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38.

На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', бр. 119/2012), члана 44. Став 3. Закона о привредним друштвима (''Службени 
гласник РС'', бр. 36/2011 и 99/2011), члана 32. став 1. тачка 6. и 8. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 6. и 8. 
Статута општине Темерин (''Службени лист оштине Темерин'', бр. 11/2008), 

Скупштина општине Темерин на IX седници одржаној 28.03.2013. године, 
донела је 

О Д Л У К У

О УПЛАТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''ГАС'' ТЕМЕРИН

Члан 1.

Овом Одлуком врши се уплата основног капитала Јавном предузећу '' Гас'' 
Темерин ( у даљем тексту: ЈП '' Гас'' Темерин).
            ЈП ''Гас'' Темерин уписано је у регистар Агенције за привредне регистре број 
БД 77093/2005 од 08.07.2005.године. 
            Оснивач ЈП ''Гас'' Темерин је Општина Темерин.

Члан 2.

           Општина Темерин се обавезује да изврши уплату новчаног дела основног 
капитала ЈП ''Гас'' Темерин у износу од 5.000,00 динара (словима: 
петхиљададинара) на регистровани жиро рачун Јавног предузећа.
           Уплата новчаног дела основног капитала из став 1. Овог члана регистроваће 
се код надлежног органа за регистрацију привредних друштава.

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине
Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                           ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ:06-9-1/2013-01                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА: 28.03.2013.г.
Т Е М Е Р И Н                                                                       Андраш Густоњ, с.р.

39.

На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског 
дуга («Службени гласник Републике Србије» број:119/2012), члан 60. а у вези са 
чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник 
Републике Србије» број: 62/06, 47/11 и 93/12), Закључка Владе Републике Србије 05
број 43-1688/2013 од 28.02.2013. године и члана 35. тачка 15. Статута општине 
Темерин («Службени лист општине Темерин» број:11/08), 
           Скупштина општине Темерин на IX седници одржаној 28.03.2013. године, 
доноси

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВНОМ ОТПИСУ 

КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА

Члан 1.

У Одлуци о условном отпису камата и мировању пореског дуга ('' Службени 
лист општине Темерин'' број 1/2013.године – у даљем тексту Одлука) члан 5. став 1.
мења се тако да гласи : '' Порески обвезник стиче право на мировање главног 
пореског дуга ако обавезе доспеле за плаћање, почев од 1. новембра 2012. године 
до 31. децембра 2012. године, плати најкасније до 31. марта 2013. године.''

Члан 2.

Мења се члан 6. став 5. Одлуке тако да гласи: '' Пореском обвезнику који је 
на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао само камату, а који 
до 31. Марта 2013. године измири пореске обавезе за новембар и децембар 2012. 
године, надлежни орган по службеној дужности отписује камату.''
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Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном 
листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                   ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-9-2/2013-01                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА: 28.03.2013. године                                                        АНДРАШ ГУСТОЊ, с.р.
Т Е М Е Р И Н

40.

На основу члана 46.  став 1.  Закона о  планирању и  изградњи ("Службени
гласник РС" број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12), члана 9. став 5.
Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ("Службени  гласник
Републике  Србије",  број  135/04  и  88/10)  и  члана  35.  став  1.  тачка  6.  Статута
општине  Темерин  ("Службени  лист  општине  Темерин"  број  11/08)  
            Скупштина општине Темерин, по прибављеном мишљењу Комисије за
планове, на IX седници одржаној 28.03.2013. године, доноси

О Д Л У К У

О И З М Е Н А М А И Д О П У Н А М А О Д Л У К Е

О ПРИСТУПАЊУ УСКЛАЂИВАЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Члан 1.

У Одлуци о приступању усклађивања Просторног плана општине Темерин са
одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени лист општине Темерин"
број 16/09), у члану 2. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

''Графички приказ обухвата Просторног плана чини саставни део ове одлуке.''
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Члан 2.

