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239. 
  
 
    На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-ускл. дин. 
изн., 125/14- ускл. дин. изн, 95/15- ускл. дин. изн., 83/16, 91/16- ускл. дин. изн., 
104/16-др.закон, 96/17- ускл. дин. изн., 89/18- ускл. дин. изн., и 95/18-др.закон), 
члана 73. става 1. Закона о угоститељству (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 17/19), члана 5. Уредбе о условима и начину утврђивања висине 
годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске 
услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком 
домаћинству, као и начина и рокова плаћања (''Службени лист Републике 
Србије'', бр. 47/19 и 51/19) и члана 40. тачка 6. и 28. Статута општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'' бр. 5/19 ),  
        Скупштина општине Темерин на 40. седници одржаној  29.11.2019. године, 
донела је, 
 
 

ОДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 
 
 

Члан 1. 
        Овом одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа корисник услуге 
смештаја који изван свога места пребивалишта користи услуге смештаја у 
угоститељском објекту за смештај, за коришћење комуналне, саобраћајне и 
туристичке инфраструктуре на територији општине Темерин. 
 

Члан 2. 
        Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у 
угоститељском објекту за смештај у износу од 50,00 динара. 
         Наплату боравишне таксе од корисника услуга врши субјект који пружа 
услугу смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја). 
       Боравишна услуга се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја. 
        Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже 
износ боравишне таксе. 
 

Члан 3. 
         Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ који 
као физичко лице поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у 
објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  
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домаћинству, у објектима смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних 
лежајева и у објектима сеоског туристичког домаћинства на отвореном у 
привремено постављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела (у 
даљем тексту: физичко лице), сагласно закону којим се уређује угоститељство. 
          Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у 
складу са актом Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и 
начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице 
које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и 
сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања. 
         Годишљи износ боравишне таксе из става 1. и 2. овог члана решењем 
утврђује Одељење за буџет, финансије и трезор - Одсек локалне пореске 
администрације, а по претходно, од Одељења за привреду, донетом и 
правоснажном решењу о категоризацији угоститељског објекта. 
          Одељење за привреду Општинске управе Темерин је у обавези да један 
примерак правоснажног решења о категоризацији угоститељског објекта  
достави Одсеку локалне пореске администрације Општинске управе Темерин, са 
следећим подацима: 

- име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе из става 1. овог 
члана, ЈМБГ и адресу становања; 

- место, улица, кућни број и број смештајне јединице; 
- ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број камп парцела у 

смештајној јединици; 
- период за који се утврђује боравишна такса; 
- доказ о пријему решења; 
- клаузула са датумом правоснажности решења о категоризацији. 
 

Члан 4. 
 
          Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на 
прописан рачун јавног прихода, до петог у месецу за претходни месец. 
         Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој 
терет уплати износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, 
рачунајући од дана утврђене обавезе. 
 

Члан 5.  
         Боравишну таксу не плаћају: 
1) деца до седам година старости; 
2) лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану 
рехабилитацију од надлежне лекарске комисије; 
3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни 
инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете 
групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије, и сродних мишићних и 
неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије 
парализе, мултиплекс склерозе и особе ометене у развоју, као и њихов 
пратилац; 
− ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за 
смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по 
програму министарства надлежног за послове просвете, студенте који 
организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења 
обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и 
учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама; 
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5)  страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима 
ослобођени плаћања таксе; 
6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 
          Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица  од 7 до 15 година 
старости. 
          Лица из става 1. овог члана, не плаћају боравишну таксу ако поднесу 
доказ да су испуњени услови из става 1. (чланска карта, потврда школе, 
односно образовне установе, упут лекарске комисије и друго). 
 
 

Члан 6. 
        Средства од наплаћене боравишне таксе на територији општине 
Темерин, приход су буџета општине. 
 

Члан 7. 
        У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, 
застарелости, наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна 
камате и осталог што није предвиђено овом одлуком сходно се примењују 
одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, 
ако законом којим се уређује област угоститељства није другачије одређено. 
 

Члан 8. 
          У случају непоштовања одредаба ове одлуке примењују се казнене 
одредбе прописане законом који регулише област угоститељства.  
           
 

Члан 9. 
         Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о 
боравишној такси (''Службени лист општине Темерин'', бр. 3 /2013). 
 

Члан 10. 
      Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Темерин'' и на Интернет 
страници општине Темерин. 
      Ова одлука стпута на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општине Темерин'', а примењује се од 1. јануара 2020. 
године. 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА            
АП ВОЈВОДИНА             
ОПШТИНА ТЕМЕРИН               
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Број:06-38-3/2019-01                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:29.11.2019.                                                                   РОБЕРТ ПАСТОР, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 
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240. 

На основу чл. 6. став 5. и члана 7а. Закона о порезима на имовину 
(''Сл.гласник РС'' бр. 26/01,45/02-УС,80/02-др 
закон,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,57/12-УС и 68/14-др закон,95/18,99/18) 
и члана 40. став 1. тачка 43. Статута општине Темерин (5/19) Скупштина 
општине Темерин је на 40. седници одржаној дана 29.11.2019. године донела  

ОДЛУКА 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ ЗА 2020. ГОДИНУ ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ 

МЕТРА одговарајућих непокретности за потребе утврђивања пореза на 

имовину и то за: 

ВРСТА 
 

ПРОСЕЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА 
 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗОНА IА ЗОНА I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА V 
       

Грађевинско 5.100,00 3.550,00 1.560,00 1.300,00 800,00 500,00 

земљиште 
       

Пољопривредно 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 

земљиште 
       

Шумско земљиште - - - - 179,00 179,00 
       

Станови 78.100,00 78.100,00 77.000,00 52.800,00 36.000,00 - 
       

Куће за становање 55.000,00 43.800,00 32.400,00 28.800,00 24.000,00 18.800,00 
       

Пословне зграде 
      

и други 
      

(надземни и 
подземн) 

      

грађевински објекти 90.000,00 60.000,00 56.000,00 52.000,00 35.000,00 35.000,00 

који служе за 
      

обављање 
делатности 

      

       

Гараже и гаражна 
места 

12.000,00 9.000,00 8.000,00 7.500,00 7.000,00 7.000,00 
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II 

Ову Одлуку објавити на интернет порталу општине Темерин и 
''Службеном листу општине Темерин''. 

III 

Ова Одлука се примењује се од 01. јануара 2020. године. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА            
АП ВОЈВОДИНА             
ОПШТИНА ТЕМЕРИН               
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Број:06-38-4/2019-01                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:29.11.2019.                                                                   РОБЕРТ ПАСТОР, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 

 

 

241. 

На основу члана члана 6. тачка 5. и члана 7. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 
62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16-др.закон и 95/18-др.закон), члану 239. став 3. 
Закона о накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник 
Републике Србије’’, број: 95/18), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/14 – др. 
Закони, 101/16 – др. Закони и 47/18), и члана 40. став 1. тачка 6. Статута 
општине Темерин (“Службени лист општине Темерин” број 5/19), Скупштина 
општине Темерин на 40. седници одржаној  29.11.2019. године, донела је, 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Члан 1. 

          У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина (“Службени 
лист општине Темерин” број 4/19) у Tарифном броју  2. став 2. тако да гласи: 

''За коришћење рекламних паноа, билборда, електронских дисплеја без 
тона, транспарената између стубова и за средства за оглашавање која се 
постављају на стубовима јавне расвете и осталим сличним местима накнада се 
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утврђује по зонама, по површини за сваки цео и започети м2 површине свих 

страна које се користе за оглашавање, дневно по m2 и то: 

 

 I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА 

 

Динара/m2 

дневно 

 5,00 4,00 3,00 2,00 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Темерин'', а примењује се од 01. јануара 2020. године. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА            
АП ВОЈВОДИНА             
ОПШТИНА ТЕМЕРИН               
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Број:06-38-5/2019-01                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:29.11.2019.                                                                   РОБЕРТ ПАСТОР, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 

 

242. 

