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30.

На основу члана 99.  став 20.  Закона о  планирању и  изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС), 24/2011,
121/2012,  42/2013,  (УС),  50/2013  (УС),  98/2013  (УС),  132/2014,  145/2014,  83/2018,
31/2019, 37/2019 (др. закон), 9/2020 и 52/2021), члана 2. и члана 4. став 2. Одлуке о
условима прибављања и  отуђења  непокретности  у  јавној  својини  и  располагању
стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број
14/13,  3/15,  27/2016 испр.  30/2016),  члана 70.  став 1.  тачка 22.  Статута Општине
Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  број  5/19)  и  члана  65.  став  1.
Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
број 15/2020),

Општинско веће општине Темерин, на 62. седници одржаној дана 10.03.2022.
године, доноси

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ AЛМАШКА У

ТЕМЕРИНУ ОД ХАРМАТ-СИЛАК ОТИЛИЈЕ И ХРИБЉАН АНАМАРИЈЕ

Члан 1.

ПРИХВАТА СЕ ПРЕДЛОГ Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Општинске управе Темерин и приступа се прибављању
спровођењу поступка прибављања земљишта у јавну својину општине Темерин,
уписаног  у  Лист  непокретности  број  11299  к.о.  Темерин,  парцела  број  11662/5
површине од 1558m².

Земљиште из претходног става ће се прибавити у јавну својину општине Темерин од
сувласника,  и то Хармат-Силак Отилије из Темерина,  ул.  Змај Јовина бр.19 и
Хрибљан  Анамарије  из  Новог  Сада,  ул.  Првомајска  бр.  22,  непосредном

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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погодбом-споразумом,  уз  накнаду  утврђену  у  складу  са  прописима  који  уређују
прибављање  земљишта  у  јавну  својину  општине  Темерин,  након  спроведеног
поступка од стране Комисије. 

Члан 2.

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

Члан 3.

У овом поступку у свему ће се поступати према одредбама Закона о јавној својини
(72/2011,  88/2013,  105/2014,  104/2016-и други закон,  108/2016,  113/2017,  95/2018),
Закона  о  планирању  и  изградњи  (''Службени  гласник  Републике  Србије'',  број
72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013, (УС), 50/2013
(УС), 98/2013 (УС), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 (др. Закон), 9/2020
52/2021)  и  Одлуке  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности  у  јавној
својини и располагања стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', број 14/2013 и 27/2016 испр. 30/2016).

Члан 4.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о покретању поступка прибављања земљишта у
јавну својину општине Темерин намењеној уличном коридору и фактички се користи
у улици Алмашка у Темерину, произилази из члана 99. став 20. Закона о планирању
и  изградњи,  којим  је  регулисано  да  "Прибављање  неизграђеног  грађевинског
земљишта у јавну својину за потребе уређења површине јавне намене,  може се,
осим у поступку прописаним законом којим се уређује експропријација, спровести и
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споразумом  са  власником  грађевинског  земљишта,  на  начин  и  у  поступак  који
уређује општим актом јединица локалне самоуправе, као и члана 2. и члана 4. став
2.  Одлуке  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности  у  јавној  својини  и
располагању  стварима  у  јавној  својини  општине  Темерин,  којим  је  регулисано
да  ,,Општинско  веће  општине  Темерин  на  предлог  Одељења Општинске  управе
Темерин надлежног за имовинско-правне послове доноси акт о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину непосредном погодбом".

Комисија  за  спровођење  поступка  за  прибављање  непокретности  у  јавну
својину  и  отуђење  непокретности  из  јавне  својине,  треба  да  сачини  записник  и
образложен предлог за прибављање предметног земљишта у јавну својину општине
Темерин,  и  у  складу  са  тим  треба  да  сачини  Нацрт  решења  о  прибављању
предметне непокретности у јавну својину општине Темерин непосредном погодбом и
то након прибављања одговарајуће документације, и утврђивања законског основа
за прибављање земљишта.