После члана 2. одлуке додаје се члан 2а који гласи:

''Члан 2а

Просторни  план  садржи  текстуални  и  графички  део.
            Текстуални део Просторног плана садржи:

1. опис  и  одређење  намена  простора  (пољопривредно,  шумско,  водно,
грађевинско и друго земљиште);

2. заштита,  уређење,  коришћење  и  развој  природних  система  и  ресурса
(пољопривредно  земљиште,  шуме  и  шумско  земљиште,  воде,  геолошки
ресурси и друго);

3. просторни  развој,  дистрибуција  становништва  и  мрежа  насеља  и  јавних
служби (становништво;  однос градских и  сеоских насеља и функционално
повезивање насеља и центара, организација јавних служби и друго);

4. просторни развој и дистрибуција привредних делатности;
5. просторни  развој  туризма,  организација  и  уређење  туристичких  и

рекреативних простора;
6. просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање

са регионалним инфраструктурним мрежама (саобраћај, водопривредна,
енергетска, телекомуникациона и комунална инфраструктура);

7. пропозиције заштите животне средине, предела, природних и културних
добара  (заштита  животне  средине  и  заштита,  уређење  и  унапређење
предела,  заштита,  уређење и унапређење природних добара,  заштита,
уређење  и  унапређење  културних  добара,  организација  простора  од
интереса  за  одбрану  земље  и  заштиту  од  елементарних  непогода  и
друго);

8. правила уређења и правила грађења;
9. имплементацију  Просторног  плана  (смернице  за  израду  планске

документације  за  подручје  плана,  приоритетна  планска  решења  и
пројекте,  мере  за  подстицање  равномерног  територијалног  развоја  и
кооперације  са  суседним  јединицама  локалне  самоуправе,  учеснике  у
имплементацији и мере и инструменте за имплементацију).

Графички део Просторног плана чине рефералне карте.

Члан 3.

Члан 3. одлуке мења се и гласи: 

''Члан 3.

Ефективни рок израде Плана је 5 (пет) месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.''
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Члан 4.

После члана 3. додају се чланови 3а, 3б и 3в који гласе:

''Члан 3а

Израда  Плана  уступа  се  ЈП  "Завод  за  урбанизам  Војводине"  Нови  Сад,
Железничка бр. 6/III и ЈП "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин"
Темерин, Новосадска бр. 300.

''Члан 3б

Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у
згради Скупштине општине Темерин, ул. Новосадска бр.326.

''Члан 3в

Саставни део ове Одлуке је Решење о приступању усаглашавања Извештаја
о  стратешкој  процени  утицаја  Просторног  плана  општине  Темерин  на  животну
средину,  донето  од  стране  Општинске  управе  општине  Темерин,  Одељење  за
урбанизам,  стамбено-комуналне  послове  и  заштиту  животне  средине,  број  350-
16/2012-04,  од  28.01.2013.  године,  да  се  за  Просторни  план  општине  Темерин
израђује усаглашавање стратешке процене утицаја плана на животну средину.''

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                   ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-9-3/2013-01                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА: 28.03.2013. године                                                        АНДРАШ ГУСТОЊ, с.р.
Т Е М Е Р И Н
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41.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 6. 
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) 
            Скупштина општине Темерин на IX седници, одржаној 28.03.2013. године, 
донела је

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ
ЈЕДИНИЦА КРОЗ РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА

ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА

Члан 1.

Овом Одлуком додељује се грађевинско земљиште за изградњу стамбених 
јединица кроз Регионални програм стамбеног збрињавања избеглих лица.

Члан 2.

За решавање стамбених потреба избеглих лица на територији општине 
Темерин додељују се грађевинске парцеле и то:

У катастарској општини Темерин следеће парцеле:

 парцела број 2194/1, уписана у Лист непокретност број 1518 к.о. Темерин, 
њива прве класе у површини од 19а 18м2;

 парцела број 2194/14, уписана у Лист непокретност број 1518 к.о. Темерин, 
њива друге класе у површини од 01а 30м2;

 парцела број 11799/28, уписана у Лист непокретност број 1518 к.о. Темерин, 
њива прве класе у површини од 04а 86м2, све државна својина с правом 
коришћења општине Темерин у 1/1 дела;

У катастарској општини Сириг следеће парцеле:

 парцела број 287, уписана и Лист непокретности број 2728 к.о. Сириг, њива 
друге класе у површини од 08а 24м2;

 парцела број 288, уписана и Лист непокретности број 2728 к.о. Сириг, њива 
друге класе у површини од 08а 85м2;

 парцела број 289, уписана и Лист непокретности број 2728 к.о. Сириг, њива 
друге класе у површини од 10а 16м2;
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 парцела број 290, уписана и Лист непокретности број 2728 к.о. Сириг, њива 
друге класе у површини од 10а 11м2;

 парцела број 291, уписана и Лист непокретности број 2728 к.о. Сириг, њива 
друге класе у површини од 10а 46м2, све јавна својина општине Темерин у 
делу 1/1.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                  ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-9-4/2013-01                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА: 28.03.2013. године                                                        АНДРАШ ГУСТОЊ, с.р.
Т Е М Е Р И Н

42.