 

На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин (''Службени 
лист општине Темерин'', број 5/2019), 
            Скупштина општине Темерин, на 40. седници одржаној дана 29.11.2019. 
године, донела je 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У 

СРЕДЊУ ШКОЛУ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН 
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Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се услови и начин подстицаја уписа ученика 
Средње школе ''Лукијан Мушицки'' Темерин (у даљем тексту: Средња школа), 
који имају пребивалиште на територији општине Темерин. 

Члан 2. 

Право на подстицај приликом уписа има ученик Средње школе под 
условом да: 

- има пребивалиште на територији општине Темерин, као и његов законски 
заступник или се налази на хранитељском или сродничком смештају у складу са 
законом код лица које има пребивалиште у општини Темерин; 

-похађа средњу школу у Темерину и то следеће образовне профиле: 
заваривач, инсталатер, аутомеханичар и оператер машинске обраде; 

-први пут уписује прву, другу или трећу годину средњег образовања 
наведених профила. 

Члан 3. 

Средства се додељују на основу конкурса. 

Конкурс расписује Општинско веће, а спроводи Комисија за доделу 
студентских стипендија и давање подстицајa за упис ученика у средњу школу (у 
даљем тексту: Комисија). 

Комисија доноси Пословник о свом раду. 

Стручне и административне послове за потребе спровођења конкурса 
врши Општинска управа. 

Члан 4. 

Средства за подстицај за упис ученика у средњу школу обезбеђују се у 
буџету општине Темерин, а висину одређује Општинско веће за сваку школску 
годину, на предлог Комисије.  

Општина обезбеђује средства за подстицај уписа ученика за прву, другу и 
трећу годину Средње школе, за профиле ближе наведене у члану 2. ове одлуке. 

Члан 5. 

Ученик губи право на подстицај у случају: − када њему или његовом 
законском заступнику престане пребивалиште на територији општине Темерин 
или се не налази на хранитељском, сродничком смештају код лица које има 
пребивалиште у општини Темерин; 
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− када престане да похађа образовне профиле заваривач, инсталатер и 

аутомеханичар, оператер машинске обраде (машински смерови); 

− укора Одељенског већа; 

− понављања школске године. 

Члан 6. 

Средства се исплаћују месечно, почевод 1. септембра текуће године и 
износ се исплаћује у десет месечних рата, најкасније до краја месеца за 
претходни месец. 

Члан 7. 

Средства се враћају када се утврди да нису испуњени услови под којима је 
подстицај одобрен. О свим чињеницама од значаја за губитак подстицаја 
ученика, школа је дужна да обавести Комисију. 

Члан 8. 

Општина Темерин ће закључити уговор са законским заступником ученика 
или учеником уколико је ученик напунио 18 година живота, хранитељем или 
сродником ученика код кога се ученик налази на смештају. Уговором ће се ближе 
регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о давању 
подстицаја за упис ученика у Средњу школу ''Лукијан Мушицки'' Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'', број 7/14). 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Темерин'', а примењиваће се од 01. септембра 2020. године. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                              ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број:06-38-6/2019-01                                                           Роберт Пастор, с.р. 
Дана:29.11.2019.  
Т Е М Е Р И Н 
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243. 
 
 

На основу члана 540. став 3. и 543 Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 99/2011,83/2014-др-закон, 
5/2015 и 44/2018), , члана 40. став 1. тачка 70. Статута општине Темерин 
(„Службени лист општине Темерин" број 5/2019), Скупштина општине Темерин 
на XL седници, одржаној дана 29.11.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОКОНЧАЊУ ЛИКВИДАЦИЈЕ  
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН -у ликвидацији 

 

Члан 1. 

ОКОНЧАВА СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ Агенције за развој општине 
Темерин - у ликвидацији, Новосадска бр.352 Темерин, уписане у Агенцији за 
привредне регистре, матични број 08330514, ПИБ 1101869888. 

Одлука о покретању поступка ликвидације Агенције за развој општине Темерин 
је објављена у Службеном листу општине Темерин” бр. 4/2019, 10/2019). 

Члан 2. 

Како су истекли законом прописани рокови за обавештавање и пријаву 
потраживања поверилаца и како је агенција обавила све прописане радње у 
сврху окончања поступка ликвидације, Скупштина општине Темерин доноси 
Одлуку о окончању поступка ликвидације Агенције за развој општине Темерин. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном 
листу општине Темерин”. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                              ПРЕДСЕДНИК 

БРОЈ: 06-38-8/2019-01                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ДАНА: 29.11.2019.год.                                                              Роберт Пастор, с.р. 
ТЕМЕРИН 
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244. 

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 и 
83/2018), члана 2. Одлуке о условима прибављања и отуђења непокретности у 
јавној својини и располагању стватима у јавној својини општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'' број 14/13, 3/15, 27/2016 испр. 30/2016) и 
члана 40. став 1. тачкa 33. Статута Општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'' број 5/2019)  
Скупштина општине Темерин, на својој 40. седници дана 29.11.2019. године, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНО УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА У БАЧКОМ 
ЈАРКУ ОД НЕБОЈШЕ КОСАНОВИЋА БРОЈ 06-33-6/2019-01 ОД 

25.09.2019.ГОДИНЕ 

 

I 

СТАВЉА СЕ ван снаге Решење о приваљању земљишта у јавну својину 
општине Темерин намењено уличном коридору у улици Петра Кочића у Бачком 
Јарку од Небојше Косановића, број 06-33-6/2019-01 од 25.09.2019, донето до 
стране Скупштине општине Темерин. 

Образложење 

Решењем наведеним у диспозитиву овог Решења је предвиђено да се 
Уговор о прибављању непокретности закључи у року од 30 дана од дана 
коначности Решења. Међутим, како исти није закључен у датом року одлучено је 
као у диспозитиву. 

Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                       ПРЕДСЕДНИК  
Број:06-38-9/2019-01                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:29.11.2019. године                                                  Пастор Роберт, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 
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245. 
 

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 и 
83/2018), члана 2. Одлуке о условима прибављања и отуђења непокретности у 
јавној својини и располагању стватима у јавној својини општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'' број 14/13, 3/15, 27/2016 испр. 30/2016) и 
члана 40. став 1. тачкa 33. Статута Општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'' број 5/2019)  
Скупштина општине Темерин, на својој 40. седници дана 29.11.2019. године, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА У БАЧКОМ 
ЈАРКУ ОД НЕБОЈШЕ КОСАНОВИЋА 

I 

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Темерин земљиште уписано у 
Листу непокретности број 2808 к.о. Бачки Јарак, парцела број 410/5 површине од 
1а оом2 

II 

Земљиште из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину општине 
Темерин од Небојше Косановића из Бачког Јарка, Железничка бр.37, за износ од 
1.106,57 евра – у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан исплате, а који је утврђен у складу са прописима који уређују 
прибављање земљишта у јавну својину општине Темерин.  

III 

Некретнина из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину Општине 
Темерин непосредном погодбом, а које земљиште је намењено уличном 
коридору у улици Петра Кочића у Бачком Јарку, у складу са Планом генералне 
регулације насеља Бачки Јарaк (,, Службени лист општине Темерин,, бр. 7/2007). 

IV 

На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности из тачке I овог решења између општине Темерин и досадашњег 
власника предметне катастарске парцеле у року од 30 дана од коначности 
решења. 
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VI 

У случају да у наведеном року се не закључи Уговор о прибављању 
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.  

VII 

Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се 
по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин. 

VIII 

Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                          ПРЕДСЕДНИК  
Број:06-38-10/2019-01                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 29.11.2019. године                                                     Пастор Роберт, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење овог решења произилази из 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 и 83/2018), који регулише да 
"Привављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе 
уређења површине јавне намене, може се, осим у поступку прописаним законом 
који уређује експропријација, спровести и споразумом са власником грађевинског 
земљишта, на начин и у поступак који уређује општим актом јединице локалне 
самоуправе".  
Дана 24.07.2019. године Небојша Косановић из Бачког Јарка упутио је захтев 
Општини Темерин да преузме земљиште које је планирано за изградњу улице у 
Бачком Јарку и то катастарску парцелу бр. 410/5 к.о. Бачки Јарак. 

Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну 
својину и отуђење непокретности из јавне својине, сачинила је записник и 
образложен предлог за прибављање земљишта из тачке I диспозитива овог 
решења у јавну својину општине Темерин, у складу са тим сачинила је Нацрт 
решења о прибављању предметне непокретности у јавну својину општине 
Темерин непосредном погодбом.  
Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након 
разматрања Иницијативе односно предлога Небојше Косановића, извршеног 
увида у Лист непокретности бр. 2808 к.о. Бачки Јарак, копију плана ове парцеле, 
прибављене тржишне вредности предметне катастарске парцеле и 
урбанистичког мишљења Одељења за урбанизам и стамбено комуналних 
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послова и заштиту животне средине Општинске управе Темерин, по којем 
мишљењу предметна парцела се налазе у улици Петра Кочића, која по Плану 
генералне регулације насеља Бачки Јарак ("Службени лист Општине Темерин" 
бр. 7/2007) припада зони становања и намењена је јавној површини УЛИЧНОГ 
КОРИДОРА улице Петра Кочића у Бачком Јарку. 

Комисија је узела у обзир и изјаву власника, предметне парцеле од 
13.11.2019.године да прихвата предложен 
износ накнаде, односно тржишну вредност земљишта који је предмет овог 
решења.  

Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за 
прибављање предметне непокретности у јавну својину општине Темерин 
непосредном погодбом прописаним Законом о планирању и изградњи, Одлуком 
о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и 
располагања стварима у јавној својини општине Темерин. Прибављање ове 
непокретности не би се могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писаних понуда. На основу напред наведеног одлучено као у 
диспозитиву овог решења. 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

246. 

На основу члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука УС,32/2014,145/2014 
,83/2018, 31/2019 37/2019),члана 2. Одлуке о условима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини и располагању стватима у јавној својини општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/13,3/15 , 27/2016 испр. 
30/2016) и члана 40 став 1. тачкa 33. Статута Општине Темерин (''Службени лист 
општине Темерин'' број 5/2019)  
Скупштина општине Темерин, на својој 40. седници дана 29.11.2019. године, 
доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА У БАЧКОМ 
ЈАРКУ ОД ЛОЛИЋ ДРАГАНЕ И ЛОЛИЋ ЖЕЉКА  

I 

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Темерин земљиште парцела број 
219/4 у површини од 66 м2, уписано у Листу непокретности број 841 к.о. Бачки 
Јарак .  
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II 

Земљиште из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину општине 
Темерин од Лолић (Недељко) Драгане из Бачког Јарка, у 1/2 дела целе 
некретнине и Лолић (Вељко) Жељка из Бачког Јарка у 1/2 дела целе некретнине 
за укупан износ од 730,27евра – у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан исплате, а који је утврђен у складу са прописима 
који уређују прибављање земљишта у јавну својину општине Темерин.  

III 

Некретнина из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину Општине 
Темерин непосредном погодбом, а које земљиште је намењено уличном 
коридору у улици Вука Караџића у Бачком Јарку у Блоку 18, у складу са Планом 
генералне регулације насеља Бачки Јарaк (,, Службени лист општине Темерин,, 
бр. 7/2007) . 

IV 

На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности из тачке I овог решења између општине Темерин и досадашњих 
власника предметне катастарске парцеле у року од 30 дана од коначности 
решења. 

V 

У случају да у наведеном року неће се закључити Уговор о прибављању 
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.  

VI 

Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се 
по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин. 

VII 

Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                           ПРЕДСЕДНИК  
Број:06-38-11/2019-01                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:29.11.2019. године                                                       Пастор Роберт, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење овог решења произилази из члана 99. став 20. 
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 
81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 
98/2013ОдлукаУС,32/2014,145/2014)који регулише да ,,Привављање неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења површине јавне намене , 
може се,осим у поступку прописаним законом који уређује експропријација, спровести и 
споразумом са власником грађевинског земљишта, на начин и у поступак који уређује 
општим актом јединице локалне самоуправе.,,  
Дана 19.02.2019 године Лолић Драгана и Лолић Жељко из Бачког Јарка путем адвоката 
Маријане Васиљевић из Темерина упутили су захтев Општини Темерин да преузме 
земљиште наведено у диспозитиву решења,које је планирано и користи се као а јавну 
површина . 

Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну својину 
и отуђење непокретности из јавне својине, сачинила је записник и образложен предлог 
за прибављање земљишта из тачке I диспозитива овог решења у јавну својину општине 
Темерин, у складу са тим сачинила је Нацрт решења о прибављању предметне 
непокретности у јавну својину општине Темерин непосредном погодбом.  

 
            Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након 

разматрања Иницијативе односно предлога Лолић(Недељко) Драгане из Бачког 
Јарка, и Лолић (Вељко) Жељка из Бачког Јарка путем адвоката Маријане 
Васиљевић да у мирном поступку општина Темерин исплати накнаду за експроприсану 
непокретност, извршеног увида у Лист непокретности бр. 841 к.о. Бачки Јарак, копију 
плана парцеле, прибављене тржишне вредности предметне катастарске парцеле и 
урбанистичког мишљења Одељења за урбанизам и стамбено комуналних послова и 
заштиту животне средине Општинске управе Темерин по којем мишљењу предметна 
парцела се налази у блоку бр. 18 који по Плану генералне регулације насеља Бачки 
Јарак (,,Службени лист Општине Темерин,, бр. 7/2007) у склопу стамбеног блока мање 
густине намењена јавној површини УЛИЧНОГ КОРИДОРА улице Вука Караџића у 
Бачком Јарку.  
Комисија је узела у обзир и изјаву пуномоћника подносиоца захтева да прихватају износ 
накнаде, по цени од 1.300,00 динара по м2 као тржишну вредност земљишта који је 
предмет овог Решења,  
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за прибављање 
предметне непокретности у јавну својину општине Темерин непосредном погодбом 
прописаним Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' 
број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 
Одлука УС, 98/2013 Одлука УС,32/2014,145/2014), Одлуком о условима прибављања и 
отуђења непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној својини 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/2013,3/2015,27/2016 испр. 

30/2016)). Прибављање ове непокретности не би се могло реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писаних понуда. 

На основу напред наведеног одлучено као у диспозитиву овог решења. 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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247. 

На основу члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука УС,32/2014,145/2014 
,83/2018, 31/2019 37/2019),члана 2. Одлуке о условима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини и располагању стватима у јавној својини општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/13,3/15 , 27/2016 испр. 
30/2016) и члана 40 став 1. тачкa 33 Статута Општине Темерин (''Службени лист 
општине Темерин'' број 5/2019)  
          Скупштина општине Темерин, на својој 40. седници дана 29.11.2019. 
године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА У БАЧКОМ 
ЈАРКУ ОД ЛОЛИЋ ДРАГАНЕ  

I 

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Темерин земљиште парцела 
број 220/6 у површини од 66 м2, уписано у Листу непокретности број 2769 к.о. 
Бачки Јарак .  

II 

Земљиште из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину општине 
Темерин од Лолић (Недељко) Драгане из Бачког Јарка, за укупан износ од 
730,27 евра – у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан исплате, а који је утврђен у складу са прописима који уређују 
прибављање земљишта у јавну својину општине Темерин.  

III 

Некретнина из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину Општине 
Темерин непосредном погодбом, а које земљиште је намењено уличном 
коридору у улици Вука Караџића у Бачком Јарку у Блоку 18, у складу са Планом 
генералне регулације насеља Бачки Јарaк (,, Службени лист општине Темерин,, 
бр. 7/2007) . 

IV 

На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности из тачке I овог решења између општине Темерин и досадашњег 
власника предметне катастарске парцеле у року од 30 дана од коначности 
решења. 



