
више година, стање израде започете планске и техничке документације и сл.
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Члан 5.

Реализацију овог програма врши Јавно предузеће «Дирекција за 

изградњу и урбанизам општине Темерин» Темерин (у даљем тексту: Дирекција), и о
томе најмање једном годишње  подноси извештај Скупштини општине Темерин. 

За  радове  на  уређивању  грађевинског  земљишта  обухваћене  овим
програмом,  Дирекција  има право да   као инвеститор,   предузима све прописане
радње, покреће одговарајуће поступке ради прибављања сагласности, одобрења за
изградњу, пријаве почетка извођења радова и добијања употребне дозволе, у циљу
његовог уређивања.

                   
  Члан 6.

Председник  општине  у  сарадњи  са  Дирекцијом,  утврдиће  приоритете  у
извршавању радова предвиђених у Програму.

    Члан 7.

Решавање ванредних проблема који нису обухваћени Програмом вршиће се
на основу посебне одлуке Управног одбора  Дирекције уз сагласност Председника
општине.

Радови  на  уређивању  грађевинског  земљишта,  који  нису  обухваћени
Програмом,  могу  се  изводити под условом да се  обезбеде посебна  средства за
финансирање и да ти радови не утичу на извршење радова утврђених Програмом. 

    Члан 8.

За  потребе  изградње  јавних  објеката  од  општег  интереса,  када  је  то
неопходно, урбанистички планови могу се израђивати и када њихова израда није
предвиђена Програмом,   под условом да се  обављањем тих послова не ремети
реализација овог Програма.

II.  ОБРАЧУН И ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

Члан 9.

Накнада  за  уређивање грађевинског  земљишта  (удаљем тексту:  накнада),
уговара се и обрачунава по квадратном метру укупне нето површине објекта. 

Накнада се обрачунава у зависности од степена уређености грађевинског земљишта
на основу   износа утврђених Одлуком о  мерилима за обрачун висине накнаде за
уређивање грађевинског земљишта ( у даљем тексту: Одлука о мерилима).
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Члан 10.

Јавно  предузеће  ће  приступити  опремању  грађевинског  земљишта,  по
прибављању  грађевинског  земљишта  за  површине  јавне  намене  и  уколико
инвеститори  уплате 70% од средстава потребних за реализацију одређене 

врсте  радова  на  уређивању,  у  складу  са  Одлуком  о  мерилима  на
локалитетима: 

- на  којима  су  изграђени  објекти  без  грађевинске  дозволе,  односно
одобрења за изградњу, и 

- на грађевинском земљишту које није уређено. 
-

 
 III. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ НА УРЕЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ       
      ЗЕМЉИШТА 2010. ГОДИНУ 

      Члан 11.

Програмским активностима одређује се планирана врста радова за 2010.
годину у Општини Темерин.

А.  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину у складу са
оствареним приливом средстава реализоваће се према следећем редоследу:

1. обезбеђење функционисања комуналних и других и инфраструктурних    
    система,
2. пренети радови из претходних година,
3. уговорене обавезе,
4. наставак активности на континуитету припреме земљишта,
5. остали радови.

Б.  ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

1.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских и других 
подлога, израду планске и пројектне документације, програма за уређивање 
земљишта, расељавање, рушење објеката који су планом за то предвиђени, 
санирање терена и друге радове.

         1.1. Просторна и  Урбанистичка документација

Темерин 
- Преиспитање просторног плана Темерин,
- План генералне регулације Темерин,
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- План детаљне регулације "Центар"  Темерин – наставак радова,
- План детаљне регулације дела блока 3 у Темерину (Алмашка),
- План детаљне регулације дела блока 14 у Темерину,
- План детаљне регулације дела улице Танчић Михаља у Темерину,
- План детаљне регулације дела улице Кокаи Имре у Темерину,
- План детаљне регулације гробља у Темерину,
- План детаљне регулације блока 80 у Темерину (православно гробље),
- План детаљне регулације  радне зоне уз  Р- 104 Темерин – наставак радова.