Комисија има обавезу да у свему испоштује одредбе Закона о јавној својини,
Закона  о  планирању  и  изградњи  и  Одлуке  о  условима  прибављања  и  отуђења
непокретности у јавној  својини и располагања стварима у јавној  својини општине
Темерин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:06/1/22-33-9-01 
Дана 10.03.2022.године       МЛАДЕН ЗЕЦ, С.Р.
Т Е М Е Р И Н

31.

На основу члана 99.  став 20.  Закона о  планирању и  изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС), 24/2011,
121/2012,  42/2013,  (УС),  50/2013  (УС),  98/2013  (УС),  132/2014,  145/2014,  83/2018,
31/2019, 37/2019 (др. закон), 9/2020 и 52/2021), члана 2 и члана 4. став 2. Одлуке о
условима прибављања и  отуђења  непокретности  у  јавној  својини  и  располагању
стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број
14/13,  3/15,  27/2016 испр.  30/2016),  члана 70.  став 1.  тачка 22.  Статута Општине
Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  број  5/19)  и  члана  65.  став  1.
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Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин''
број 15/2020), 

Општинско веће општине Темерин, на 62. седници одржаној дана 10.03.2022.
године, доноси

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ

ПРВОМАЈСКА У ТЕМЕРИНУ ОД МОРА ЈАНОШИ ЈУДИТ

Члан 1.

ПРИХВАТА СЕ ПРЕДЛОГ Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Општинске управе Темерин и приступа се прибављању
спровођењу поступка прибављања земљишта у јавну својину општине Темерин,
уписаног  у  Лист  непокретности  број  4229  к.о.  Темерин,  парцела  број  4049/3
површине од 232m².

Земљиште из претходног става ће се прибавити у јавну својину општине Темерин од
власника,  и  то Мора  Јаноши  Јудит  из  Темерина,  ул.  Првомајска  бр.18,
непосредном погодбом-споразумом, уз накнаду утврђену у складу са прописима који
уређују  прибављање  земљишта  у  јавну  својину  општине  Темерин,  након
спроведеног поступка од стране Комисије. 

Члан 2.

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

                                           Члан 3.

У овом поступку у свему ће се поступати према одредбама Закона о јавној својини
(72/2011,  88/2013,  105/2014,  104/2016-и други закон,  108/2016,  113/2017,  95/2018),
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Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009,
81/2009  (исправка),  64/2010  (УС),  24/2011,  121/2012,  42/2013,  (УС),  50/2013  (УС),
98/2013  (УС),  132/2014,  145/2014,  83/2018,  31/2019,  37/2019  (др.  Закон),  9/2020
52/2021)  и  Одлуке  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности  у  јавној
својини и располагања стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 14/2013 и 27/2016 испр. 30/2016).

Члан 4.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  покретању  поступка  прибављања
земљишта  у  јавну  својину  општине  Темерин  намењеној  уличном  коридору и
фактички се користи у улици Првомајска у Темерину, произилази из члана 99. став
20.  Закона  о  планирању  и  изградњи,  којим  је  регулисано  да  "Прибављање
неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења површине
јавне  намене,  може  се,  осим  у  поступку  прописаним  законом  којим  се  уређује
експропријација, спровести и споразумом са власником грађевинског земљишта, на
начин и у поступак који уређује општим актом јединица локалне самоуправе, као и
члана  2.  и  члана  4.  став  2.  Одлуке  о  условима  прибављања  и  отуђења
непокретности у јавној  својини и располагању стварима у јавној  својини општине
Темерин,  којим је  регулисано да  ,,Општинско  веће општине  Темерин на предлог
Одељења  Општинске  управе  Темерин  надлежног  за  имовинско-правне  послове
доноси  акт  о  покретању  поступка  прибављања  непокретности  у  јавну  својину
непосредном погодбом".