Број 22     Службени лист општине Темерин   29.11.2019. Страна 17 

 
V 

У случају да у наведеном року неће се закључити Уговор о прибављању 
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.  

VI 

Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се 
по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин. 

VII 

Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                    ПРЕДСЕДНИК  
Број:06-38-12/2019-01                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:29.11.2019. године                                                Пастор Роберт, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење овог решења произилази из члана 99. став 20. 
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 
81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 
98/2013ОдлукаУС,32/2014,145/2014)који регулише да ,,Привављање неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења површине јавне намене , 
може се,осим у поступку прописаним законом који уређује експропријација, спровести и 
споразумом са власником грађевинског земљишта, на начин и у поступак који уређује 
општим актом јединице локалне самоуправе.,,  
Дана 19.02.2019 године Лолић Драгана из Бачког Јарка путем адвоката Маријане 
Васиљевић из Темерина упутио је захтев општини Темерин да преузме земљиште 
наведено у диспозитиву решења,које је планирано и користи се као а јавну површина . 

Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну својину 
и отуђење непокретности из јавне својине, сачинила је записник и образложен предлог 
за прибављање земљишта из тачке I диспозитива овог решења у јавну својину општине 

Темерин, у складу са тим сачинила је Нацрт решења о прибављању предметне 
непокретности у јавну својину општине Темерин непосредном погодбом. 
           Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након 

разматрања Иницијативе односно предлога Лолић(Недељко) Драгане из Бачког 
Јарка, путем адвоката Маријане Васиљевић да у мирном поступку општина Темерин 
исплати накнаду за експроприсану непокретност, извршеног увида у Лист непокретности 
бр. 2076 к.о. Бачки Јарак , копију плана парцеле , прибављене тржишне вредности 
предметне катастарске парцеле и урбанистичког мишљења Одељења за урбанизам и 
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стамбено комуналних послова и заштиту животне средине Општинске управе Темерин 
по којем мишљењу предметна парцела се налази у блоку бр. 18 који по Плану 
генералне регулације насеља Бачки Јарак (,,Службени лист Општине Темерин,, бр. 
7/2007) у склопу стамбеног блока мање густине намењена јавној површини УЛИЧНОГ 
КОРИДОРА улице Вука Караџића у Бачком Јарку.  
Комисија је узела у обзир и изјаву пуномоћника подносиоца захтева да прихватају износ 
накнаде, по цени од 1.300,00 динара по м2 као тржишну вредност земљишта који је 
предмет овог Решења,  
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за прибављање 
предметне непокретности у јавну својину општине Темерин непосредном погодбом 
прописаним Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' 
број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 
Одлука УС, 98/2013 Одлука УС,32/2014,145/2014), Одлуком о условима прибављања и 
отуђења непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној својини 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/2013,3/2015,27/2016 испр. 

30/2016)). Прибављање ове непокретности не би се могло реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писаних понуда. 

На основу напред наведеног одлучено као у диспозитиву овог решења. 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

248. 

На основу члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука УС,32/2014,145/2014 
,83/2018, 31/2019 37/2019),члана 2. Одлуке о условима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини и располагању стватима у јавној својини општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/13,3/15 , 27/2016 испр. 
30/2016) и члана 40 став 1. тачкa 33. Статута Општине Темерин (''Службени лист 
општине Темерин'' број 5/2019)  
           Скупштина општине Темерин, на својој 40. седници дана 29.11.2019. 
године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА У БАЧКОМ 
ЈАРКУ ОД ПЈЕВИЋ МИРКА 

 

I 

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Темерин земљиште парцела број 
406/5 у површини од 100 м2, уписано у Листу непокретности број 2076 к.о. Бачки 
Јарак .  
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II 

Земљиште из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину општине 
Темерин од Пјевић(Ђорђе) Мирка из Бачког Јарка за укупан износ од 1.105,02 
евра – у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан исплате, а који је утврђен у складу са прописима који уређују прибављање 
земљишта у јавну својину општине Темерин.  

III 

Некретнина из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину Општине 
Темерин непосредном погодбом, а које земљиште је намењено уличном 
коридору у улици Петра Кочића у Бачком Јарку у Блоку 18, у складу са Планом 
генералне регулације насеља Бачки Јарaк (,, Службени лист општине Темерин,, 
бр. 7/2007) . 

IV 

На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности из тачке I овог решења између општине Темерин и досадашњег 
власника предметне катастарске парцеле у року од 30 дана од коначности 
решења. 

V 

У случају да у наведеном року неће се закључити Уговор о прибављању 
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.  

VI 

Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се 
по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин. 

VII 

Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                       ПРЕДСЕДНИК  
Број:06-38-13/2019-01                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:29.11.2019. године                                                    Пастор Роберт, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење овог решења произилази из члана 99. став 20. 
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 
81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 
98/2013ОдлукаУС,32/2014,145/2014)који регулише да ,,Привављање неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења површине јавне намене , 
може се,осим у поступку прописаним законом који уређује експропријација, спровести и 
споразумом са власником грађевинског земљишта, на начин и у поступак који уређује 
општим актом јединице локалне самоуправе.,,  
Дана 19.02.2019 године Пјевић (Ђорђе) Мирко из Бачког Јарка путем адвоката Маријане 
Васиљевић из Темерина упутио је захтев Општини Темерин да преузме земљиште 
наведено у диспозитиву решења, које је планирано и користи се као а јавну површина . 

Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну својину 
и отуђење непокретности из јавне својине, сачинила је записник и образложен предлог 
за прибављање земљишта из тачке I диспозитива овог решења у јавну својину општине 
Темерин, у складу са тим сачинила је Нацрт решења о прибављању предметне 
непокретности у јавну својину општине Темерин непосредном погодбом.  

 
           Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након 
разматрања Иницијативе односно предлога Пјевић Мирка из Бачког Јарка путем 
адвоката Маријане Васиљевић да у мирном поступку општина Темерин исплати накнаду 
за експроприсану непокретност, извршеног увида у Лист непокретности бр. 2076 к.о. 
Бачки Јарак , копију плана парцеле , прибављене тржишне вредности предметне 
катастарске парцеле и урбанистичког мишљења Одељења за урбанизам и стамбено 
комуналних послова и заштиту животне средине Општинске управе Темерин по којем 
мишљењу предметна парцела се налази у блоку бр. 18 којa по Плану генералне 
регулације насеља Бачки Јарак (,,Службени лист Општине Темерин,, бр. 7/2007) у 
склопу стамбеног блока мање густине намењена јавној површини УЛИЧНОГ КОРИДОРА 
улице Петра Кочића у Бачком Јарку.  
Комисија је узела у обзир и изјаву пуномоћника подносиоца захтева да прихватају износ 
накнаде, по цени од 1.300,00 динара по м2 као тржишну вредност земљишта који је 
предмет овог Решења,  
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за прибављање 
предметне непокретности у јавну својину општине Темерин непосредном погодбом 
прописаним Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' 
број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 
Одлука УС, 98/2013 Одлука УС,32/2014,145/2014), Одлуком о условима прибављања и 
отуђења непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној својини 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/2013,3/2015,27/2016 испр. 

30/2016)). Прибављање ове непокретности не би се могло реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писаних понуда. 

На основу напред наведеног одлучено као у диспозитиву овог решења. 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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249. 

На основу члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука 
УС,32/2014,145/2014),члана 2. Одлуке о условима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини и располагању стватима у јавној својини општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/13,3/15 , 27/2016 испр. 
30/2016) и члана 40. став 1. тачкa 33. Статута Општине Темерин (''Службени 
лист општине Темерин'' број 5/2019)  
           Скупштина општине Темерин, на својој 40. седници дана 29.11.2019. 
године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПРОЛЕТЕРСКА У ТЕМЕРИНУ 

ОД КИХУТ БЕЛЕ И КИХУТ ГИЗЕЛЕ  

I 

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Темерин земљиште уписано у 
Листу непокретности број 2040к.о. Темерин, парцела број 9332/3 у површини од 
28 м2 .  