Бачки Јарак 
- План генералне регулације Бачког Јарка – усклађивање са новим законом
- План детаљне регулације центра Бачког Јарка
- План детаљне регулације блока 38 и 39  у Бачком Јарку – спровођење плана, 
- План детаљне регулације блока 16-21  Бачки Јарак, 

Сириг 
- План генералне регулације насеља Сириг 
- План детаљне регулације блока 25 Сириг,
- План детаљне регулације блока 14 у Сиригу, (прилаз гробљу).

1.2.  Прибављање грађевинског  земљишта

Темерин
- део блока 3 и 4 - улица Алмашка у Темерину (за површине јавне намене),
- део блока 14 у Темерину,
- блок 103 у Темерину (за површине јавне намене),
- блок 16 у Темерину (за површине јавне намене),
- блок 77 а у Темерину, -земљиште за јавну површину,
- радна зона уз  Р- 104 Темерин,
- део блока 18 (за површине јавне намене)
- за потребе Дирекције – општине Темерин,
- проширење локације ПУ ''Вељко Влаховић'' у Сиригу.

Бачки Јарак
- блок 16-21 у Бачком Јарку (за површине јавне намене),
- блок 38 и 39 (за површине јавне намене),
- земљиште за потребе гробља  Б. Јарак.

1.3.  Геодетске услуге и услуге катастра
-  израда  катастарско  топографских  подлога  за  урбанистичке  планове  и
пројекте;

     1.4. Пројектна документација

1.4.1. Пројекти канализације отпадних  и атмосферских  вода

- пројекти црпне станице  ЦС-2,
- пројекти секундарне канализационе мреже Темерин у блоковима 16,17,18, -
- пројекти атмосферске канализације и одвођења површинских вода са 
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   критичних  локација.

     1.4.2. Пројекти водоснабдевања

-пројекат  водоводне мреже блокова 38 и 39 у Бачком Јарку,
-пројекти измештања и замене водоводне мреже уз трасу Друге деонице 
јужног колектора канализационе мреже у Новосадској улици. 

     
 1.4.3. Пројекти комуналног опремања блокова 

За потребе доношења одлука о утврђивању стварних трошкова комуналног
опремања за блокове у којима су урађени урбанистички планови а нису комунално
опремљени  као  и  за  блокове  за  који  ће  се  радити  урбанистичко-планска
документација а нису комунално опремљени или су делимично опремљени.     

1.4.4. Пројекти саобраћајница

- израда и допуна пројеката саобраћајница према Плану техничке регулације
  саобраћаја,
-пројекат саобраћајнице у улицама П.Кочића, Б.Ћопића и В. Караџића у Бачком
Јарку, 
-пројекат  реконструкција  улице  Кошут  Лајоша  од  Новосадске  до  Народног
фронта са паркиралиштем- Темерин,
-пројекти семафоризације критичних раскрсница, Змај  Јовина- Новосадска  у
Темерину и раскрсница код поште у Сиригу, 
-пројекти паркиралишта,
-пројекти бициклистичких стаза,
-реконструкција хабајућег слоја уличних саобраћајница.

2. ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и 
уређење површина јавне намене.

2.1.  Изградња објеката канализације

-изградња  колекторских праваца и секундарне  канализационе  мреже:Јужни
колектор II деоница од друге до седме фазе.
-изградња Пречистача отпадних вода за Темерин и Бачки Јарак,
-активности  око  прибављања  употребне  дозволе  и  предаје  на  коришћење
изграђених објеката.
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2.2.  Изградња објеката путне привреде

-локални  путеви:  Реконструкција  и  проширење  саобраћајнице  у  ул.
Партизанска, МЗ Старо Ђурђево;  изградња Брестовог пута – од пута  Нови
Сад Бечеј до Фазанерије у Темерину, 
- изградња саобраћајница у блоку 20 Бачки Јарак ( ул. П.Кочића, Б.Ћопића и В.
Караџића), 
-аутобуска  стајалишта  и  реконструкција  аутобуског  окретишта  Кудељара  у
Темерину, 
-изградња саобраћајнице за потребе блока 16 у Темерину и блока 38, 39, у
Бачком Јарку,
-изградња паркинга (уз гробље у Бачком Јарку и у МЗ „Старо Ђурђево“),
-изградња  саобраћајнице  у  улици  Краљевића  Марка  и  Сечењи  Иштвана  у
Темерину,
-асфалтирање улице 13. априла у Сиригу,
-продужетак саобраћајнице у улици Марка Орешковића  у МЗ Бачки Јарак,  

