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96.

На основу члана 29. став 1. тачка 6 и члана 80. став 2. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'',
број 87/2018), члана 3. Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, 
мобилизацији и начину употребе (''Службени гласник РС'', број 84/2020) и члана 46. 
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 23/2019),

Општинско веће општине Темерин на 68. седници одржаној дана 10.05.2022. 
године, донело је следећу

ОДЛУКУ

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Члан 1.

Овом Одлуком се уређује формирање, организација, опремање, 
оспособљавање и функционисање јединица цивилне заштите опште намене и 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији Општине 
Темерин. 

Члан 2.

Јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице 
цивилне заштите за узбуњивање се формирају за потребе заштите и спасавања 
становништва, материјалних и културних добара у ванредним ситуацијама, односно 
за извршавање обимних и мање сложених задатака из области цивилне заштите.

Јединице цивилне заштите опште намене су намењене за: 

- локализовање и гашење почетних мањих пожара и шумских пожара, 

- учешће у спасавању угрожених земљотресима,

- учешће у заштити од поплава, 

- указивање прве помоћи,

- одржавање реда,

- учешће на спасавању плитко затрпаних из рушевина,

- ручно рашчишћавање саобраћајница и мањих површина снежног наноса приручним

алатом,

- учешће у евакуацији и збрињавању становништва из угроженог подручја, 

- помоћ у асанацији терена и 

- друге активности по процени Општинског Штаба за ванредне ситуације на 
територији Општине Темерин. 

Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање извршава 
укључивање јавних сирена у случају елементарних непогода и других несрећа а 
обавља и основно одржавање и поправку уређаја и средстава за јавно узбуњивање.
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Члан 3.

У општини Темерин на основу опасности које су препознате у Процени 
угрожености од елементарних непогода и других несрећа склопљен је уговор са 
Општинским ватрогасним савезом Темерин који има више од 20 припадника уместо 
форимирања јединице цивилне заштите опште намене, а формираће се 
специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање са три одељења.

Члан 4.

Попуна јединица цивилне заштите и распоређивање лица у јединицама врши 
се у сарадњи са територијалним органима МО Р.Србије, то: – лицима из резервног 
састава који нису на распореду у ратним јединицама Војске Србије, а имају знања и 
занимања од значаја за цивилну заштиту старости од 18 до 60 година; – 
обвезницима радне обавезе, лицима чија се знања и вештине могу искористити за 
потребе цивилне заштите старости од 18 до 60 година; – ученицима средњих школа 
и студената факултета и виших школа са територије; – добровољцима који су 
психофизички у могућности да одговоре обавезама у цивилној заштити. На 
територији општине Темерин образују оспособљена правна лица и то је Добровољно
ватрогасног друштва (ДВД) Темерин из састава оперативних јединица удружених 
добровољних ватрогасних друштава – јединице цивилне заштите опште намене, 
ранга вода; на основу Одлуке о личној и материјалној формацији јединице цивилне 
заштите које образују јединице локалне самоуправе број: Инт.01-4682/21 од 
05.05.2021 oд МУП-а Београд за општину Темерин је потребно образовати 1 вод 
опште намене од 30 чланова,а његову улогу вршиће ДВД како је наведено у члану 
три и три одељење за узбуњивање од 45 чланова.

Члан 5.

По формирању и попуни јединица цивилне заштите Општине Темерин се 
врши опрема јединица личном и заштитном опремом и материјално техничким - 
средствима, која су неопходна за личну заштиту њених припадника и за спровођење 
мера и извршавање задатака цивилне заштите. 

Начин задужења, употребе, замене и раздужења униформе јединица цивилне 
заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање
уређен је Правилником о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција
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и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите („Службени гласник РС 
”, број 32/2020 и 83/2020).

Члан 6.

Здравствену способност припадника јединица цивилне заштите утврђује Дом 
здравља у Темерину, на основу критеријума и начина утврђивања здравствене 
способности лица за рад у државним органима. 

Члан 7.

Припадници специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање 
обучавају се и оспособљавају за извршавање мера цивилне заштите. 

Обуку и оспособљавање организује и спроводи Штаб за ванредне ситуације 
Општине Темерин.

Члан 8.

Средства за финансирање система заштите и спасавања и извршење 
активности у вези организације, обучавања и опремања јединица цивилне заштите, 
накнада за ангажовање на задацима цивилне заштите и накнада зараде, коју 
обрачунава и исплаћује послодавац за лица из радног односа, која су позвана на 
извршење задатака цивилне заштите се обезбеђују из буџетских средстава Општине
Темерин. 

Члан 9.

Јединице цивилне заштите се могу ангажовати у свим насељима на територији 
Општине Темерин (Темерин,Сириг и Бачки Јарак ), на основу наредбе Општинског 
Штаба за ванредне ситуације и то:

1. Темерин, 1 одељење са 17 лица опслужује 4 сирене
2. Сириг, 1 одељење са 14 лица опслужује 3 сирене
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3. Бачки Јарак, 1 одељење са 14 лица опслужује 3 сирене (на територији Бачког 
Јарка и МЗ Старо Ђурђево)

Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање се ангажује за 
потребе активирања сирена, у случају да не постоји, или није исправан систем за 
даљинско управљање сиренама а на предлог Општинског Штаба за ванредне 
ситуације.