II 

Земљиште из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину општине 
Темерин од Кихут (Иштвана) Беле и Кихут (Антала) Гизеле из Темерина 
ул.Пролетерска бр. 20. за укупан износ од 309,81 евра – у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, а који 
је утврђен у складу са прописима који уређују прибављање земљишта у јавну 
својину општине Темерин.  

III 

Некретнина из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину Општине 
Темерин непосредном погодбом, а које земљиште је намењено уличном 
коридору у улици Пролетерска у Темерину, у складу са Планом генералне 
регулације насеља Темерин (,, Службени лист општине Темерин,, бр. 23/2017) . 

IV 

На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности из тачке I овог решења између општине Темерин и досадашњег 
власника предметне катастарске парцеле у року од 30 дана од коначности 
решења. 
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V 

У случају да у наведеном року неће се закључити Уговор о прибављању 
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.  

VI 

Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се 
по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин. 

VII 

Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                              ПРЕДСЕДНИК  
Број:06-38-14/2019-01                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:29.11.2018. године                                                          Пастор Роберт, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење овог решења произилази из члана 99. став 20. 
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 
Одлука УС, 98/2013ОдлукаУС,32/2014,145/2014), који регулише да 
,,Привављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе 
уређења површине јавне намене , може се,осим у поступку прописаним законом 
који уређује експропријација, спровести и споразумом са власником грађевинског 
земљишта, на начин и у поступак који уређује општим актом јединице локалне 
самоуправе.  
Дана 08.02.2018. године Кихут Бела и Кихут Гизела из Темерина ул.Пролетерска 
бр. 20 упутили су захтев Општини Темерин да преузме предметно земљиште 
које се налази на уличном делу у улици Пролетерска у Темерину и користи се 
као јавна површина . 

Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну 
својину и отуђење непокретности из јавне својине, сачинила је записник и 
образложен предлог за прибављање земљишта из тачке I диспозитива овог 
решења у јавну својину општине Темерин, у складу са тим сачинила је Нацрт 
решења о прибављању предметне непокретности у јавну својину општине 
Темерин непосредном погодбом. 



Број 22     Службени лист општине Темерин   29.11.2019. Страна 23 

 
 
         Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након 
разматрања Иницијативе односно предлога Пастор Марије, извршеног увида у 
ЛН бр. 10585 к.о. Темеруин, копију плана парцеле, прибављене тржишне 
вредности предметне катастарске парцеле и урбанистичког мишљења Одељења 
за урбанизам и стамбено комуналних послова и заштиту животне средине 
Општинске управе Темерин по којем мишљењу предметна парцела се налази у 
блоку бр. 15 који по Плану генералне регулације насеља Темерин (,,Службени 
лист Општине Темерин,, бр. 23/2017) припада зони становања и намењене су 
јавној површини УЛИЧНОГ КОРИДОРА улице Прулетерска у Темерину.  
Комисија је узела у обзир и изјаву власника, предметних парцела од 12.02.2019. 
године да прихвата предложен 
износ накнаде, односно тржишну вредност земљишта који је предмет овог 
решења како је наведено у диспозитиву Решења.  
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за 
прибављање предметне непокретности у јавну својину општине Темерин 
непосредном погодбом прописаним Законом о планирању и изградњи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука 
УС,32/2014,145/2014), Одлуком о условима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној својини општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/2013). Прибављање ове 
непокретности не би се могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писаних понуда.На основу напред наведеног одлучено као у 
диспозитиву овог решења. 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

250. 

На основу члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука 
УС,32/2014,145/2014),члана 2. Одлуке о условима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини и располагању стватима у јавној својини општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/13,3/15 , 27/2016 испр. 
30/2016) и члана 40. став 1. тачкa 33. Статута Општине Темерин (''Службени 
лист општине Темерин'' број 5/2019)  
          Скупштина општине Темерин, на својој 40. седници дана 29.11.2019. 
године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА У 
БАЧКОМ ЈАРКУ ОД ДИКИЋ МИЛКЕ 

I 
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ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Темерин земљиште уписано у 

Листу непокретности број 236 к.о. Бачки Јарак, парцела број 127/2 површине од 
61 м2 .  

II 

Земљиште из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину општине 
Темерин од Дикић (Мирка) Милке из Бачког Јарка, Цара Лазара бр.117 за укупан 
износ од 674,95 евра – у динарској противвредности по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан исплате, а који је утврђен у складу са прописима који 
уређују прибављање земљишта у јавну својину општине Темерин.  

III 

Некретнина из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину Општине 
Темерин непосредном погодбом,а које грађевинско земљиште је намењено 
уличном коридору у улици Ивана Милутиновића у Бачком Јарку , у складу са 
Планом генералне регулације насеља Бачки Јарaк (,, Службени лист општине 
Темерин,, бр. 7/2007) . 

IV 

На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности из тачке I овог решења између општине Темерин и досадашњег 
власника предметне катастарске парцеле у року од 30 дана од коначности 
решења. 

V 

У случају да у наведеном року неће се закључити Уговор о прибављању 
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.  

VI 

Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се 
по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин. 

VII 

Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                          ПРЕДСЕДНИК  
Број:06-38-15/2019-01                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:29.11.2018. године                                                      Пастор Роберт, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење овог решења произилази из члана 99. став 20. 
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 
Одлука УС, 98/2013ОдлукаУС,32/2014,145/2014)који регулише да ,,Привављање 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења 
површине јавне намене , може се,осим у поступку прописаним законом који 
уређује експропријација, спровести и споразумом са власником грађевинског 
земљишта, на начин и у поступак који уређује општим актом јединице локалне 
самоуправе.,,  
Дана 04.04.2019 године Милка Дикић из Бачког Јарка упутила је захтев Општини 
Темерин да преузме земљиште које је планирана за јавну површину улице 
Ивана Милутиновића у Бачком Јарку и то катастарска парцела бр.127/2 к.о. 
Бачки Јарак. 

Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну 
својину и отуђење непокретности из јавне својине, сачинила је записник и 

образложен предлог за прибављање земљишта из тачке I диспозитива овог 
решења у јавну својину општине Темерин, у складу са тим сачинила је Нацрт 
решења о прибављању предметне непокретности у јавну својину општине 
Темерин непосредном погодбом.  
Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након 
разматрања Иницијативе односно предлога Зец Дивне, извршеног увида у Лист 
непокретности бр. 2736 к.о. Бачки Јарак , копију плана ове парцеле, прибављене 
тржишне вредности предметне катастарске парцеле и урбанистичког мишљења 
Одељења за урбанизам и стамбено комуналних послова и заштиту животне 
средине Општинске управе Темерин по којем мишљењу предметна парцела се 
налазе у блоку бр. 20 који по Плану генералне регулације насеља Бачки Јарак 
(,,Службени лист Општине Темерин,, бр. 7/2007)припада зони становања и 
намењена је јавној површини УЛИЧНОГ КОРИДОРА улице Ивана Милутиновића 
у Бачком Јарку.  
Комисија је узела у обзир и изјаву власника, предметне парцеле да прихвата 
предложен износ накнаде, односно тржишну вредност земљишта који је предмет 
овог решења.  
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за 
прибављање предметне непокретности у јавну својину општине Темерин 
непосредном погодбом прописаним Законом о планирању и изградњи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука 
УС,32/2014,145/2014), Одлуком о условима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној својини општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/2013). Прибављање ове 
непокретности не би се могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писаних понуда.На основу напред наведеног одлучено као у 
диспозитиву овог решења. 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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251. 

На основу члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука 
УС,32/2014,145/2014),члана 2. Одлуке о условима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини и располагању стватима у јавној својини општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/13, 27/2016 испр. 30/2016) и 
члана 40 став 1 тачка 33. Статута Општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'' број 5/2019)  
           Скупштина општине Темерин, на својој 40. седници дана 29.11.2019. 
године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ВИНОГРАДСКА И ИВАНА 
МИЛУТИНОВИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД ТОМИЧИЋ МИЛЕНКА 

I 

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Темерин земљиште уписано у 
Листу непокретности број 1574 к.о. Бачки Јарак, парцела број 133/9 површине 
од 1а 87м2 и парцела број 133/10 површине од 4а 61м2.  