Комисија  за  спровођење  поступка  за  прибављање  непокретности  у  јавну
својину  и  отуђење  непокретности  из  јавне  својине,  треба  да  сачини  записник  и
образложен предлог за прибављање предметног земљишта у јавну својину општине
Темерин,  и  у  складу  са  тим  треба  да  сачини  Нацрт  решења  о  прибављању
предметне непокретности у јавну својину општине Темерин непосредном погодбом и
то након прибављања одговарајуће документације, и утврђивања законског основа
за прибављање земљишта.

Комисија има обавезу да у свему испоштује одредбе Закона о јавној својини,
Закона  о  планирању  и  изградњи  и  Одлуке  о  условима  прибављања  и  отуђења
непокретности у јавној  својини и располагања стварима у јавној  својини општине
Темерин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:06/1/22-33-10-01 
Дана 10.03.2022.године        МЛАДЕН ЗЕЦ, С.Р.
Т Е М Е Р И Н
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32.

На основу члана 99.  став 20.  Закона о  планирању и  изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС), 24/2011,
121/2012,  42/2013,  (УС),  50/2013  (УС),  98/2013  (УС),  132/2014,  145/2014,  83/2018,
31/2019, 37/2019 (др. закон), 9/2020 и 52/2021), члана 2 и члана 4. став 2. Одлуке о
условима прибављања и  отуђења  непокретности  у  јавној  својини  и  располагању
стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број
14/13,  3/15,  27/2016 испр.  30/2016),  члана 70.  став 1.  тачка 22.  Статута Општине
Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  број  5/19)  и  члана  65.  став  1.
Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин''
број 15/2020), 

Општинско веће општине Темерин, на 62. седници одржаној дана 10.03.2022. 
године, доноси

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ БРАНКА

ЋОПИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД КОВАЧЕВИЋ ЈОВИЦЕ

Члан 1.

ПРИХВАТА СЕ ПРЕДЛОГ Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Општинске управе Темерин и приступа се прибављању
спровођењу поступка прибављања земљишта у јавну својину општине Темерин,
уписаног у Лист непокретности број 2988, катастарске  парцеле број 232/9 и 231/1
к.о. Бачки Јарак укупне површине од 151m².

Земљиште из претходног става ће се прибавити у јавну својину општине Темерин од
власника,  и  то Ковачевић  Јовице  из  Бачког  Јарка,  ул.  Бранка  Ћопића  бр.2,
непосредном погодбом-споразумом, уз накнаду утврђену у складу са прописима који
уређују  прибављање  земљишта  у  јавну  својину  општине  Темерин,  након
спроведеног поступка од стране Комисије. 

Члан 2.

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

Члан 3.

У овом поступку у свему ће се поступати према одредбама Закона о јавној својини
(72/2011,  88/2013,  105/2014,  104/2016-и други закон,  108/2016,  113/2017,  95/2018),
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009,
81/2009  (исправка),  64/2010  (УС),  24/2011,  121/2012,  42/2013,  (УС),  50/2013  (УС),
98/2013  (УС),  132/2014,  145/2014,  83/2018,  31/2019,  37/2019  (др.  Закон),  9/2020
52/2021)  и  Одлуке  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности  у  јавној
својини и располагања стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', број 14/2013, 27/2016 испр.30/2016).