- изградња тротоара: 
 ул. Ружа, ул. Бемова, Иве Лоле Рибара, Танчић Михаља, ул. Светог Николе,
Косте Нађа, Јокаи Мора и улица у блоку 1 са везом до улице Новосадска, у
Темерину ; ул. Моша Пијаде,  блок 20, и блок 38 и 39 у Ноовосадској улици  у
Бачком Јарку, веза насеља Север са насељским тротоаром у Сиругу,

- паркинзи:  код објекта базена и  спортске хале у ул.  Народног фронта,  у  ул.
Николе   Пашића,   у  ул.  Кошут   Лајоша,  у  ул.  Петефи  Шандора,  Народног
фронта испред средње школе „Лукијан Мишицки“, у блоку 22  у Темерину  у МЗ
Старом Ђурђеву, код рибњака у Бачком Јарку, и Основне Школе у Сиригу.
  

2.3. Изградња објеката - електро снабдевања

- изграња  трафо реона у ул. Сечењи Иштвана Темерин,
- изградња средње напонског вода од блока 22 у Темерин у до депоније смећа
на путу за Сириг,
- изградња ТС 1 блока 20 у Бачком Јарку
-измештање електровода у блоку 38 и 39 у Бачком Јарку и изградња снв и
трафо станице,
- јавна расвета за нове блокове.
-  изградња  и  реконструкција  јавне  расвете  у  Првој  месној  заједници  у
Темерину, Месној заједници Бачки  Јарак, Месној заједници «Старо Ђурђево» и
Месној заједници  Сириг.

2.4. Изградња објеката водо-снабдевања општине Темерин

- водовод у ул. Сечењи Иштвана Темерин,
- водовод у ул. Саве Ковачевић Темерин, 
- водовод у блоку 38 и 39 у Бачко
-оспособљавање- стављање у функцију бунара б-4 у Сиригу.
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2.5. Изградња и одржавање осталих комуналних објеката

- изградња и одржавање семафора у  Општини Темерин,
- хоризонтална  сигнализација,
- вертикална  сигнализација,
- поправка  хабајућег  слоја,
- одржавање пружних прелаза,
- зимска  служба,
- одржавање  јавних  површина,
- уређење банкине саобраћајница,
- изградња и одржавање атмосферске канализације:критичне локације,
- асфалтирање игралишта за мале спортове,
- изградња  и одржавање отресишта и прилазних путева.  

3.  Трошкови реализације програма.
 

IV.- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Члан 12.

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:06-3-7/2010-01                                                 
Дана:30.03.2010. год. 
Т Е М Е Р И Н                                                                        Михаљ др. Матушка,с.р.
                         

62.

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

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА КОЈЕ
НАПЛАЋУЈЕ ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ

ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о утврђивању цена услуга које наплаћује ЈП
''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин''  Темерин,  коју  је  донео
Управни одбор ЈП ''Дирекције за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин
на 7-ој седници одржаној 09.03.2010. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                             ПРЕДСЕДНИК
Број: 06-3-8/2010-01                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 30.03.2010.год.
Т Е М Е Р И Н                                                                        Михаљ др. Матушка,с.р.

63.

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

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ
УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА, ПРОЈЕКАТА

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКИХ УСЛОВА ЗА
ЛОКАЦИЈСКУ ДОЗВОЛУ, УРБАНИСТИЧКИХ ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ,
ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА И САОБРАЋАЈНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ

I

ДАЈЕ  СЕ сагласност  на  Ценовник  за  израду  планске  урбанистичке
документације,  урбанистичких  пројеката,  пројеката  препарцелације  и  парцелације,
урбанистичких услова за локацијску дозволу, урбанистичких информација о локацији,
пројектне документације, геодетских радова и саобраћајне регулације, коју је донео
Управни одбор ЈП ''Дирекције за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин
на 7-ој седници одржаној 09.03.2010. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                              ПРЕДСЕДНИК
Број: 06-3-9/2010-01                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 30.03.2010.год.
Т Е М Е Р И Н                                                                          Михаљ др. Матушка,с.р.

