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90.

На основу члана 65. став 1. тачка 23. Статута општине Темерин (''Службени 
лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Председник општине Темерин дана 22.08. 2012. године, донео је

П Р А В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

Члан 1.

Овим Правилником о условима и начину коришћења мобилних телефона (у 
даљем тексту: Правилник) утврђују се услови и начин коришћења мобилних 
телефона и картица за службене потребе, а у циљу благовременог и ефикасног 
извршавања службених послова из оквира права и дужности општине, поверених 
послова Републике и доступности корисника мобилног телефона у свако време за 
службене потребе. 

Члан 2.

Право на доделу коришћења мобилног телефона и мрежне картице за 
службене потребе у органима Општине имају изабрана, постављена лица, као и 
запослени у органима Општине. 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Члан 3.

Трошкови коришћења мобилног телефона и картица, који се плаћају на терет 
буџета општине Темерин утврђује се у месечном износу без ПДВ и без пореза на 
употребу мобилног телефона у висини:

- за Председника општине, заменика председника општине 

   и председника Скупштине општине – без лимита

- члановима Општинског већа до 1.500,оо динара

      - за заменике председника Скупштине и помоћнике Председника општине

        до 500,оо динара

- за секретара Скупштине општине и начелника Општинске управе 

   до 1.000,оо динара

- за Општинског јавног правобраниоца до 400,оо динара 

- за начелнике одељења у Општинској управи до 400,оо динара

- за шефове одсека до 300,оо динара

- за техничког секретара до 400,оо динара

- за запослене који раде на терену до 300,оо динара 

- за возаче до 300,оо динара

- за остале запослене до 200,оо динара

Ограничење из става 1. овог члана се не односи на кориснике мобилног 
телефона када се налазе на службеном путу у иностранству (роминг) уколико се 
мобилни телефон користи у службене сврхе или се исти користи за сношење 
трошкова паркирања службеног возила.

Изузетно дозвољени месечни износ трошкова коришћења мобилног телефона 
може износити више од износа утврђеног у ставу 1. овог члана по посебном решењу 
Председника општине. 
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Члан 4.

Сваки корисник мобилног телефона у случају прекорачења износа наведеног у
члану 3. овог Правилника дужан је да надокнади разлику.

У циљу обезбеђења плаћања, сваки корисник мобилног телефона потписује 
изјаву о обустављању дела плате на име измирења износа трошкова рачуна за 
мобилни телефон, изнад одобреног износа.

Образац изјаве саставни део је овог Правилника.

Члан 5.

У случају губитка мобилног телефона и картица, корисници мобилних 
телефона сами надокнађују настале трошкове у складу са одлуком одговорног лица.

Члан 6.

По престанку коришћења мобилног телефона, корисник је дужан да мобилни 
телефон са картицом врати у одређеном року, у противном ће се ово право 
остварити на законом предвиђен начин. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

О спровођењу овог Правилника стара се Одељење за буџет, финансије и 
трезор.

Члан 8.

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о условима 
и начину коришћења мобилних телефона (''Службени лист општине Темерин'' број 
5/2010).

Члан 9.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''. 
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И З Ј А В А

Ја

_______________________________

корисник службеног мобилног телефона бр._____________сагласан/на сам да ми се 
од примања обустави___________износ прекорачења дозвољених месечних 
трошкова коришћења службеног мобилног телефона.

У Темерину, дана____________2012.г.          Потпис корисника мобилног телефона,

                                                                                              _______________________

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                    ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН,
БРОЈ:06-1/2012-106-01                                                        
ДАНА:22.08.2012. године                                                    ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, С.Р.
Т Е М Е Р И Н 

91.

На основу одредбе из члана 64. став 3., а у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини  (“Службени  лист  Темерин”,  број  15/06  ),  уз  Сагласност  Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број  320-11-377/2012-14 од  11.09.2012.
године, председник Општине Темерин, дана 11.09.2012. године, доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НАТАША ЗЕЉКОВИЋ

по основу права пречег закупа
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1.  НАТАША  ЗЕЉКОВИЋ,  ЈМБГ:  1703975805098,  Цара  Латара  127,  Бачки
Јарак,   даје  се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне
површине од 12,6756 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарскa парцелa бр.
11614 уписанa у лист непокретности број  8678 за КО Темерин,  по основу права
пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне године. 
3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 601.253,74 динара, што

прерачунато  у  Евро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  последњег
одржаног јавног  надметања  у општини Темерин дана 19.01.2012.  износи 5.737,12
Евра.