На основу  члана  32.  став  1.  тачка  6.  и  8.  Закона  о  локалној  самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 4 став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник  РС“  број  119/12)  и  члана  35.  став.  1.  тачка 6.  и  8.  Статута
општине  Темерин  (Службени  лист  општине  Темерин“  број  11/2008),  
           Скупштина општине Темерин на IX седници одржаној 28.03.2013. године,
донела је

О Д Л У К У

О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН 

СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.

Овом Одлуком врши се усклађивање Оснивачког акта- Одлуке о оснивању
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин“ Темерин
(„Службени лист општине Темерин“ број 2/99, 8/99, 9/99,15/2007, 16/2009 и 3/2011)
са Законом о јавним предузећима, тако што се Оснивачки акт мења у целости и
гласи како даље следи.

Члан 2.
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Јавно  предузеће  „Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин“
Темерин (у  даљем тексту:  Јавно предузеће),  оснива се  и  послује  за  обављање
стручних послова урбанистичког планирања и израде планских докумената, ради
обезеђивања  услова  за  уређивање,  употребу,  унапређивање  и  заштиту
грађевинског земљишта, управљач је општинских путева, улица и некатегорисаних
путева, као и за вршење других делатности од значаја за рад Скупштине општине
Темерин.

Члан 3.

Оснивач Јавног предузећа је Општина Темерин, у чије име оснивачка права
врши Скупштина општине Темерин, Темерин, Новосадске број 326 (у даљем тексту:
Оснивач). 

2. Пословно име , седиште, печат и штамбиљ

Члан 4.

Пословно име Јавног предузећа гласи: Јавно предузеће „Дирекција за 
изградњу и урбанизам општине Темерин“ Темерин.
           Скраћено пословно име је ЈП „ Дирекција за изградњу и урбанизам општине 
Темерин“ Темерин.
           О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз 
сагласност Оснивача.

Члан 5.

Седиште  Јавног  предузећа  је  у  Темерину,  улица  Новосадске  број  300.  
           Јавно предузеће може променити седиште, одлуком коју доноси Надзорни
одбор, на коју сагласност даје Оснивач. 

Члан 6.

Јавно предузеће поседује печате и штамбиље чији се изглед и садржина 
утврђује Статутом Јавног предузећа. 
           Јавно предузеће има свој знак, а који ће бити дефинисан Статутом Јавног 
предузећа.

3. Правни положај, основни капитал, имовина и одговорност за обавезе 

Члан 7.

Јавно  предузеће  има  својство  правног  лица,  са  правима,  обавезама  и
одговорностима утврђеним законом и овом одлуком. 
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Члан 8.

Основни  капитал  Јавног  предузећа,  који  је  регистрован  у  Агенцији  за
привредне регистре, износи: 

- Уписани новчани капитал 10.000,00 РСД. 
- Уплаћени – унети новчани капитал 10.000,00 РСД, oд 10.03.1999. године.
          Основни капитал у Јавном предузећу подељен је на уделе одређене 
номиналне вредности и уписује се у регистар. 
          Скупштина општине Темерин је власник 100% удела у основном капиталу 
Јавног предузећа. 

Члан 9.

Јавно предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са 
законом, овом одлуком и уговором. 
            Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним 
стварима, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права, која су 
пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право 
коришћења на стварима у јавној својини. 
           Јавно предузеће може користити и средства у јавној и другим облицима 
својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег 
интереса и овом одлуком. 

Члан 10.

Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

4. Делатност 

Члан 11.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 

71.11 Архитектонска делатност.

Јавно  предузеће  обавља  и  друге  делатности  утврђене  Статутом  Јавног
предузећа уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 

5.  Међусобна  права,  обавезе  и  одговорности  између  Оснивача  и  Јавног
предузећа 
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Члан 12.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће
основано, Скупштина општине Темерин даје сагласност на:

1) статут; 

2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса; 

3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) осим ако другим законом није
предвиђено да ту сагласност даје други државни орган; 

4)  располагање  (прибављање  и  отуђење)  средствима  у  јавној  својини  која  су
пренета у својину јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом; 

5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга; 

6) улагање капитала; 

7) статусне промене; 

8) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији; 

9) друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности од
општег интереса и оснивачким актом. 