Члан 4.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  покретању  поступка  прибављања
земљишта  у  јавну  својину  општине  Темерин  намењеној  уличном  коридору и
фактички се користи у улици Бранка Ћопића у оквиру блока бр. 18 у Бачком Јарку,
произилази  из  члана  99. став 20.  Закона  о  планирању  и  изградњи,  којим  је
регулисано да "Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину
за потребе уређења површине јавне намене, може се, осим у поступку прописаним
законом којим се уређује експропријација, спровести  и споразумом  са власником
грађевинског земљишта, на начин и у поступак који уређује општим актом јединица
локалне  самоуправе,  као  и  члана 2.  и  члана  4.  став  2.  Одлуке  о  условима
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и располагању стварима у
јавној својини општине Темерин, којим је регулисано да ,,Општинско веће општине
Темерин на предлог Одељења Општинске управе Темерин надлежног за имовинско-
правне послове доноси акт о покретању поступка прибављања непокретности у јавну
својину непосредном погодбом".
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Комисија  за  спровођење  поступка  за  прибављање  непокретности  у  јавну
својину  и  отуђење  непокретности  из  јавне  својине,  треба  да  сачини  записник  и
образложен предлог за прибављање предметног земљишта у јавну својину општине
Темерин,  и  у  складу  са  тим  треба  да  сачини  Нацрт  решења  о  прибављању
предметне непокретности у јавну својину општине Темерин непосредном погодбом и
то након прибављања одговарајуће документације, и утврђивања законског основа
за прибављање земљишта.

Комисија има обавезу да у свему испоштује одредбе Закона о јавној својини,
Закона  о  планирању  и  изградњи  и  Одлуке  о  условима  прибављања  и  отуђења
непокретности у јавној  својини и располагања стварима у јавној  својини општине
Темерин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:06-1/22-33-18-01
 Дана:10.03.2022.године        МЛАДЕН ЗЕЦ, С.Р.
Т Е М Е Р И Н

33.

На основу члана 99.  став 20.  Закона о  планирању и  изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС), 24/2011,
121/2012,  42/2013,  (УС),  50/2013  (УС),  98/2013  (УС),  132/2014,  145/2014,  83/2018,
31/2019, 37/2019 (др. закон), 9/2020 и 52/2021), члана 2 и члана 4. став 2. Одлуке о
условима прибављања и  отуђења  непокретности  у  јавној  својини  и  располагању
стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број
14/13,  3/15,  27/2016 испр.  30/2016),  члана 70.  став 1.  тачка 22.  Статута Општине
Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  број  5/19)  и  члана  65.  став  1.
Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин''
број 15/2020), 

Општинско веће општине Темерин, на 62. седници одржаној дана 10.03.2022. 
године, доноси
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ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ВУКА
КАРАЏИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД КАРАНОВИЋ СЛАВИЦЕ И КАРАНОВИЋ

ГОРАНА

Члан 1.

ПРИХВАТА СЕ ПРЕДЛОГ Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Општинске управе Темерин и приступа се прибављању
спровођењу поступка прибављања земљишта у јавну својину општине Темерин,
уписаног у Лист непокретности број 1647, катастарске  парцеле број 230/6 и 229/4
к.о. Бачки Јарак и лист непокретности број 2576 катастарска парцела број 228/6 к.о.
Бачки Јарак, укупне површине од 151m².

Земљиште из претходног става ће се прибавити у јавну својину општине Темерин од
сувласника, и то Карановић Славице и Карановић Горана обоје из Бачког Јарка,
Блок  20,  непосредном  погодбом-споразумом,  уз  накнаду  утврђену  у  складу  са
прописима који уређују прибављање земљишта у јавну својину општине Темерин,
након спроведеног поступка од стране Комисије. 

Члан 2.

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

Члан 3.