4.  Закупнина  у  износу  5.737,12  Евра  плаћа  се  у  динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

5. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове одлуке,
време амортизације  вишегодишњих засада,  права  и  обавезе  закупца,  разлози  за
отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором који,  у име
Републике, закључује министар пољопривреде, шумарства и водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени
гласник  Републике  Србије”,  број  62/06,  65/08  и  41/09) предвиђено је  да одлуку  о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној  својини  доноси  надлежни  орган  јединице  локалне  самоуправе  на  чијој
територији се налази пољопривредно земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.

Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист  Општине
Темерин”,  број  15/06)  одређен  је  Председник  општине  као  огран  надлежан  за
доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

Председник Општине Темерин је дана 03.10.2011. године расписао јавни позив
за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу са одредбом
из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.

На објављени јавни позив пријавила су се 1 привредни субјект и 2 физичка
лица. НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, Цара Латара 127, Бачки Јарак, је испуњавала услове
предвиђене огласом. Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је  47.433,95 динара  по хектару, што je  прерачунато у  Евро  по
средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног  надметања  износило 452,61
Евра.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине
Темерин је донео одлуку да се предметно земљиште по основу пречег права закупа
да у закуп НАТАШИ ЗЕЉКОВИЋ, Цара Латара 127, Бачки Јарак.   

Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
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Поука  о  правном  средству:  Против  ове  одлуке  може  се  изјавити  жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Број: 320-23/2012-03                                                   ПРЕДСЕДНИК

Дана:11.09.2012.                                                                     ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН,

                                                                                                ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, С.Р.

Доставити:

- закупцу
- архиви

92.

На основу одредбе из члана 64. став 3., а у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини  (“Службени  лист  Темерин”,  број  15/06  ),  уз  Сагласност  Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број  320-11-377/2012-14 од  11.09.2012.
године, председник Општине Темерин, дана 11.09.2012. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НАТАША ЗЕЉКОВИЋ

по основу права пречег закупа

1.  НАТАША  ЗЕЉКОВИЋ,  ЈМБГ:  1703975805098,  Цара  Латара  127,  Бачки
Јарак,   даје  се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне
површине од 7,7195 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарскa парцелa бр.
11596 уписанa у лист непокретности број  8678 за КО Темерин,  по основу права
пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне године. 
3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 366.166,35 динара, што

прерачунато  у  Евро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  последњег
одржаног јавног  надметања  у општини Темерин дана 19.01.2012.  износи 3.493,93
Евра.

4.  Закупнина  у  износу  3.493,93  Евра  плаћа  се  у  динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.
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5. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове одлуке,
време амортизације  вишегодишњих засада,  права  и  обавезе  закупца,  разлози  за
отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором који,  у име
Републике, закључује министар пољопривреде, шумарства и водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени
гласник  Републике  Србије”,  број  62/06,  65/08  и  41/09) предвиђено је  да одлуку  о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној  својини  доноси  надлежни  орган  јединице  локалне  самоуправе  на  чијој
територији се налази пољопривредно земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.

Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист  Општине
Темерин”,  број  15/06)  одређен  је  Председник  општине  као  огран  надлежан  за
доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

Председник Општине Темерин је дана 03.10.2011. године расписао јавни позив
за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу са одредбом
из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.

На објављени јавни позив пријавила су се 1 привредни субјект и 2 физичка
лица. НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, Цара Латара 127, Бачки Јарак, је испуњавала услове
предвиђене огласом. Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је  47.433,95 динара  по хектару, што je  прерачунато у  Евро  по
средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног  надметања  износило 452,61
Евра.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине
Темерин је донео одлуку да се предметно земљиште по основу пречег права закупа
да у закуп НАТАШИ ЗЕЉКОВИЋ, Цара Латара 127, Бачки Јарак.   

Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.

Поука  о  правном  средству:  Против  ове  одлуке  може  се  изјавити  жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Број:320-25/2012-03            ПРЕДСЕДНИК

Дана: 11.09.2012.                                                            ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН,

Доставити:

- закупцу                                                                     ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, С.Р.
- архиви
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93.