64.

На  основу  члана  22.  став  3.  Закона  о  јавним  предузећима  и  обављању
делатности од општег интереса (''Службени гласник Републике Србије'', 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  XVI  седнице одржаној  30.03.2010.  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 2010. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Програм  пословања  ЈП  ''Дирекција  за  изградњу  и
урбанизам  општине  Темерин''  Темерин  за  2010.  годину,  усвојен  на  7-ој  седници
Управног  одбора  ЈП  ''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин''
Темерин, одржаној 09.03.2010. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                          ПРЕДСЕДНИК
Број: 06-3-3/2010-01                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 30.03.2010.год.
Т Е М Е Р И Н                                                                      Михаљ др. Матушка,с.р.

65.

На  основу  члана  22.  став  3.  Закона  о  јавним  предузећима  и  обављању
делатности од општег интереса (''Службени гласник Републике Србије'', 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  XVI  седнице одржаној  30.03.2010.  године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ТЕМЕРИН''
ТЕМЕРИН ЗА 2010. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП ''Темерин'' Темерин  за 2010.
годину, усвојен на  XII седници Управног одбора ЈКП ''Темерин''  Темерин одржаној
29.01.2010. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                 ПРЕДСЕДНИК
Број: 06-3-10/2010-01                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 30.03.2010.год.
Т Е М Е Р И Н                                                                           Михаљ др. Матушка,с.р.

66.

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

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI седници одржаној   30.03.2010.  године
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ СТАТУТА ЈКП ''ТЕМЕРИН''
ТЕМЕРИН

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о допуни Статута ЈКП ''Темерин'' Темерин, коју
је донео Управни одбор ЈКП ''Темерин'' Темерин на XIII седници одржаној 02.03.2010.
године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                 ПРЕДСЕДНИК
Број: 06-3-11/2010-01                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 30.03.2010.год.
Т Е М Е Р И Н                                                                            Михаљ др. Матушка,с.р.

67.

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

Скупштина  општина  Темерин  на  XVI седници,  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН ЗА 2010. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада и финансијски план Библиотеке
''Сирмаи  Карољ''  Темерин  за  2010.  годину,  усвојен  на  седници  Управног  одбора
Библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин, одржаној 18.02.2010. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                               ПРЕДСЕДНИК
Број: 06-3-13/2010-01                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 30.03.2010.год.
Т Е М Е Р И Н                                                                          Михаљ др. Матушка,с.р.

68.

На  основу  члана  56.  став  6.  Закона  о  локалним  изборима  (''Службени  гласник
Републике Србије'', број 129/2007) и члана 35. тачка 23. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

I

Потврђује се  мандат одборника Скупштине општине Темерин,  МИРОСЛАВУ
МОНАРУ са Изборне листе Демократска странка – Борис Тадић. 

II

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

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба 
       Вишем суду у Новом Саду у року од 48 часова 
       од дана доношења решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-1/2010-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н   Михаљ др. Матушка,с.р.

69.

На основу  члана  32.  тачка  20.  и  члана  36.  Закона  о  локалној  самоуправи
(''Службени  гласник  РС'',  бр.  129/2007), члана  35.  тачка  23.  и  члана  40.  Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008) и члана 2. Одлуке
о оснивању Општинског савета за безбедност  (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 4/2010),  

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ 
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

I

За чланове Општинског савета за безбедност именују се:

1.  Душан Рујевић, одборник, члан – координатор
2. Изабела Урбан, члан Општинског већа за ресор школство и дечије установе,

члан
3. Данијел Хајдук, директор Центра за социјални рад општине Темерин, члан
4. Магдолна Пете, начелник Општинске управе, члан
5. Ивана Јерков, координатор Канцеларије за младе, члан
6. Лајош Мишколци, командир ПУ Нови Сад - Станице Милиције Темерин, члан
7.  Тереза Петеш,  виши судијски сарадник Основног суда Нови Сад,  Судске

јединице у Темерину, члан
8. Даниела Малешев, Судија за прекршаје Прекршајног суда Бечеј, Одељења у

Темерину, члан
9. Магдолна Мориц Чече, новинар, члан
10.Душан Кресовић, новинар, члан

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-1/2010-01 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н Михаљ др. Матушка,с.р.