Предлог за давање сагласности из става 1. овог члана подноси надлежни
орган извршне власти Општине Темерин. 

Општинско веће даје сагласност на:

1.  Акт  о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији  радних  места.
            2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.

Члан 13.

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Оснивач може 
предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање Јавног 
предузећа, а нарочито: 
1)промену унутрашње организације Јавног предузећа,
2) разрешење органа које именује и именовање привремених органа Јавног 
предузећа, 
3) ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
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4) друге мере одређене законом којим се уређује област у оквиру које је претежна 
делатност Јавног предузећа. 

За време ратног стања или непосредне ратне опасности и оснивач може у
Јавном предузећу утврдити организацију  за  извршавање послова од стратешког
значаја за Републику Србију.

Члан 14.

Јавно предузеће је дужно да делатност за чије обављање је основано, 
обавља континуирано и квалитетно, у складу са усвојеним стандардима за 
обављање те делатности, ради уредног задовољавања потреба корисника 
производа и услуга, развоја и унапређења делатности, обезбеђења техничког, 
технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја, 
стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса. 
           Јавно предузеће је дужно да у случају штрајка обезбеди обављање минимума
процеса рада у складу са законом и актом оснивача о одређивању минимума 
процеса рада у Јавном предузећу. 
           У случају да се у Јавном предузећу не обезбеде услови за остваривање 
минимума процеса рада, у Јавном предузећу ће се спровести мере утврђене 
законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. 
          Јавно предузеће је дужно да своје планове и програме рада и развоја 
усклађује са законима, програмским и планским актима Оснивача. 

Оснивач и Јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању 
делатности Јавног предузећа уредити уговором, у складу са законом. 

6.  Услови  и  начин  утврђивања  и  распоређивања  добити,  начин  покрића
губитака и сношење ризика, ревизија и извештај о раду

Члан 15.

Пословни резултат Јавног предузећа утврђују се у временским периодима, на
начин и по поступку утврђеним законом, где се за сваку буџетску (пословну) годину 
утврђују укупно остварени приходи и примања и расходи и издаци и финансијски 
резултат (дефицит или суфицит). 
           Остварени суфицит Јавног предузећа утврђује се и распоређује у складу са 
законом. 
           Одлуку о распоређивању оствареног суфицита доноси Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача. 
           Одлуком из става 3. овог члана део средстава по основу суфицита усмерава 
се Оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода.
           Остварени дефицит Јавног предузећа утврђује се у складу са законом. 
           Одлуку о покрићу насталог дефицита доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
Оснивача. 
           Сношење ризика и управљање ризицима у Јавном предузећу, уређује се 
актима који чине политику управљања у Јавном предузећу. 
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Члан 16.

Јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од 
стране овлашћеног ревизора. 
            Јавно предузеће, најмање једанпут годишње подноси Извештај о раду 
Скупштини општине.

7. Средства за рад Јавног предузећа 

Члан 17.

Јавно предузеће у обављању своје делатности, стиче и прибавља средства 
из следећих извора: 

1.из буџета општине Темерин, буџета Републике Србије и буџета Аутономне 
покрајине, 
2.продајом производа и услуга, 
3.из донација и поклона, 
4.из кредита, 
5.из других извора и средстава, развојних фондова из земље и иностранства. 

8. Услови и начин задужења Јавног предузећа 

Члан 18.

Јавно предузеће се може задуживати само под условом да је финансијски и 
кредитно способно да преузме отплату зајма. 
            Јавно предузеће може да се кредитно задужи код пословних банака, 
фондова и других финансијских организација којима се обезбеђују средства за 
финансирање инвестиционих пројеката и дефицита текуће ликвидности којим се 
oмoгућава трајно и несметано пружање услуга. 

Члан 19.