У овом поступку у свему ће се поступати према одредбама Закона о јавној својини
(72/2011,  88/2013,  105/2014,  104/2016-и други закон,  108/2016,  113/2017,  95/2018),
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009,
81/2009  (исправка),  64/2010  (УС),  24/2011,  121/2012,  42/2013,  (УС),  50/2013  (УС),
98/2013  (УС),  132/2014,  145/2014,  83/2018,  31/2019,  37/2019  (др.  Закон),  9/2020
52/2021)  и  Одлуке  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности  у  јавној
својини и располагања стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', број 14/2013 и 27/2016 испр. 30/2016).
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Члан 4.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  покретању  поступка  прибављања
земљишта  у  јавну  својину  општине  Темерин  намењеној  уличном  коридору и
фактички се користи у улици Вука Караџића у оквиру блока бр. 20 у Бачком Јарку,
произилази  из  члана  99. став 20.  Закона  о  планирању  и  изградњи,  којим  је
регулисано да "Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину
за потребе уређења површине јавне намене, може се, осим у поступку прописаним
законом којим се уређује експропријација, спровести  и споразумом  са власником
грађевинског земљишта, на начин и у поступак који уређује општим актом јединица
локалне  самоуправе,  као  и  члана 2.  и  члана  4.  став  2.  Одлуке  о  условима
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и располагању стварима у
јавној својини општине Темерин, којим је регулисано да ,,Општинско веће општине
Темерин на предлог Одељења Општинске управе Темерин надлежног за имовинско-
правне послове доноси акт о покретању поступка прибављања непокретности у јавну
својину непосредном погодбом".

Комисија  за  спровођење  поступка  за  прибављање  непокретности  у  јавну
својину  и  отуђење  непокретности  из  јавне  својине,  треба  да  сачини  записник  и
образложен предлог за прибављање предметног земљишта у јавну својину општине
Темерин,  и  у  складу  са  тим  треба  да  сачини  Нацрт  решења  о  прибављању
предметне непокретности у јавну својину општине Темерин непосредном погодбом и
то након прибављања одговарајуће документације, и утврђивања законског основа
за прибављање земљишта.

Комисија има обавезу да у свему испоштује одредбе Закона о јавној својини,
Закона  о  планирању  и  изградњи  и  Одлуке  о  условима  прибављања  и  отуђења
непокретности у јавној  својини и располагања стварима у јавној  својини општине
Темерин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:06-1/22-33-19-01 
Дана: 10.03.2022.године       МЛАДЕН ЗЕЦ, С.Р.
Т Е М Е Р И Н
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34.

На  основу  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени  гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21),
члана  70.  Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  број
5/2019) и члана 14. Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', број 15/2020),

Општинско  веће  општине  Темерин,  на  62. седници  одржаној  10.03.2022.
године, донело је следеће

        Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2022.

ГОДИНИ

I

Именује се Комисија за расподелу средстава по Јавном конкурсу за 
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења 
грађана и манифестација удружења у 2022. години, у следећем саставу:

1. Нина Срдић, члан Општинског већа задужена за ресор културе, цивилне
     организације и омладине – председник Комисије;
2. Славко Тодоровић, члан Општинског већа задужен за ресор здравства и
     социјалне заштите;
3. Роберт Пастор – председник Скупштине општине – члан;
4. Корана Ћировић – запослена у Општинској управи – члан;
5. Милица Пјевац– запослена у Општинској управи – члан и
6. Дајана Милинковић – секретар Комисије.

II

Утврђује се накнада у износу од 1.970,00 динара по одржаној седници за 
сваког члана Комисије из тачке I овог решења.
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III

Задатак Комисије је да разматра поднете пријаве и у складу са условима 
Конкурса сачињава предлог одлуке о избору програма и пројеката који ће се 
финансирати/суфинансирати из буџета општине, са наведеним износима новчаних 
средстава.

Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће 
Општинска управа-Одељење за општу управу, друштвене делатности и јавне 
службе.

IV

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о именовању 
Комисије за програме и пројекте од јавног интереса која реализују удружења грађана
број: 06-1/21-27-4-01 од 30.03.2021. године.

V

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-1/22-33-13-01                 МЛАДЕН ЗЕЦ, С.Р.
Дана:10.03.2022. године
Т Е М Е Р И Н
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35.

На  основу  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени  гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21),
члана  70.  Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  број
5/2019) и члана 14. Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', број 15/2020),

Општинско  веће  општине  Темерин,  на  62. седници  одржаној  10.03.2022.
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО И
ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2022. ГОДИНИ

I

Именује се Комисија за расподелу средстава по Јавном конкурсу за 
суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности 
удружења у области културе у 2022. години и за расподелу средстава по јавном 
конкурсу за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години, у 
следећем саставу:

1. Нина Срдић, члан Општинског већа задужена за ресор културе, цивилне
     организације и омладине – председник Комисије;
2. Роберт Пастор – председник Скупштине општине – члан;
3. Бранислав Зукић – представник Културног центра општине Темерин – члан и
4. Дајана Милинковић – секретар Комисије.