II 

Земљиште из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину општине 
Темерин од Томичић (Урош) Миленка из Бачког Јарка, Цара Лазара бр.117 за 
укупан износ од 7.169,97 евра – у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан исплате, а који је утврђен у складу са прописима 
који уређују прибављање земљишта у јавну својину општине Темерин.  

III 

Некретнина из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину Општине 
Темерин непосредном погодбом,а које грађевинско земљиште је намењено 
уличном коридору у улици Виноградска и Ивана Милутиновића у Бачком Јарку, у 
складу са Планом генералне регулације насеља Бачки Јарaк (,, Службени лист 
општине Темерин,, бр. 7/2007). 

IV 

На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности из тачке I овог решења између општине Темерин и досадашњег 
власника предметне катастарске парцеле у року од 30 дана од коначности 
решења. 
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V 

У случају да у наведеном року неће се закључити Уговор о прибављању 
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.  

VI 

Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се 
по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин. 

VII 

Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                          ПРЕДСЕДНИК  
Број:06-38-16/2019-01                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:29.11.2019. године                                                     Пастор Роберт, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење овог решења произилази из члана 99. став 20. 
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 
Одлука УС, 98/2013ОдлукаУС,32/2014,145/2014)који регулише да ,,Привављање 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења 
површине јавне намене , може се,осим у поступку прописаним законом који 
уређује експропријација, спровести и споразумом са власником грађевинског 
земљишта, на начин и у поступак који уређује општим актом јединице локалне 
самоуправе.,,  
Дана 05.12.2018. године Томичић (Урош) Миленко из Бараћа, Мркоњић град, 
Република Српска,Босна и Херцеговина, кога заступа Петар Љ.Новак, адвоката 
из Темерина, упутио је захтев Општини Темерин да преузме земљиште које је 
планирано за јавну површину - улицу Виноградска и Ивана Милутиновића у 
Бачком Јарку и то катастарске парцеле бр. 133/9 површине од 1а 87м2 и парцела 
број 133/10 површине од 4а 61м2 к.о. Бачки Јарак. 

           Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну 
својину и отуђење непокретности из јавне својине, сачинила је записник и 
образложен предлог за прибављање земљишта из тачке I диспозитива овог 
решења у јавну својину општине Темерин, у складу са тим сачинила је Нацрт 
решења о прибављању предметне непокретности у јавну својину општине 
Темерин непосредном погодбом.  
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Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након 
разматрања Иницијативе односно предлога Томичић (Урош) Миленко из Бараћа, 
Мркоњић град, Република Српска,Босна и Херцеговина, кога заступа Петар 
Љ.Новак, адвоката из Темерина, извршеног увида у Лист непокретности бр. 1574 
к.о. Бачки Јарак , копију плана ове парцеле, прибављене тржишне вредности 
предметне катастарске парцеле и урбанистичког мишљења Одељења за 
урбанизам и стамбено комуналних послова и заштиту животне средине 
Општинске управе Темерин по којем мишљењу предметне парцеле по Плану 
генералне регулације насеља Бачки Јарак (,,Службени лист Општине Темерин,, 
бр. 7/2007) намењене су јавној површини КОРИДОРА у Виноградској улици 
односно улици Ивана Милутиновића у Бачком Јарку.  
Комисија је узела у обзир и изјаву власника предметне парцеле путем 
пуномоћника парцела да прихватају предложен износ накнаде, односно тржишну 
вредност земљишта који је предмет овог решења.  
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за 
прибављање предметне непокретности у јавну својину општине Темерин 
непосредном погодбом прописаним Законом о планирању и изградњи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука 
УС,32/2014,145/2014), Одлуком о условима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној својини општине 
Темерин. Прибављање ове непокретности не би се могло реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писаних понуда.На основу напред 
наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

252. 

На основу члана 27 ст. 10 и 29. став 4. Закона о Јавној својини (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 72/11,88/13,105/14 и 104/2016-др.закон,108/16 
113/17и 95/2018) и члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп стари у јавној 
својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљених писмених понуда 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 16/2018), Члана 5. 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 3/2015, 27/2016, 30/2016), члана 40. став 1. тачкa 33 Статута 
Општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 5/2019)  

Скупштина општине Темерин, на својој 40. седници дана 29.11.2019. 
године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ОД ДОСАДАШЊЕГ ВЛАСНИКА ТОТ ТИМЕЕ 
ИЗ ТЕМЕРИНА 
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I 

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Темерин изграђено грађевинско 
земљиште уписано у ЛН број 3859 к.о. Темерин, парцела број 3798 у површини 
од 4а 96м2 заједно са објектима - зграда број 1 породична стамбена зграда у 
површини од 124м2, зграда бр. 2 - помоћна зграда у површини од 47м2, зграда 
бр. 3 - помоћна зграда у површини од 46м2, зграда бр. 4 - помоћна зграда у 
површини од 16м2 од досадашњег власника Тот (Шандор) Тимее из Темерина 
ул. Кошут Лајоша бр. 43. 

II 

Непокретност из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину 
општине Темерин за укупан износ од 68.071,19 евра – у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, а који 
је утврђен у складу са прописима који уређују прибављање земљишта у јавну 
својину општине Темерин.  

III 

Некретнина из тачке I овог решења прибавља се у јавну својину Општине 
Темерин непосредном погодбом, а која непокретност на основу Плана генералне 
регулације насеља Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 23/2017) 
припада зони примарног насељског центра у оквиру блока бр. 54. и намењена је 
проширењу грађевинског земљишта Предшколске установе ,, Вељко 
Влаховић,, у Темерину у циљу задовољавања услова за несметано 
функционисање вртића. 

IV 

На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности из тачке I овог решења између општине Темерин и досадашњег 
власника предметне непокретности у року од 30 дана од коначности овог 
решења. 

V 

У случају да у наведеном року неће се закључити Уговор о прибављању 
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.  

VI 

Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се 
по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин. 

VII 

Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење овог решења произилази из члана 27 ст. 10 и 
29. став 4. Закона о Јавној својини (''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/11,88/13,105/14 и 104/2016-др.закон,108/16 и 113/17,95/1018) који регулишу да 
о прибављању и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе 
одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и 
статутом јединице локалне самоуправе, да непокретности се изузетно могу 
прибавити непосредном погодбом ако у конкретном случају то представља 
једино могуће решење.  

Општинској управи општине Темерин је упућена иницијатива Предшколске 
установе ,, Вељко Влахови,, Темерин те на основу тога је Одељење за 
урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине је упутило 
Општинском већу општине Темерин Предлог за покретање поступка 
прибављања наведене непокретности.  

У складу са Одлуком Општинског већа општине Темерин о приступању 
прибављања изграњеног грађевинског земљишта у јавну својину општине 
Темерин од досадашњег власника Тот Тимее из Темерина Комисија за 
спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну својину и отуђење 
непокретности из јавне својине након спроведеног поступка, сачинила је 
записник и образложен предлог за прибављање непокретности из тачке I 
диспозитива овог решења у јавну својину општине Темерин односно у складу са 
тим сачинила је Нацрт решења о прибављању предметне непокретности у јавну 
својину општине Темерин, непосредном погодбом.  
Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након 
разматрања Иницијативе , извршеног увида у ЛН бр. 3859 к.о. Темерин, копију 
плана парцеле, прибављене процене тржишне вредности предметне некретнине 
по којој процени је вредност непокретности утврђен у износу од 7.993,600,00 
динара односно по средњем курсу Народне банке Србије на дан 18.11.2019. 
године 68,071,19 евра. 