На основу одредбе из члана 64. став 3., а у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини  (“Службени  лист  Темерин”,  број  15/06  ),  уз  Сагласност  Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број  320-11-377/2012-14 од  11.09.2012.
године, председник Општине Темерин, дана 11.09.2012. године, доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НАТАША ЗЕЉКОВИЋ

по основу права пречег закупа

1.  НАТАША  ЗЕЉКОВИЋ,  ЈМБГ:  1703975805098,  Цара  Латара  127,  Бачки
Јарак,   даје  се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне
површине од 7,6955 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр.
13200, 13201, 13202 и 13203 уписане у лист непокретности број 8678 за КО Темерин,
по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне године. 
3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 343.641,86 динара, што

прерачунато  у  Евро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  последњег
одржаног јавног  надметања  у општини Темерин дана 19.01.2012.  износи 3.279,01
Евра.

4.  Закупнина  у  износу  3.279,01  Евра  плаћа  се  у  динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

5. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове одлуке,
време амортизације  вишегодишњих засада,  права  и  обавезе  закупца,  разлози  за
отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором који,  у име
Републике, закључује министар пољопривреде, шумарства и водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени
гласник  Републике  Србије”,  број  62/06,  65/08  и  41/09) предвиђено је  да одлуку  о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној  својини  доноси  надлежни  орган  јединице  локалне  самоуправе  на  чијој
територији се налази пољопривредно земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.

Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист  Општине
Темерин”,  број  15/06)  одређен  је  Председник  општине  као  огран  надлежан  за
доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

Председник Општине Темерин је дана 03.10.2011. године расписао јавни позив
за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу са одредбом
из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
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На објављени јавни позив пријавила су се 1 привредни субјект и 2 физичка
лица. НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, Цара Латара 127, Бачки Јарак, је испуњавала услове
предвиђене огласом. Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је  44.654,91 динара  по хектару, што je  прерачунато у  Евро  по
средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног  надметања  износило 426,09
Евра.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине
Темерин је донео одлуку да се предметно земљиште по основу пречег права закупа
да у закуп НАТАШИ ЗЕЉКОВИЋ, Цара Латара 127, Бачки Јарак.   

Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.

Поука  о  правном  средству:  Против  ове  одлуке  може  се  изјавити  жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Број:320-26/2012-03 ПРЕДСЕДНИК

Дана: 11.09.2012.                                                            ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН,

            ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК,С.Р.

Доставити:

- закупцу
- архиви

94.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009,  73/2010, 101/2010 и 101/2011 ) и члана 5. Одлуке о
буџету општине Темерин за  2012. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.
10/2011),

Председник општине Темерин дана 02. августа 2012. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ
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1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  10/2011),  Раздео  3.  Глава  4.  Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
74 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
Центар за социјални рад општине Темерин у износу од  78.000,00 динара   на име
обезбеђења додатних средстава ради исплате трошкова услуга по уговору (геронто –
домаћице).

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

Општинска управа Темерин, Глава 12. Општинска управа – Центар за социјални рад
општине Темерин, функција  090 –  Социјална заштита некласификована на другом
месту, апропријација економске класификације 463 – Донације и трансфери осталим
нивоима власти (услуге по уговору), на позицији 154.

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                                         Владислав Цапик, с.р.
Број: 06-1/2012-101-01
Дана: 02.08.2012. године
Т Е М Е Р И Н

95.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009,  73/2010, 101/2010 и 101/2011 ) и члана 5. Одлуке о
буџету општине Темерин за  2012. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.
10/2011),

Председник општине Темерин дана 03. августа 2012. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
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О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  10/2011),  Раздео  3.  Глава  4.  Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
74 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
Дом здравља ''Темерин'' Темерин у износу од 62.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава ради исплате трошкова осигурања.

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

Општинска управа Темерин, Глава 18. Општинска управа – Дом здравља ''Темерин''
Темерин,  функција  760 –  Здравство  некласификовано  на  другом  месту,
апропријација  економске  класификације  463  –  Донације  и  трансфери  осталим
нивоима власти (стални трошкови), на позицији 192/1.

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

Одељење за буџет, финансије и трезор.  

                                                       
4.