II

Утврђује се накнада у износу од 1.970,00 динара по одржаној седници за 
сваког члана Комисије из тачке I овог решења.
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III

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење Општинског већа 
општине Темерин број:06-1/21-32-5-01 од 30.03.2021. године. 

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-1/21-33-14-01      МЛАДЕН ЗЕЦ, С.Р.
Дана:10.03.2022. године
Т Е М Е Р И Н

36.

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 
14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон), члана 64. 65, 66 и 67. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020 и 118/2021), члана 70. став 1. тачка 36. 
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 5/2019) и члана 
65. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин („Службени лист општине
Темерин“ бр. 15/20),

Општинско веће општине Темерин, на 62. седници одржаној дана 
10.03.2022.године, донело је следећи
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П Р О Г Р А М 

коришћења средстава за заштиту животне средине за 2022. годину

1. Овим Програмом се планира намена и начин коришћења средстава за 
заштиту животне средине за израду и реализацију планова, програма, пројеката и 
других активности заштите и унапређивања животне средине у општини Темерин за 
2022. годину.

2. За реализацију програма планирају се средства из буџета општине Темерин у 
укупном износу од 27.944.000,00 динара, и то:

1. програм накнада за одводњавање, ЈВП ''Воде Војводине'' Нови 
Сад – 4.000.000,00

2. услуге очувања животне средине (комарци, крпељи, амброзија) – 
4.000.000,00

3. уређење цветних башти и зелених јавних површин – 
13.144.000,00 динара

4. управљање отпадним водама – 3.000.000,00 динара

5. праћење заштите животне средине (мониторинг ваздуха и буке, 
зонирање) – 1.800.000,00 динара

6. санација депоније – 2.000.000,00 динара

3. Средства из тачке 2. овог програма користиће се наменски за финансирање 
обавеза локалне самоуправе утврђених законом из области заштите животне 
средине: 

1. подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти;
2. програми и пројекти у вези управљања отпадом;

3. програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг);

4. образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;

5. информисање и објављивање података о стању животне средине;

6. других активности од значаја за заштиту животне средине.

1. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти – 
20.144.000,00 дин.
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Планира се реализација пројеката и програма који се односе на:

 очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на 
територији општине Темерин

 планирање и организовање радова на одржавању паркова и 
осталих зелених површина на територији општине Темерин

 обезбеђивање садница за пролећну и јесењу садњу за допуну 
зелених површина 

 озелењавање школских дворишта и слободних јавних површина

 програм накнада за одводњавање, ЈВП „Воде Војводине“ Нови 
Сад

 мере заштите животне средине које се предузимају ради спречавања 
угрожавања животне средине и здравља људи – управљање отпадним 
водама

 друге подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијом се 
реализацијом укаже потреба

2. Програми и пројекти у вези управљања отпадом – 2.000.000,00 
динара

Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма 
који се односе на:

 санација депоније

3.3 Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) – 
1.800.000,00 динара

Планира се реализација законом утврђених обавеза локалне 
самоуправе у области мониторинга, као и других програма и пројеката 
праћења стања животне средине:

Израда програма мониторинга и 

- праћење квалитета амбијенталног ваздуха на територији општине Темерин

- праћење нивоа буке и зонирање
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- мерења у ванредним ситуацијама

3.6 Друге активности од значаја за заштиту животне средине – 4.000.000,00 
динара

 сузбијање комараца, крпеља и амброзија на територији општине Темерин;

4. Уколико се приходи и примања за унапређење и заштиту животне средине у
току буџетске године не остварују у планираном износу расходи ће се 
остваривати по приоритетима које утврди Председник општине Темерин.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ 
неутрошених, наменских средстава пренетих из претходне године и за износ 
донација и прихода из других извора, која ће се користити у складу са овим 
програмом.