Прибавњена је и Информација о локацији за парц. бр. 3798к.о. Темерин од 
Одељења за урбанизам и стамбено комуналне послове и заштиту животне 
средине Општинске управе Темерин по којој предметна непокретност припада 
зони примарног насељског центра у оквиру блока бр. 54. и намењена проширењу 
грађевинског земљишта Предшколске установе ,, Вељко Влаховић,, у Темерину 
у циљу задовољавања услова за несметано функционисање вртића.  
Комисија је узела у обзир и изјаву власника од 20.11.2019.године да Тот Тимеа 
као власник предметне непокретности прихвата предложен износ накнаде како је 
то наведено , односно да предметну непокретност жели продати за динарску 

противвредност од укупно 68,071,19 евра по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан исплате.  
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за 
прибављање предметне непокретности у јавну својину општине Темерин 
непосредном погодбом прописаним Законом о Јавној својини (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 72/11,88/13,105/14 и 104/2016-др.закон,108/16 и 
113/17. 95/2018), Одлуком 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 3/2015, 27/2016, 30/2016). 
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Прибављање ове непокретности не би се могло реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писаних понуда. 

На основу напред наведеног одлучено као у диспозитиву овог решења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                              ПРЕДСЕДНИК  
Број:06-38-17/2019-01                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:29.11.2019. године                                                         Пастор Роберт, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 

 

253. 
На основу члана 45. став 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије, бр. 129/07,83/14-др.закон,101/16-др-закон и 47/18) и 
члана 40. став 1. тачка 16. Статута општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'',5/2019), 

Скупштина општине Темерин на  XL седници одржаној  29.11.2019. године, 
донела је 
 

                Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА 
 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 
I 

 
   Младен Зец се бира за члана Општинског већа општине Темерин,  дана. 
29.11.2019.године.   
 

  
II 

 
Oво решење објавити  у  "Службеном листу општине Темерин". 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Дана 29.11.2019.године председник општине Темерин поднео је 

предлог за избор Младена Зеца за члана Општинског већа општине Темерин. 
  
Сходно члану 40. став 1. тачка 16. Статута општине Темерин, 

Скупштина општине Темерин је на 40. седници одржаној дана 29.11.2019.године 
донела Одлуку о  избору Младена Зеца за  члана Општинског већа. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                          ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-38-18-1/2019-01                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 29.11.2019.године                 Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        

 

254. 
 
 На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 40. став 
1. тачка 70. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 
5/2019), 
 Скупштина општине Темерин на XL седници одржаној  29.11.2019. године, 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 
ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА     

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА   
  
 
I 

 
 Разрешава се  заменик члана Општинске изборне комисије: 

1.  Mарија Агоштон  коју је предложила Одборничка група: Савез 
Војођанских Мађара – Демократска странка Војвођанских Мађара – 
Иштван Пастор 

 
II 

   
  У Општинску изборну комисију именује се за заменика члана:  

1. Шандор Балог кога је предложила Одборничка група: Савез Војођанских 
Мађара – Демократска странка Војвођанских Мађара – Иштван Пастор 
 

III 
 

 Разрешава се члана Општинске изборне комисије: 
1.  Марко Торбица  кога је предложила Одборничка група: Александар 
Вучић – Србија побеђује. 

IV 
 

У Општинску изборну комисију именује се за  члана:  
1. Соња Тодоровић коју је предложила Одборничка група: Александар 
Вучић – Србија побеђује. 
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V 

 
У глави II под редним бројем 8. уместо ''Одборничке групе: Српски покрет 
обнове'' треба да стоји: ''Одборничке групе: Покрет обнове Краљевине 
Србије''. 
       VI 
 
У глави II за секретара: уместо'' Милица Максић,дипл.правник'' треба да 
стоји: ''Милица Миланков, дипл.правник''. 
 
 

  VII 
У глави II  тачка 8. уместо'' Марина Зељковић'' треба да стоји: '' Марина  
Ињац'' 

 
 
 VIII 

 
 Oво Решење објавити у ''Службеном листу оштине Темерин''. 
 
 

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011) у члану 14. је прописано да Општинску 
изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 6 чланова које 
именује Скупштина јединице локалне самоуправе на предлог одборничких група 
у Скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника. Даље је 
прописано да изборна комисија има секретара кога именује Скупштина јединице 
локалне самоуправе. Председник, чланови и секретар имају заменике. 

Одборничка група Савез Војвођанских Мађара – Демократска странка 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор поднела је дана 20.11.2019.године   
захтев за промену заменика члана Општинске изборне комисије из реда те 
одборничке групе и уз предлог приложила потребна документа за именовање. 

Одборничка група Александар Вучић – Србија побеђује поднела је дана 
26.11.2019.године   захтев за промену заменика члана Општинске изборне 
комисије из реда те одборничке групе и уз предлог приложила потребна 
документа за именовање. 

Одборничка група у Скупштини општине Темерин – Српски покрет обнове 
престала је да постоји јер су одборници те одборничке групе формирали нову 
одборничку групу - Покрет обнове Краљевине Србије'' , те сходно одредбама 
Закона о локалној самоуправи преставници те одборничке групе имају своје 
представнике у Општинској изборној комисији. 

Променом личних података заменика члана одборничке групе Покрет 
обнове Краљевине Србије'' и  секретара Општинске Изборне комисије врши се 
измена Решења у наслову. 

 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења допуштена је жалба 
Управном суду у Београду, која се подноси у року од 24 часа од доношења 
Решења. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-38-18-1/2019-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 29.11.2019.године               
Т Е М Е Р И Н           Роберт Пастор, с.р.       

 
 

255. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-
др.закон и 47/2018), члана 6. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2006 и 8/2007)  и 
члана 40. став 1.  тачка 13. Статута општине Темерин ("Службени лист општине 
Темерин" број 5/2019) 

Скупштина општине Темерин на  40. седници одржаној 29.11.2019. године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 
I 
 

  Шандор Балог се разрешава дужности члана у Надзорном одбору 
Туристичке организације општине Темерин из реда оснивача. 
 

II 

 
    Оршоја Ђери се именује за члана Надзорног одбора Туристичке 

организације општине Темерин из реда оснивача. 

 
III 
 

Ово решење објавити  у  "Службеном листу општине Темерин". 
   

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-38-18-2/2019-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 29.11.2019.године                             Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н      
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256. 
 

На основ члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број 103/2015 и 72/2019), и члана 40. Статута 
општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', бр. 
5/2019) 
 Скупштина општине Темерин је на 40. седници од 29.11.2019. године,  
донела 
 

        ПЛАН  
УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И 

ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 
 У оквиру спровођења реформе јавних финансија, у поступку припреме и 
доношења буџета Општине Темерин за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 
2022. годину, спроводи се  процес унапређења програмског модела буџета кроз 
увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. Родно 
одговорно буџетирање подразумева родну анализу буџета и реструктурирање 
прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. 
 У складу са чланом 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, број 103/2015 и 72/2019) одредбе 
овог закона које се односе на родно одговорно буџетирање примењиваће се на 
буџетске кориснике у складу са годишњим планом поступног увођења родно 
одговорног буџетирања. 
 1. У поступку припреме и доношења буџета Општине Темерин за 2020. 
годину корисници буџетских средстава имају обавезу да ураде родну анализу 
расхода и издатака за 2020. годину, и то:  
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

1 
Општинска управа - активна политика запошљавања                           
(Програм 3 - Локални економски развој) 

2 
Центар за социјални рад општине Темерин                                             
(Програм 11 - Социјална и дечија заштита) 

3 
Дом здравља Темерин                                                                 
(Програм 12 - Здравствена заштита) 

4 
Јавна библиотека "Сирмаи Карољ"                                                   
(Програм 13 - Развој културе) 

5 
Општинска управа - физичка култура                                         
(Програм 14 - Развој спорта и омладине) 

 
 
 На основу родне анализе наведени корисници буџетских средстава треба 
да формулишу, у оквиру једног или више програма или програмских активности, 
најмање један циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос 
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циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, тако да сви 
индикатори који се односе на лица буду разврстани по полу. 
 У постављању циљева и припреми програма, односно програмских 
активности корисници буџетских средстава треба да користе релевантне 
националне и регионалне стратегије и анализе, као што је Национална 
стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године, као и 
Акциони план Општине Темерин за побољшање положаја жена и унапређење 
родне равноправности за период 2014. до 2020. године. 
 2. Послове координације активности у области техничке и стручне 
подршке увођењу родно одговорног буџетирања спровешће Одељење за буџет, 
финансије и трезор Општине Темерин, у сарадњи са радником Општинске 
управе задуженим за послове родне равноправности. 
 3. Саставни део овог плана чини Упутство за увођење родно одговорног 
буџетирања. 
 4. Овај план објавити на интернет страници Општине Темерин и доставити 
корисницима буџетских средстава из тачке 1. овог плана, као и раднику 
Општинске управе задуженом за питање родне равноправности. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                 ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
Број: 06-38-2/2019-01 
Дана:29.11.2019.                                                                  Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 
 
             

257. 
 