70.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/2008) и члана 10. став 4. Одлуке о оснивању Фонда за
развој  пољопривреде  општине  Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',
бр.17/2008 и 2/2010),  

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

У Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Темерин, именују се:

1. мр. Владислав Зекић, председник
2. Тибор Варга Шомођи, члан
3. Роберт Фехер, члан
4. Бранко Грче, члан
5. Иштван Варга, члан
6. Ковиљко Шуњка, члан
7. Милорад Бошковић, члан

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-2/2010-01                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н          Михаљ др. Матушка,с.р.

71.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/2008) и члана 12. Одлуке о оснивању Фонда за развој
пољопривреде општине Темерин  (''Службени лист општине Темерин'', бр.17/2008 и
2/2010),  

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
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I

У Надзорни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Темерин, именују
се:

1.Вила Дробац, председник
2.Слађана Марковић, члан
3.Винко Караћ, члан

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-3/2010-01                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н                     Михаљ др. Матушка,с.р.

72.

На основу члана 36. stav 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'',  бр.  129/2007) и члана  35. тачка  23.  и  члана  40.  Статута  општине  Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),  

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

I

Образује се стручна Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења
и  коришћења  пољопривредног  земљишта  у  општини  Темерин  (у  даљем  тескту:
Комисија).

II
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Комисију чини председник и 6 чланова и то:
Председник Комисије:
1. Томислав Барна, др.вет.медицине

Чланови Комисије:
1. Владимир Пајчин, дипл.инг. пољопривреде
2. Иван Керкез, инг. геодезије
3. Иштван Варга, дипл.инг.пољопривреде
4. Мирослав Монар, дипл.инг. пољопривреде
5. Ђорђе Дивљан, економиста
6. Бранислав Зеленовић, пољопривредни техничар

III

Задатак Комисије је да изради Предлог Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова
које треба извршити у 2010 години, динамику извођења радова и улагања средстава,
а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној
својини у складу са чланом 60. став 6. и 7. Закона о пољопривредном земљишту
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и прибави мишљење
Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту. 

IV

Доношењем овог  решења престаје  да важи Решење о  образовању стручне
Комисије  за  израду  Годишег  програма  уређења  и  коришћења  пољопривредног
земљишта, број: 06-34-17-1/2008-01 од 10.11.2008. године (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 16/2008). 

V

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-4/2010-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка,с.р.
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73.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи (''Службени
гласник  РС'',  бр.  129/2007), члана  130. став  3.  Закона  о  здравственој  заштити
(''Службени гласник РС'', бр. 107/2005) и члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),  

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

др. МИРКО ВИДОВИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора Дома
здравља ''Темерин'' Темерин.

II

др.  ПЕРО  КРЧМАР,  именује  се  за  члана  Управног  одбора  Дома  здравља
''Темерин'' Темерин.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-5/2010-01                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка,с.р.
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74.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи (''Службени
гласник  РС'',  бр.  129/2007), члана  130. став  3.  Закона  о  здравственој  заштити
(''Службени гласник РС'', бр. 107/2005) и члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),  

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

ВАСКА  ТОМИЋ,  разрешава  се  дужности  члана  Надзорног  одбора  Дома
здравља ''Темерин'' Темерин.

II

СНЕЖАНА ВИДОВИЋ, именује се за члана Надзорног одбора Дома здравља
''Темерин'' Темерин.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-6/2010-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка,с.р.
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75.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/2008) и члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Агенције
за развој општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 15/2008) ,  

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

МИРОСЛАВ МОНАР, разрешава се дужности заменика председника Управног
одбора Агенције за развој општине Темерин.

II

МИРОСЛАВ КЉАЈИЋ именује се за заменика председника Управног одбора
Агенције за развој општине Темерин. 