За финансирање инвестиционих пројеката, Јавно предузеће се задужује 
узимањем кредита ради финансирања развојних пројеката предвиђених програмом 
Јавног предузећа, којим ћe се омогућити унапређење, ефикасност и ефективност 
Јавног предузећа, под условом да се финансирање врши на рок дужи од једне 
године. 
            Износ неизмиреног дугорочног задужења из става 1. овог члана не може бити
већи од 50% укупно остварених прихода Јавног предузећа у претходној години.      
            Изузетно од става 2 овог члана, износ неизмиреног дугорочног задужења из 
става 1. овог члана може бити већи од 50% укупно остварених прихода Јавног 
предузећа у претходној години, у случајевима када се ради о дугорочном 
задуживању чији је рок отплате, не рачунајући период мировања, најмање пет 
година. 
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            Износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена 
дугорочна задуживања из става 1. овог члана, не може бити већи од 10% укупно 
остварених прихода Јавног предузећа у претходној години. 

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана доноси Надзорни 
одбор уз претходну сагласност Скупштине општине Темерин. 

Члан 20.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање дефицита текуће 
ликвидности који настаје услед неуравнотежености кретања у приходима и 
расходима Јавног предузећа. 
            Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана доноси Надзорни 
одбор уз претходну сагласност Општинског већа општине Темерин. 

Члан 21.

Јавно предузеће може да користи било који облик буџетске помоћи 
( гаранције или другу врсту помоћи), под условом да предложи посебан програм 
коришћења помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања 
ефикасности и унутрашњих промена које ће довести Јавно предузеће у позицију да 
може да послује без ових облика помоћи или уз њихово смањење. 

9. Заступање Јавног предузећа 

Члан 22.

Јавно предузеће у пословима унутрашњег промета заступа и представља 
директор, без ограничења. 
            Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено 
пуномоћје за заступање Јавног предузећа. 
            Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и опозвати прокуру, у 
складу са законом. 

10. Располагање (отуђење и прибављање) имовином Јавног предузећа 

Члан 23.

Јавно предузеће не може да располаже имовином веће вредности (чија 
тржишна вредност у моменту располагања представља 30% или више од 
књиговодствене вредности укупне имовине Јавног предузећа исказане у 
последњем годишњем билансу, а која је у функцији обављања претежне 
делатности за коју је основано Јавно предузеће), без сагласности Скупштине 
општине Темерин. 

Јавно предузеће може да располаже имовином мање вредности (чија 
тржишна вредност у моменту располагања представља од 10% до 30% од 
књиговодствене вредности укупне имовине Јавног предузећа исказане у 
последњем годишњем билансу, а која је у функцији обављања претежне 
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делатности за коју је основано Јавно предузеће), уз сагласности Општинског већа 
општине Темерин. 

Јавно предузеће може да располаже имовином чија тржишна вредност у 
моменту располагања представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем годишњем билансу. 

11. Управљање у Јавном предузећу 

Члан 24.

Управљање у Јавном предузећу организовано је као је једнодомно.

. 

Органи Јавног предузећа су: 
1.надзорни одбор и 
2.директор. 

Надзорни одбор 

Члан 25.

Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана. 
            Председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа именује 
Скупштина општине под условима, на начин и по поступку утврђеном законом и 
овом одлуком, на период од четири године. 
            Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, који се 
предлаже надлежном органу оснивача на начин утврђен Статутом Јавног 
предузећа.

Члан 26.

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава 
следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно, 
2) да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
3) да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је основано јавно предузеће, 
4) да има најмање три године искуства на руководећем положају, 
5) да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног 
управљања, 
6) да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против 
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена 
мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

Члан 27.
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Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 
            Председника и чланове Надзорног одбора разрешава Скупштина општине 
Темерин у случајевима и на начин предвиђеним законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа. 

Члан 28.

Надзорни одбор: 

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о 
њиховој реализацији, 
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања, 
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача, 
4) надзире рад директора, 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа, 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима, 
7) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради 
давања сагласности, 
8) доноси Статут, уз сагласност Оснивача, 
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност Оснивача, 
10) доноси одлуку о распоређивању оствареног суфицита, односно начину покрића 
насталог дефицита, уз сагласност Оснивача, 
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са 
законом, Статутом и одлуком Оснивача, 
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором Јавног предузећа, 
13) врши друге послове у складу са законом, прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава и Статутом. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 
надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу. 

Члан 29.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу 
накнаду за рад у Надзорном одбору. 
            Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Скупштина општине, на 
основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа. 

Директор 

Члан 30.

Директора јавног предузећа именује Скупштина општине на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 
            Услови за именовање директора одређени су Статутом Јавног предузећа и 



Број 3     Службени лист општине Темерин     29.03.2013. Страна 16

на њих се сходно примењују одредбе Закона о раду.
            Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа спроводи се на 
начин прописан законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. 
            Директор заснива радни однос на одређено време.