Члан 10.

Јединицом цивилне заштите у току ангажовања у насељима координирају 
повереници и заменици повереника цивилне заштите у тим насељима, који обављају
и друге послове и задатке у складу са чланом 45. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији општине Темерин („Службени лист 
општине Темерин “ бр. 23/2019)

Ако у акцијама заштите и спасавања учествују припадници Надлежне службе, 
акцијом руководи овлашћени старешина Надлежне службе.

Члан 11.

Поверенике и заменике повереника именује и разрешава Општински Штаб за 
ванредне ситуације Општине Темерину складу са критеријумима из Правилника о 
раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за 
њихово именовање („Службени гласник РС“, број 102 од 24. јула 2020. године). 

Повереник, односно заменик повереника цивилне заштите може бити пунолетно 
лице, које није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци, као и против кога се не води кривични поступак за кривично дело. 

Члан 12.

Налог за извршавање мобилизације долази од Регионалног Центра 
Министарства Одбране Нови Сад.
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Извршиоц мобилизације припадника јединица цивилне заштите је командант Штаба 
за ванредне ситуације (председница Општине) а заменик извршиоца мобилизације 
је заменик команданта Штаба за ванредне ситуације (заменик председнице 
Општине). 

Члан 13.

Мобилизацијско место је насеље Темерин.

Члан 14.

Време трајања мобилизације је максимално 24 сата.

Члан 15.

Приликом извршавања задатака заштите и спасавања припадници јединица 
цивилне заштите имају права на здравствено осигурање и надокнаде за ангажовање
прописане Законом. 

У извршавању задатака заштите и спасавања на припаднике јединице цивилне 
заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање
се примењују општи прописи о безбедности и заштити на раду, као и посебне мере 
за обезбеђење заштите и здравља, у складу са Законом. 

Члан 16.

Евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединица цивилне заштите 
опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање 
Општина Темерин доставља Министарству унутрашњих послова и Министарству 
одбране. 
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Члан 17.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На основу члана 29. став 1. тачка 6 и члана 80. став 2. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник 
РС'', број 87/2018), члана 3. Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, 
задацима, мобилизацији и начину употребе (''Службени гласник РС'', број 84) и 
члана 46. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019). Општина 
Темерин је у обавези, да образује јединице цивилне заштите опште намене и 
специјализоване јединице цивилне заштите на својој територији.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                       
Број: 06-1/22-52-3-01 МЛАДЕН ЗЕЦ, С.Р.
Дана:10.05.2022. године
Т Е М Е Р И Н

97.

На основу члана 99. став 19.  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  17.  Одлуке  о  условима
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и располагању стварима у
јавној својини општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 14/2013,
3/2015, 27/2016 испр. 30/2016) члана 70. став 1. тачка 22. Статута Општине Темерин
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(''Службени лист општине Темерин'',  број  5/2019) и члана 65.  став 1. Пословника
Општинског  већа  општине  Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин''  број
15/2020),

Општинско  веће  општине  Темерин,  на  69. седници  одржаној  18.05.2022.
године, доноси

                                                              ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, НАМЕЊЕНЕ ЗА ЈАВНУ ПОВРШИНУ – КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ  У РАДНОЈ ЗОНИ  БРОЈ 8  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, ПРЕНОСОМ
ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОПШТИНУ ТЕМЕРИН, БЕЗ

НАКНАДЕ

Члан 1.

ПРИХВАТА  СЕ  ПРЕДЛОГ  Одељења  за  урбанизам,  стамбено  комуналне
послове  и  заштиту  животне  средине  Општинске  управе  Темерин  и  приступа  се
спровођењу поступка  прибављања земљишта у јавну својину општине Темерин
преносом  права  јавне  својине  са  Републике  Србије  на  општину  Темерин,  без
накнаде, уписане у Лист непокретности број 2962, катастарске парцеле број 2714/19
(12162 м2), 2714/20 (19436 м2) и 2714/31 (7351 м2) к.о. Бачки Јарак.

Земљиште  из  претходног  става ће  се  прибавити  у  јавну  својину  општине
Темерин путем преноса права јавне својине са Републике Србије, без накнаде, 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 Одлуке о прибављању предметне непокретности  у
корист општине Темерин и исту ће доставити Општинском већу општине Темерин,
ради  утврђивања  Предлога  Одлуке 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, без накнаде, намењеног  комуналној
инфраструктури у Радној зони број 8 у општини Темерин, произилази из члана 99.
став 19. Закона о планирању и изградњи, којим је регулисано да се "грађевинско
земљиште прибавља у јавну својину у складу са одредбама Закона о јавној својини
које се односе  на прибављање других непокретности у јавну својину, као и члана 4.
став  1.  тачка  2.  и  члана  17.  Одлуке  о  условима  прибављања  и  отуђења
непокретности у јавној  својини и располагању стварима у јавној  својини општине
Темерин, којим је регулисано да ''Нацрт одлуке о преносу права јавне својине на
другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и размену,
припрема Општинска управа, Одељење надлежно за имовинско-правне послове".