6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и 
реализацију појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за 
заштиту животне средине Општинске управе Темерин.

7. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-1/22-33-11-01      МЛАДЕН ЗЕЦ, С.Р.
Дана:10.03.2022. године
Т Е М Е Р И Н
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37.

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009,  73/2010,  101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,
63/2013  –  испр.,  108/2013  и  142/2014,  68/2015  –  др.закон,  103/2015,  99/2016,
113/2017,  95/2018,  31/2019,  72/2019,  149/2020 и  118/2021) и  члана  14.  Одлуке  о
буџету општине Темерин за  2022. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.
41/2021),

Председник општине Темерин дана 22. фебруара 2022. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2021. годину

(''Службени лист општине Темерин'',  бр.  41/2021),   о д о б р а в а м  промену
апропријација  у  оквиру   Раздела 4, Програм  7  –  Организација  саобраћаја  и
саобраћајна  инфраструктура  (0701),  Програмска  активност–  Јавни  градски  и
приградски  превоз  путника  (0701-0004),  функција  451  –  Друмски  саобраћај,
смањењем апропријације  105, економска класификација 423 – Услуге по уговору
(4239)  за  износ  од  800.000,00  динара  уз  истовремено  повећање  у  оквиру
Програмске  активности  - Текућа  буџетска  резерва  (0602-0009),  апропријација  77,
економска класификација  499 – Текућа резерва за износ од 800.000,00 динара. 

2.
 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,          Програм 7 –

Организација  саобраћаја  и  саобраћајна  инфраструктура  (0701),  Програмска
активност– Јавни градски и приградски превоз путника (0701-0004), на апропријацији
105, економска класификација 423 – Услуге по уговору (4239), планирана средства  у
износу  од  5.100.000,00  динара  смањују  се  на  износ  средстава  од  4.300.000,00
динара.     

3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Програм      15 –

Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност – Текућа буџетска
резерва  (0602-0009),  апропријација  77,  економска  класификација  499  –  Текућа
резерва  повећава се за износ од 800.000,00 динара.

4.
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

                        

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                Младен Зец, с.р.
Број: 06-1/2022-28-01
Дана: 22.02.2022. године
Т Е М Е Р И Н

38.

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009,  73/2010,  101/2010,  101/2011, 93/2012,  62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2022. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 41/2021),

Председник општине Темерин дана 22. фебруара 2022. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2022. годину

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 41/2021),             Раздео  4 – Општинска
управа,  Програм 15  –  Опште  услуге  локалне  самоуправе  (0602), функција  160  –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, Програмска активност
–  Текућа  буџетска  резерва  (0602-0009),  апропријација  економске  класификације
499 – Средства  резерве, на позицији 77 – Текућа  резерва, одобравају се додатна
средства за Основну школу ''Петар Кочић'', Програм 9 – Основно образовање (2003),
Програмска активност – Реализација делатности основног образовања (2003-0001) у
износу од 800.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за потребе
организације превоза ученика. 

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела  4.,

Програм  9  –  Основно  образовање  (2003),  Програмска  активност  –  Реализација
делатности основног образовања (2003-0001), функција 912 – Основно образовање,
апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору (4239), на  позицији
168.

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                                              Младен Зец, с.р.
Број: 06-1/2022-29-01
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Дана: 22.02.2022. године
Т Е М Е Р И Н

39.