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ             ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-7/2010-01              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н    Михаљ др. Матушка,с.р.
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76.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. став 2. Закона о основама система образовања
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  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ ''СЛАВКО РОДИЋ'' У БАЧКОМ ЈАРКУ

I

БИЉАНА РАЈИЋ, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ ''Славко
Родић'' у Бачком Јарку.

II

ВИОЛЕТА  КНЕЖЕВИЋ,  именује  се  за  члана  Школског  одбора  ОШ ''Славко
Родић'' у Бачком Јарку.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-8/2010-01       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н        Михаљ др. Матушка,с.р.
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77.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи (''Службени
гласник  РС'',  бр.  129/2007), члана  5.  став  2.  Одлуке  о  осниању  Културно-
информативног центра општине Темерин  (''Службени  лист општине Темерин'',  бр.
6/2006 и 14/2006) и члана 35. тачка 9.  Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 11/2008),  

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

I

МАРИНА  ЗЕЉКОВИЋ,  разрешава  се  дужности  заменика  председника
Управног одбора Културно-информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

II

ДРАГИЋ  ТОМИЋ,  именује  се  за  заменика  председника  Управног  одбора
Културно-информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-9/2010-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка,с.р.
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78.

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

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

ДУШАН  РУЈЕВИЋ,  разрешава  се  дужности  члана  Савета  за  друштвене
делатности Скупштине општине Темерин.

II

МИРОСЛАВ  МОНАР  бира  се  за  члана  Савета  за  друштвене  делатности
Скупштине општине Темерин.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-10/2010-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка,с.р.
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79.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи (''Службени
гласник  РС'',  бр.  129/2007),  члана  12.  став  1.  Закона  о  јавним  предузећима  и
обављању  делатности  од  општег  интереса  (''Службени  гласник  РС'',  бр.  25/2000,
25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 18. став 1. Одлуке о оснивању јавног предузећа
''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''  (''Службени лист општине
Темерин'',  бр.  2/99,  8/99,  9/99,  15/2007  и  16/2009)  и члана  35.  тачка  9.  Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),  

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I

Утврђује се престанак мандата председника Надзорног одбора ЈП ''Дирекција
за  изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин''  Темерин  РОЗАЛИЈИ  ЕКРЕС,  због
поднете оставке. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-11/2010-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка,с.р.
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80.

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи (''Службени
гласник  РС'',  бр.  129/2007),  члана  12.  став  1.  Закона  о  јавним  предузећима  и
обављању  делатности  од  општег  интереса  (''Службени  гласник  РС'',  бр.  25/2000,
25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 18. став 1. Одлуке о оснивању јавног предузећа
''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''  (''Службени лист општине
Темерин'',  бр.  2/99,  8/99,  9/99,  15/2007  и  16/2009)  и члана  35.  тачка  9.  Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),  

Скупштина  општине  Темерин  на  XVI  седници  одржаној  30.03.2010.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I

НОРБЕРТ ШАРОК именује се за председника Надзорног одбора ЈП ''Дирекција
за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-3-16-12/2010-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА. 30.03.2010.године
Т Е М Е Р И Н         Михаљ др. Матушка,с.р.
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81.

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 08.03.2010. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ПОРОДИЦА

ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

I

Образује се Комисија за избор корисника грађевинског материјала за
завршетак или адаптацији објеката породица избеглих и расељених лица. 

У Комисију се именују:

 Миодраг Окљеша, повереник Комесаријата
 Јасмина Божичић, секретар Црвеног крста Темерин
 Драган  Стојадиновић,  представник  Центра  за  социјални  рад

општине Темерин
 Александра Мишић, дипл. правник Општинске управе Темерин
 Бранка Влаисављевић, Општински грађевински инспектор.

II

Овим  престаје  да  важи  Решење  о  образовању  Комисије  за  избор
корисника грађевинског материјала за завршетак или адаптацију објеката породица
избеглих и расељених лица број: 06-1/2009-92-01 од 24.07.2009. године (''Службени
лист општине Темерин број: 9/2009).

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2010-30-01                             Андраш Густоњ,с.р.
Дана:08.03.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н
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82.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 ) и члана 5. Одлуке о буџету општине Темерин за  2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010),

Председник општине Темерин дана  15. марта  2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2010. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010),  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
65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
Културно информативни центар ''Лукијан  Мушицки''  Темерин у  износу од  2.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава ради исплате таксе за регистрацију
возила.