Члан 31.

Директор Јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се 
регулише област вршења јавних функција. 

Члан 32.

Директор јавног предузећа: 

1) представља и заступа Јавно предузеће, 
2) организује и руководи процесом рада, 
3) води пословање Јавног предузећа, 
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа, 
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово 
спровођење, 6) предлаже финансијске извештаје, 
7) извршава одлуке Надзорног одбора, 
8) врши друге послове одређене законом и Статутом Јавног предузећа. 

Члан 33.

Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у 
случају када Јавно предузеће послује са позитивним пословним резултатима. 
            Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине на предлог 
Надзорног одбора. 
           Стимулација не може бити одређена као учешће у расподели добити, а 
посебно се исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја. 

Члан 34.

Мандат директора Јавног предузећа престаје истеком периода на који је 
именован, оставком и разрешењем. 
            Оставку у писаној форми директор Јавног предузећа подноси Скупштини 
општине. 

Члан 35.

Предлог за разрешење директора Јавног предузећа може поднети Надзорни 
одбор. 
            Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним 
разлозима због којих се предлаже разрешење. 
            Скупштина општине може разрешити директора Јавног предузећа пре истека 
периода на који је именован у случајевима предвиђеним законом којим се уређује 
положај јавних предузећа. 
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Члан 36.

Скупштина општине доноси решење о суспензији директора Јавног 
предузећа на начин и под условима прописаним законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа. 

Вршилац дужности 

Члан 37.

Скупштина општине именује вршиоца дужности директор а, у следећим 
случајевима: 

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата, 
2) уколико буде донето решење о суспензији директора, 
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
            Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест 
месеци. 
            У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка 
материјалне штете, Скупштина општине може донети одлуку о именовању вршиоца
дужности директора на још један период од шест месеци. 
            Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћење директора. 

12. Планирање рада и развоја 

Члан 38.

Унапређење рада и развоја Јавног предузећа, заснива се на дугорочном и 
средњерочном плану рада и развоја, који доноси Надзорни одбор уз сагласност 
оснивача. 
            За сваку календарску годину Јавно предузеће доноси годишњи програм 
пословања (у даљем тексту: програм) и доставља га Оснивачу ради давања 
сагласности, најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину. 
            Програм се сматра донетим када на њега сагласност да Оснивач. 
            Садржина програма, као и питања која се односе на последице недоношења 
програма, прописани су законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. 

            Јавно предузеће је дужно да у складу са законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа, омогући надлежним органима праћење реализације 
програма и контролу редовности плаћања. 
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13. Јавност у раду 

Члан 39.

Јавност у раду Јавног предузећа, обезбеђује се редовним извештавањем 
јавности о програму рада предузећа и реализацији програма, као и о другим 
чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а нарочито: о ревидираним 
финансијским годишњим извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на 
тај извештај, извештај о посебним или ванредним ревизијама, о саставу Надзорног 
одбора, о имену директора и о организационој структури Јавног предузећа, као и о 
начину комуникације са јавношћу. 

Јавно предузеће је дужно да усвојени годишњи програм пословања и 
тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, ревидиране 
финансијске годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног ревизора на те 
извештаје, састав Надзорног одбора и директора, као и друга питања значајна за 
јавност, објављују на својој интернет страници. 

14. Заштита животне средине 

Члан 40.

Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује 
потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и
отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине. 
            Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа 
ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који 
регулишу област заштите животне средине.

15. Општи акти Јавног предузећа 

Члан 41.

Општи акти Јавног предузећа су Статут, правилници и други акти којима се 
на општи начин уређују одређена питања. 
            Статут је основни општи акт Јавног предузећа. 
            Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом 
Јавног предузећа. 
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16. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 42.

Јавно предузеће је дужно да Статут усклади са овом Одлуком у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
           Остале општи акте надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа.

Члан 43.

Конкурс за избор директора Јавног предузећа по одредбама Закона о јавним 
предузећима ( '' Службени гласник РС'' број 119/2012) биће расписан најкасније до 
30. јуна 2013. године.

Члан 44.

Управни одбор Јавног предузећа наставља да обавља послове Надзорног 
одбора утврђене овом Одлуком, до именовања Надзорног одбора у складу са 
Законом о јавним предузећима. 