 

       На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др. закон), члана 70. Статута 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 5/2019) и члана 45. 
став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист 
општине Темерин'', број 13/08), 

       Општинско веће општине Темерин, на 144. седници одржаној                          
29.11.2019. године, донело је следеће 
 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 
 

 
I 
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  Утврђује се висина студентских стипендија у школској 2019/2020. 
години, у износу од 8.000,00  динара месечно за све године студија. 
 
 

II 
 

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

 

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА            
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ        
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                      ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број: 06-1/19-181-2-01                                                     
Дана:29.11.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

258. 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 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 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине 
Темерин за  2019. годину (''Службени лист општине Темерин'',  број 18/2018, 
1/2019 и 17/2019) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 13/08), 

 
Општинско веће општине Темерин, на 145. седници одржаној                          

05.12.2019. године, доноси   

 
     

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019),  о д о 
б р а в а   с е  промена апропријација у оквиру  Раздела 4 – Општинска управа, 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Пројекат – Спортска 
хала у Бачком Јарку (0602-0018),  функција 620 – Развој заједнице, са позиције 
116, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, уз 
истовремено повећање апропријације 70, економска класификација 499 – 
Средства резерве за износ од 4.949.000,00 динара. 

2. 
 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 – Општинска 

управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Пројекат – 
Спортска хала у Бачком Јарку (0602-0018),  функција 620 – Развој заједнице, 
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позиција 116, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 
планирана средства у износу од 5.000.000,00 динара смањују се за износ 
средства од 4.949.000,00 динара.    

 
3. 

Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4 – Општинска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска 
активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), позиција 70, економска 
класификација 499 – Средства резерве повећавају се за износ средстава од  
4.949.000,00 динара.     

 
4. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                             ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                               Ђуро Жига, с.р. 
Број: 6-1/19-189-7-01 
Дана: 05.12.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 
 
 

259. 
 

 
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018, 
1/2019 и 17/2019), 

Председник општине Темерин дана 15. новембра 2019. године, доноси  
    

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2019. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019), 
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 70 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску 
управу, Програм 12 – Здравствена заштита (1801), Програмска активност – 
Функционисање установа примарне здравствене заштите (1801-0001) у износу 
од 590.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за плате, додатке 
и накнаде запослених. 
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2. 
 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 

Општинска управа, Програм 12 – Здравствена заштита (1801), Програмска 
активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите (1801-
0001) функција  760 – Здравство некласификовано на другом месту, 
апропријација економске класификације 464 – Донације организацијама 
обавезног социјалног осигурања (Плате, додаци и накнаде запослених), на 
позицији 136 у износу од 450.000,00 динара и  апропријација економске 
класификације 464 – Донације организацијама обавезног социјалног осигурања 
(Социјални доприноси на терет послодавца), на позицији 145 у износу од 
140.000,00 динара. 

 
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                                                  Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2019-175-01 
Дана: 15.11.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 

 

260. 
    
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 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018, 
1/2019 и 17/2019), 

Председник општине Темерин дана 21. новембра 2019. године, доноси  
    

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2019. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019), 
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), 
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апропријација економске класификације                    499 – Средства  резерве, на 
позицији 70 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Месну 
заједницу Сириг, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002) у износу 
од 55.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за текуће поправке 
и одржавање. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Глава 4.01 – Средства за потребе месних заједница – Месна 
заједница Сириг, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002), функција 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација 
економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, на позицији 161. 

 
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                                                    Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2019-176-01 
Дана: 21.11.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 

261. 

 
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 и 72/19) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Темерин за 2019. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018, 
1/2019 и 17/2019), 

Председник општине Темерин дана 18. новембра 2019. године, доноси  
    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018, 1/2019 и 17/2019), 
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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 70 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску 
управу, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска 
активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина (0602-
0001) у износу од 100.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за 
новчане казне и пенале по решењу судова. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина (0602-0001), функција 130 – Опште услуге, апропријација економске 
класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, на позицији 64. 

 
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                                                      Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2019-177-01 
Дана: 18.11.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 

262. 

 
Служба за скупштинске послове и послове Председника општине, 

утврдила је  
 

И С П Р А В К У 
 

Одлука Скупштине општине бр. 06-1/2019-139-1-01 од 25.10.2019. године, 
(''Службени лист општине Темерин'', број 21/2019 страна 4.) у наслову Одлуке 
дошло је до пермутовања броја катастарске парцеле уместо: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА  КАТАСТРАСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 7304/6 К.О. ТЕМЕРИН У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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 треба да стоји: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  КАТАСТРАСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 7340/6 К.О. ТЕМЕРИН У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 
 Исправка се врши због учињене техничке грешке, приликом израдe 

Одлуке.  
 
 
  

                                                         Служба за скупштинске послове,                                                                                        
и послове Председника општине 
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 С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 

239. 

 
ОДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 1. 

240. 

ОДЛУКА 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА 
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

4. 

241. ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
5. 

242. 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У 

СРЕДЊУ ШКОЛУ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН  
6. 

243. 

О Д Л У К У 

О ОКОНЧАЊУ ЛИКВИДАЦИЈЕ  
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН -у ликвидацији  

9. 

244. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНО УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА 
У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД НЕБОЈШЕ КОСАНОВИЋА БРОЈ 06-33-

6/2019-01 ОД 25.09.2019.ГОДИНЕ 

10. 

245. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА 
КОЧИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД НЕБОЈШЕ КОСАНОВИЋА 

11. 

246. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ВУКА 
КАРАЏИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД ЛОЛИЋ ДРАГАНЕ И ЛОЛИЋ 

ЖЕЉКА  

13. 

247. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ВУКА 
КАРАЏИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД ЛОЛИЋ ДРАГАНЕ  

16. 

248. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН 
18. 
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НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА 
КОЧИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД ПЈЕВИЋ МИРКА 

249. 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПРОЛЕТЕРСКА У 
ТЕМЕРИНУ ОД КИХУТ БЕЛЕ И КИХУТ ГИЗЕЛЕ 

21. 

250. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ИВАНА 
МИЛУТИНОВИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД ДИКИЋ МИЛКЕ 

23. 

251. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН 

НАМЕЊЕНOЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ВИНОГРАДСКА 
И ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА У БАЧКОМ ЈАРКУ ОД ТОМИЧИЋ 

МИЛЕНКА 

26. 

252. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ОД ДОСАДАШЊЕГ 
ВЛАСНИКА ТОТ ТИМЕЕ ИЗ ТЕМЕРИНА 

28. 

253. 

 
                Р Е Ш Е Њ Е 

              О ИЗБОРУ ЧЛАНА 
 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

31. 

254. 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

32. 

255. 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

34. 

256. 

 
ПЛАН  

УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПКУ 
ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ТЕМЕРИН ЗА 

2020. ГОДИНУ 

35. 

257. 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

36. 



Број 22     Службени лист општине Темерин   29.11.2019. Страна 45 

 

*** 

 

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
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