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

Општинска  управа  Темерин,  Глава  10.  Културно  информативни  центар  ''Лукијан
Мушицки'' Темерин, функција  830 – Услуге емитовања и издаваштва, апропријација
економске класификације 482 – Порези, обавезне таксе и казне, на позицији 140.

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: 06-1/2010-34-01
Дана: 15.03.2010. године
Т Е М Е Р И Н
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83.

На  основу  члана  5.  став  5.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени
гласник  РС'',  бр.  54/2009),  члана 28.  Одлуке о буџету општине Темерин за
2010.  годину  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010)  и  Решења
Покрајинског  секретара  за  социјалну  политику  и  демографију  бр.  113-553-
00069/2010-01 од дана 09.03.2010. и 16.03.2010. године

Председник општине Темерин дана 22.03.2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

У  члану  8.  Одлуке  о  буџету  општине  Темерин  за  2010.  годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010), функција 911 – Предшколско
образовање, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, после позиције 81,       О Т В А Р А   С Е  нова позиција (апропријација)
81/1 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 592.000,00 динара.

У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2010. годину, члан 6.
(табела), група конта 733, синтетика 7331 – Текући трансфери од других нивоа
власти, износ: ''80.253.000'', замењује се износом: ''80.845.000''.

II

Укупни  приходи  и  примања,  као  и  укупни  расходи  и  издаци  буџета
општине  Темерин  за  2010.  годину,  увећавају  се  за  износ  из  тачке  I  овог
решења и износе 523.265.000,00 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''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                    Андраш Густоњ,с.р.
Број: 06-1/2010-39-01
Дана: 22.03.2010. године
Т Е М Е Р И Н
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84.

На  основу  члана  46.  став  1.  тачка  1.  Закона  о  локалној  самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије''  број:  129/2007),  члана 68.  став 1.  тачка 1.
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 7. Решења о образовању Буџетског фонда за развој
социјалне заштите (''Службени лист општине Темерин број: 3/2010)

Општинско веће општине Темерин, на 60. седници одржаној  23.03.2010.
године, донело је 

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ

 СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења

средстава за активности, које се током 2010. године планирају у области социјалне
заштите.

II

Средства  из  буџетског  фонда  могу  се  распоређивати  искључиво  у
складу са ''Стратегијом развоја  социјалне заштите општине Темерин 2010 – 2014
године'' и то за:

 подршку и помоћ старим лицима у стању социјалне потребе
 унапређење положаја особа са инвалидитетом

 пружање подршке деци и младима

 помоћ дисфункционалним породицама

 успостављање  система  подршке  афирмацији  потенцијала  сиромашних  и
незапослених

 јачање локалних ресурса за имплементацију Стратегије.

III

Финансирање услуга  и  активности предвиђених Стратегијом треба да
допринесе  унапређењу  постојећих  и  развоју  нових  услуга  социјалне  заштите  у
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локалној заједници за грађане који припадају угроженим групама. Истовремено ове
услуге треба да допринесу развоју свести заједнице о значају социјалне заштите и
унапређењу односа према маргинализованим категоријама становништва, а посебно
припадницима приоритетних група.

IV

За реализацију овог Програма планирана су средства у Одлуци о буџету
општине Темерин за 2010. годину (''Службени лист општине Темерин'' број: 2/2010) у
износу од 1.000.000,00 динара. Планирана средства ће бити искоришћена за помоћ и
негу у кући, коју ће током 2010. године реализовати Центар за социјални рад општине
Темерин.

V

За  потенцијална  средства  која  ће  се  обезбедити  из  других  извора
прихода Општинско веће ће накнадно донети планове њиховог коришћења.

VI

Овај Програм објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2010-38-4-01
Дана: 23.03.2010.године                           Андраш Густоњ,с.р.
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

С А Д Р Ж А Ј 

РЕД. БР. НАЗИВ АКТА   СТРАНА

57. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 1
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ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
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4

59.
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УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
7
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Прималац:  Општинска управа Темерин 
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