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009,  73/2010,  101/2010,  101/2011, 93/2012,  62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2022. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 41/2021),

Председник општине Темерин дана 21. фебруара 2022. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2022. годину

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 41/2021),             Раздео  4 – Општинска
управа,  Програм 15  –  Опште  услуге  локалне  самоуправе  (0602), функција  160  –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, Програмска активност
–  Текућа  буџетска  резерва  (0602-0009),  апропријација  економске  класификације
499 – Средства  резерве, на позицији 77 – Текућа  резерва, одобравају се додатна
средства за Општинску управу, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Пројекат  –  Реконструкција  ентеријера  у  објекту  Месне  заједнице  ''Бачки  Јарак''
(0602-5006) у износу од 4.995.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава
за потребе реконструкције ентеријера у објекту Месне заједнице ''Бачки Јарак''. 

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела  4.

Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Пројекат
– Реконструкција ентеријера у објекту Месне заједнице  ''Бачки Јарак'' (0602-5006),
функција 620  – Развој  заједнице,  апропријација  економске  класификације  511  –
Зграде и грађевински објекти (5113), на позицији 136.

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                                             Младен Зец, с.р.
Број: 06-1/2022-30-01
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Дана:21.02.2022. године
Т Е М Е Р И Н

40.

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009,  73/2010,  101/2010,  101/2011, 93/2012,  62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2022. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 41/2021),

Председник општине Темерин дана 04. марта 2022. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2022. годину

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 41/2021),             Раздео  4 – Општинска
управа,  Програм 15  –  Опште  услуге  локалне  самоуправе  (0602), функција  160  –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, Програмска активност
–  Текућа  буџетска  резерва  (0602-0009),  апропријација  економске  класификације
499 – Средства  резерве, на позицији 77 – Текућа  резерва, одобравају се додатна
средства за Општинску управу, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност – Управљање у вандредним ситуацијама (0602-0014) у износу
од 700.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за потребе набавке
ватрогасне опреме. 

2.
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела  4.

Општинска  управа,  Програм  15  –  Опште  услуге  локалне  самоуправе  (0602),
Програмска  активност  –  Управљање  у  вандредним  ситуацијама  (0602-0014),
функција 220  – Цивилна  одбрана  -  Општински  штаб  за  вандредне  ситуације,
апропријација  економске  класификације  512  –  Машине  и  опрема  (5128),  на
новоотвореној позицији 83/1.

3.
 О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа      Темерин –

Одељење за буџет, финансије и трезор.  
                                                       

4.
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                              Младен Зец, с.р.
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Број: 06-1/2022-32-01
Дана:04.03.2022. године
Т Е М Е Р И Н

    С А Д Р Ж А Ј

30.

ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ
УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ AЛМАШКА У ТЕМЕРИНУ ОД

ХАРМАТ-СИЛАК ОТИЛИЈЕ И ХРИБЉАН АНАМАРИЈЕ

1.

31.

ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ
УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКА У ТЕМЕРИНУ

ОД МОРА ЈАНОШИ ЈУДИТ

3.

32.

ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ
УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ БРАНКА ЋОПИЋА У

БАЧКОМ ЈАРКУ ОД КОВАЧЕВИЋ ЈОВИЦЕ 

6.

33.

 ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ
УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА У БАЧКОМ
ЈАРКУ ОД КАРАНОВИЋ СЛАВИЦЕ И КАРАНОВИЋ ГОРАНА

8.

34.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

ГРАЂАНА У 2022. ГОДИНИ

11.

35.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО
СТВАРАЛАШТВО И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ

КУЛТУРЕ У 2022. ГОДИНИ

13.

36.
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

14.

37.
РЕШЕЊЕ

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ 
18.

38.
РЕШЕЊЕ

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

19.
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39.
РЕШЕЊЕ

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

20.

40.
РЕШЕЊЕ

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

21.

     ***

Издавач: Скупштина општине Темерин

Одговорни уредник: Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин

Годишња претплата: 1.500,00 динара.

Жиро рачун број: 840-742351843-94

по моделу 97 63-238

Прималац: Општинска управа Темерин

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

Телефон број: 021/ 843-888

Штампа: Општинска управа општине Темерин


	Примерак 100,00 динара