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

       

                            
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                         Владислав Цапик, с.р.
Број: 06-1/2012-102-01
Дана: 03.08.2012. године
Т Е М Е Р И Н

96.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009,  73/2010, 101/2010 и 101/2011 ) и члана 5. Одлуке о
буџету општине Темерин за  2012. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.
10/2011),

Председник општине Темерин дана 13. августа 2012. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  10/2011),  Раздео  3.  Глава  4.  Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
74 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
Центар за социјални рад општине Темерин у износу од  20.000,00 динара   на име
обезбеђења додатних средстава ради исплате трошкова за одржавање софтвера.

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

Општинска управа Темерин, Глава 12. Општинска управа – Центар за социјални рад
општине Темерин, функција  090 –  Социјална заштита некласификована на другом
месту, апропријација економске класификације 463 – Донације и трансфери осталим
нивоима власти (услуге по уговору), на позицији 154.

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                                         Владислав Цапик, с.р.
Број: 06-1/2012-104-01
Дана: 13.08.2012. године
Т Е М Е Р И Н

97.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009,  73/2010, 101/2010 и 101/2011 ) и члана 5. Одлуке о
буџету општине Темерин за  2012. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.
10/2011),

Председник општине Темерин дана 16. августа 2012. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  10/2011),  Раздео  3.  Глава  4.  Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
74 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин  у
износу од 22.000,00 динара за на име обезбеђења додатних средстава ради исплате
накнаде за социјалну заштиту из буџета.

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

Општинска управа Темерин, Глава  1.  Општинска управа Темерин, функција  410 –
Општи економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, на позицији 38.

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                                          Владислав Цапик, с.р.
Број: 06-1/2012-103-01
Дана: 16.08.2012. године
Т Е М Е Р И Н

98.

На основу члана 5. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 30. Одлуке о буџету општине Темерин
за 2012. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011 и 9/2012) и Решења
Покрајинског  секретаријата  за  културу  и  јавно  информисање,  број:  132-451-
1407/2012-04 од дана              02. августа 2012. године

Председник општине Темерин дана 14. августа 2012. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I

У члану 8. Одлуке о буџету општине Темерин за 2012. годину (''Службени лист
општине  Темерин'',  бр.  10/2011  и  9/2012),  функција  830 –  Услуге  емитовања  и
издаваштва,      П О В Е Ћ А В А   С Е   позиција  141, апропријација економске
класификације                     426 – Материјал за износ од 50.000,00 динара.

У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2012. годину, члан 6. (табела),
група конта 733,  синтетика 7332 –  Капитални трансфери од других нивоа власти,
износ: ''21.000.000'', замењује се износом: ''21.050.000''.

II

Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета општине
Темерин за 2012. годину, увећавају се за износ из тачке I  овог решења и износе
691.283.000,00 динара.

III

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

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                          Владислав Цапик, с.р.
Број: 06-1/2012-107-01
Дана: 14.08.2012. године
Т Е М Е Р И Н

99.
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008), члана 3. став 2. Одлуке о 
стипендирању студената (''Службени лист општине Темерин'' број: 10/2009) и члана 
45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'' број: 13/2008)

Општинско веће општине Темерин, на 7. седници одржаној 04.09.2012. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

I

У Комисију за доделу студентских студентских стипендија именују се:

1. Изабела Урбан – председник,
2. Рудолф Годор – члан,

3. Мира Родић – члан,

4. Слађана Марковић – члан,

5. Стеван Томић – члан.

II

Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Решење о именовању 
комисије за доделу студентских стипендија број:06-1/2008-80-5-01 од 25.09.2008. 
године.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                        ЗАМЕНИК
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                          ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2012-111-4-01                                                             
Дана:04.09.2012. године                                                           НИКОЛА ЕМБЕР, с.р.
Т Е М Е Р И Н

100.
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На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009,  73/2010, 101/2010 и 101/2011 ) и члана 5. Одлуке о
буџету општине Темерин за  2012. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.
10/2011 и 9/2012),

Председник општине Темерин дана 11. септембра 2012. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину

(''Службени лист општине Темерин'',  бр.  10/2011 и 9/2012),  Раздео 3.     Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације             499 – Средства
резерве,  на  позицији  74 –  Текућа   резерва,  одобравају  се  додатна  средства
Општинској управи Темерин – Изборна комисија у износу од 42.000,00 динара за на
име  обезбеђења  додатних  средстава ради  исплате  накнада  члановима  изборне
комисије.

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

Општинска управа Темерин, Глава 2. Изборна комисија, функција 160 – Опште јавне
услуге  које  нису  класификоване  на  другом  месту,  апропријација  економске
класификације 423 – Услуге по уговору, на позицији 70.