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 Одлуке о прибављању предметне
непокретности у јавну својину општине Темерин  преносом права јавне својине са
Републике  Србије  на  општину  Темерин,  без  накнаде, 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                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                
Број: 06-1/22-55-3-01                                                                   МЛАДЕН ЗЕЦ,
С.Р.
Дана:18.05.2022. године
Т Е М Е Р И Н
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98.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), 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 68. седници одржаној 10.05.2022. 
године, донело је следећe

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ –

ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА

    I

Именује се Комисија за расподелу средстава по јавном конкурсу за суфинансирање 
издавачке делатности – објављивање књига у 2022. години, у следећем саставу:

1. Бранислав Зукић, професор југословенске књижевности и

српскохрватског језика;

2. Корана Ћировић, професор српске књижевности и језика и

3. Милица Пјевац, дипломирани филолог србиста.

II

Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће 
Општинска управа.

Комисија има секретара који није члан Комисије.
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III

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење Општинског већа број: 
06-1/21-80-3-01од 22.07.2021. године. 

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-1/22-52-12-01 МЛАДЕН ЗЕЦ, С.Р.
Дана:10.05.2022. године
Т Е М Е Р И Н

99.

На  основу  члана  24.  Закона  о  јавном  информисању  и  медијима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично
тумачење),   члана 21. Правилника  о  суфинансирању  пројеката  за  остваривање
јавног  интереса  у  области  јавног  информисања  (''Службени  гласник  Републике
Србије'',  број  16/2016  и  8/207)  и  члана  66.  став  1.  тачка  22.  Статута  општине
(''Службени лист општине Темерин'', број 5/2019),

Председник општине Темерин, дана 11. маја  2022. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ
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I

1. Образује  се  Стручна  комисија  за  оцену  пројеката у  области  јавног
информисања за 2022. годину.

2. У Стручну комисију за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022.
годину (у даљем тексту: Комисија), именују се:

1) ЦРНОГОРАЦ ЈЕЛЕНА из Кикинде, именована на предлог Друштва новинара
Војводине, Нови Сад

2) ЛАЗИЋ ЛАДИСЛАВ из Новог Сада,  именован на предлог Савеза удружења
''Асоцијација радио – телевизија Србије'' Београд,

3) МИНА ЂУРИЋ из Инђије, независни стручњак за медије.

3. Комисија на првој седници бира председника, који координира рад Комисије и
води седнице. Задатак Комисије је да на основу расписаног Јавног конкурса за
суфинансирање пројеката  производње медијских садржаја из области јавног
информисања на територији општине Темерин у 2022. години, изврши стручну
оцену  поднетих  пројеката  и  сачини  образложени  предлог  о  расподели
средстава  из  буџета  општине  Темерин за  2022.  годину за  суфинансирање
пројеката, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања
на територији општине Темерин.

4. Након  увида  у  пристиглу  документацију,  чланови  Комисије  даће  писмену
изјаву да нису у сукобу интереса и да не обављају јавну функцију.

II

      Стручне  и  административне  послове  за  потребе  Комисије  обављаће
Општинска управа.

Комисија има секретара који није члан Комисије.
За секретара Комисије одређује се Винка Марић, секретар Општинског већа.

III

Ово Решење ступа  на  снагу  даном доношења и  биће  објављено у
''Службеном  листу  општине  Темерин''  и  на  званичном  сајту  општине
Темерин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/22-24-2-01                           
Дана:11.05.2022. године                                                               МЛАДЕН ЗЕЦ, С.Р.
Т  Е  М  Е  Р  И  Н
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100.

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 и 8/2022),

Председник општине Темерин дана 11. маја  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 и 8/2022),             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 Средњу школу  ''Лукијан  Мушицки'',
Програм  10  –  Средње образовање  и  васпитање  (2004),  Програмска  активност  –
Реализација  делатности средњег образовања (2004-0001)  у  износу од 977.000,00
динара на  име  обезбеђења додатних  средстава  за  потребе  полагања  возачког
испита за ученике смера механичара моторних возила. 

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

Програм  10  –  Средње образовање  и  васпитање  (2004),  Програмска  активност  –
Реализација делатности средњег образовања (2004-0001),  функција 920  – Средње
образовање,  апропријација  економске  класификације  463  –  Трансфери  осталим
нивоима власти (4242), на  позицији 171.

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: 06-1/2022-53-01
Дана: 11.05.2022. године
Т Е М Е Р И Н
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                                                                 С А Д Р Ж А Ј

96.

ОДЛУКА
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ

НАМЕНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ТЕМЕРИН

1.

97.

ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, НАМЕЊЕНЕ ЗА
ЈАВНУ ПОВРШИНУ – КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ  У

РАДНОЈ ЗОНИ  БРОЈ 8  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, ПРЕНОСОМ
ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА

ОПШТИНУ ТЕМЕРИН, БЕЗ НАКНАДЕ

7.

98.
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ –
ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА

9.

99.
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

11.

100.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

13.

***

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