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                                              Владислав Цапик, с.р.
Број: 06-1/2012-118-01
Дана: 11.09.2012. године
Т Е М Е Р И Н

101.
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На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23. 
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 
36. став 2. Одлуке о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта (''Службени лист општине Темерин'' број 4/2010 и 6/2011)

Председник општине Темерин, дана 13.09.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ослобађа се ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' 
Темерин, улица Новосадска број 300, од плаћања накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта за изградњу ТС ''БРАНКА ЋОПИЋА'' 1 СА ВН И НН 
ВОДОВИМА електроенергетске мреже у општини Темерин, у насељу Бачки Јарак, у 
улицама Новосадска, Бранка Ћопића, Вука Караџића, Петра Кочића, Виноградска и 
Ивана Милутиновића.

II

Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта из тачке 
1. овог Решења утврђује се сходно члану 36. Одлуке о мерилима за уговарање 
висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, јер се ради о изградњи ТС 
''БРАНКА ЋОПИЋА'' 1 СА ВН И НН ВОДОВИМА електроенергетске мреже у општини 
Темерин, у насељу Бачки Јарак, у улицама Новосадска, Бранка Ћопића, Вука 
Караџића, Петра Кочића, Виноградска и Ивана Милутиновића., који комунални 
објекат је од општег значаја и чији је инвеститор ЈП ''Дирекција за изградњу и 
урбанизам општине Темерин'' Темерин.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2012-020-196-01                                                      Владислав Цапик, с.р.
Дана:13.09.2012. године
Т Е М Е Р И Н

102.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени 
лист општине Темерин'' број: 11/2008), члана 45. став 1. Пословника Општинског 
већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008) и члана 6. 
став 1. тачка 4. Одлуке о локалним административним таксама (''Службени лист 
општине Темерин'' број 15/2008)

Председник општине Темерин, дана 13.09.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ослобађа се ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' 
Темерин, улица Новосадска број 300, од плаћања локалне административне таксе за
издавање грађевинске дозволе за објекат: ТС ''БРАНКА ЋОПИЋА'' 1 СА ВН И НН 
ВОДОВИМА електроенергетске мреже у општини Темерин, у насељу Бачки Јарак, у 
улицама Новосадска, Бранка Ћопића, Вука Караџића, Петра Кочића, Виноградска и 
Ивана Милутиновића

II

Ослобађање плаћања локалне администартивне таксе из тачке 1. овог 
Решења утврђује се сходно члану 6. став 1. тачка 4. Одлуке о локалним 
административним таксама, о издавању грађевинске дозволе за објекат: ИЗГРАДЊА 
ТС ''БРАНКА ЋОПИЋА'' 1 СА ВН И НН ВОДОВИМА електроенергетске мреже у 
општини Темерин, у насељу Бачки Јарак, у улицама Новосадска, Бранка Ћопића, 
Вука Караџића, Петра Кочића, Виноградска и Ивана Милутиновића.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2012-020-196-01                                                      Владислав Цапик, с.р.
Дана:13.09.2012. године
Т Е М Е Р И Н
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С  А   Д   Р   Ж   А   Ј

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА СТРАНА

90.
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ

ТЕЛЕФОНА 1.

91.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НАТАША ЗЕЉКОВИЋ
(ПО ОСНОВУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА)

4.

92.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НАТАША ЗЕЉКОВИЋ
(ПО ОСНОВУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА)

6.

93.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НАТАША ЗЕЉКОВИЋ
(ПО ОСНОВУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА)

8.

94.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ

РЕЗЕРВЕ
9.

95.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ

РЕЗЕРВЕ
10.

96.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ

РЕЗЕРВЕ
11.

97.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ

РЕЗЕРВЕ
12.

98. РЕШЕЊЕ 13.

99.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
15.

100.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ

РЕЗЕРВЕ
16.

101. РЕШЕЊЕ 17.

102. РЕШЕЊЕ 18.

*
*
*        

 

Издавач:   Скупштина општине Темерин

Одговорни уредник: Милица Максић, секретар Скупштине општине Темерин
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Годишња претплата:  1.500,00 динара.

Жиро рачун број:  840-324641-85

Прималац:  Општинска управа Темерин

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

Телефон број:  021/ 843-888

Штампа: Општинска управа општине Темерин 


	Примерак 100,00 динара