Члан 45.

Јавно предузеће је дужно да изврши процену вредности основног капитала у 
складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава, у 
року од 6 месеци почев од дана ступања на снагу ове Одлуке.
            Јавно предузеће је дужно да након извршене процене из става 1. овог члана, 
изврши регистрацију процењене вредности основног капитала у складу са законом 
којим се уређује регистрација привредних субјеката. 

Члан 46.

Привредни суд у Новом Саду, донео је дана 16.06.1999. године, решење под 
ознаком Фи. 885/99, да се у судски регистар упише оснивање Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин“ Темерин, са бројем 
регистарског улошка I-20600. 
           Јавно предузеће почело је са радом 01.07.1999. године, а након регистрације 
код Привредног суда. 
           Јавно предузеће, уписано у регистар Агенције за привредне регистре под 
бројем БД. 2875/2005 од 24.03.2005. године, наставља са радом у складу са 
одредбама ове Одлуке. 

Члан 47.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Темерин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                  ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-9-5/2013-01                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА: 28.03.2013. године                                                        АНДРАШ ГУСТОЊ, с.р.
Т Е М Е Р И Н

43.

На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
Републике Србије'' број 119/2012), члана 5. Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 88/2011), члана 32. став 1. тачка 6. и 8. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 
129/2007) и члана 35. став 1. тачка 6. и 8. Статута општине Темерин (''Службени 
лист општине Темерин'' број 11/2008), 
           Скупштина општине Темерин на IX седници одржаној 28.03.2013. године, 
донела је 

О Д Л У К У

О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

Члан 1.

Овом Одлуком врши се усклађивање оснивачког акта Јавног предузећа - 
Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин (у даљем тексту: Јавно 
комунално предузеће) са одредбама Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'', бр. 119/2012) тако што се Оснивачки акт мења у целости и гласи како 
даље следи. 
           Јавно комунално предузеће ''Темерин'' Темерин уписано је у регистар 
Агенције за привредне регистре број 2456/2005 од 20.02.2005.године и наставља са
радом у складу са одредбама ове одлуке.
          Оснивач Јавног комуналног предузећа је Општина Темерин.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Оснивачким актом утврђује се:
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1. назив и седиште оснивача;
2. пословно име и седиште јавног предузећа;

3. претежна делатност јавног предузећа;

4. права, обавезе и одговорности оснивача према јавном предузећу и јавно 
предузеће према оснивачу;

5. услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начина 
покрића губитка и сношењу ризика;

6. услови и начин задужења јавног предузећа;

7. заступање јавног предузећа;

8. износ основног капитала, као и опису, врсти и вредности неновчаног улога;

9. органима јавног предузећа;

10.имовини која се не може отуђити;

11.располагање (отуђење и прибављење) стварима у јавној својини која су 
пренета јавном предузећу у складу са законом;

12.заштита животне средине;

13.друга питања која су од значаја за несметаног обављање делатности за које 
се оснива јавно предузеће.

Члан 3.

Јавно комунално предузеће оснива се за обављање комуналне делатности и 
делатности од значаја за рад Скупштине општине Темерин.
            Комуналне делатности за које се оснива Јавно комунално предузеће су: 
снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 
вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, управљање комуналним 
отпадом, градски и приградски превоз путника, управљање гробљима и погребне 
услуге, управљање јавним паркиралиштима, обезбеђење јавног осветљења, 
управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на 
површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димничарске 
услуге, делатности зоохигијене. 

Члан 4.

Пословно име Јавног предузећа је: Јавно комунално предузеће ''Темерин'' 
Темерин, Temerin Kommunális Közvállalat, Temerin.
           Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈКП ''Темерин'' Темерин, Тemerin
''Temerin'' KKV. 

Члан 5.

Седиште Јавног комуналног предузећа је: Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 
31/1.

Члан 6.
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Јавно комунално предузеће има свој печат и штамбиљ. 
            Садржина и начин употребе печата се одређује Статутом Јавно комуналног 
предузећа.

Члан 7.

Јавно комунално предузеће има својство правног лица и послује као 
привредно друштво. 

II ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 8.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 3600 Скупљање, 
пречишћавање и дистрибуција воде.
            Јавно комунално предузеће може да обавља и друге делатности од општег 
интереса у складу са законом,а по добијању сагласности оснивача. 

III ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ
КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА

ОСНИВАЧУ

Члан 9. 

Јавно комунално предузеће за своје обавезе одговора целокупном својом 
имовином. 
           Јавно комунално предузеће за сваку календарску годину доноси годишњи 
програм пословања најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину на 
који оснивач даје сагласност. 

Члан 10.

Уколико Јавно комунално предузеће намерава да користи облик буџетских 
помоћи дужно је да предложи посебан програм који садржи програм коришћења 
помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности
и унутрашњих промена које ће довести Јавно комунално предузеће у позицију да 
може да послује без ових облика помоћи или уз њихову смањење. 

Члан 11.

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа општине 
Темерин може предузети мере којима ће се обезбедити услове за несметано 
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функционисање предузећа: промена унутрашње организације Јавног комуналног 
предузећа, разрешење органа које именује и именовање привремених органа 
Јавног комуналног предузећа, ограничење у погледу права располагања појединим 
средствима у јавној својини и друге мере одређене законом којим се уређују услови 
и начин обављања делатности од општег интереса. 

Члан 12.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса Скупштина општине даје 
сагласност на: 

1. статут,
2. давање гаранције, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за

послове који нису из оквира делатности од општег интереса,

3. одлуку о ценама, осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност 
даје други државни орган,

4. располагање – прибављање и отуђење, средствима у јавној својини која су 
пренета у својину јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној 
функцији обављање делатности од општег интереса,

5. одлуку о општим условима за испоруку производа и услуга,

6. улагање капитала,

7. статусне промене,

8. акт о процени вредности капитала и исказивања тог капитала у акцијама, као 
и на програм и одлуку о својинском трансформацијом.

IV УПИСАНИ И УПЛАЋЕНИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 13.

Уписани и уплаћени основни капитал Jавног комуналног предузећа износи:
Уписани капитал: Новчани 5.000,00 динара 
Уплаћени – унети капитал: Новчани 5.000,00 динара. 

V ИМОВИНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.

Јавно комунално предузеће има своју имовину којом управља и располаже у 
складу са законом, одлуком о оснивању и уговором. 
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            Имовину Јавног комуналног предузећа чине право својине на покретним и 
непокретним стварима, новчана средства и хартију од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом укључујући и 
право коришћења на средствима у јавној својини.
            По основу улагања средстава у јавној својини Скупштина општине стиче удео
у Јавном комуналном предузећу и права на основу њих. 

VI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни одбор

Члан 15.

Органи управљања у Јавном комуналном предузећу су: Надзорни одбор и 
директор. 

Члан 16.

Надзорни одбор има три члана, које именује Скупштина општине на период 
од четири године. 
            Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, кога предлажу 
запослени на начин утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа. 

Члан 17.

За председника и чланова Надзорног одбора именује се лице које испуњава
следеће  услове:  да  је  пунолетно  и  пословно  способно,  да  има  стечено  високо
образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању
најмање од четири године,  да је  стручњак у једној  или више области из које  је
делатност  од  општег  интереса  за  чије  обављање је  оснивано  Јавно  комунално
предузеће,  најмање  три  године  искуства  на  руководећем  положају,  да  поседује
стручност  из  области  финансија,  права  или  корпоративног  управљања,  да  није
осуђивано на условну или бесусловну казну за кривична дела против привреде,
правног  саобраћаја  или  службене  дужности,  као  и  да  му  није  изречена  мера
безбедности  забране  обављања  претежне  делатности  Јавног  комуналног
предузећа. 

Члан 18.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

Члан 19.
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Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода 
на који су именовани уколико: 

1. Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм 
пословања,

2. оснивач не прихвати финансијски извештај Јавног комуналног предузећа,

3. пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају 
постојања сумње да одговорно лице Јавног комуналног предузећа делује на 
штету Јавног комуналног предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем и на други начин.

Члан 20.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека 
периода на који су именовани уколико Јавно комунално предузеће не испуни 
годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 

Члан 21.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су 
да врше своју дужности до именовања новог Надзорног одбора односно именовања
новог председника или члана Надзорног одбора. 

Члан 22.

Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног комуналног 
предузећа и стара се о њиховој реализацији,

2. усваја извештај о степену реализације програма пословања,

3. доноси годишњи програм пословања, уз сагласности оснивача општине 
Темерин,

4. надзире рад директора,

5. врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног комуналног предузећа,

6. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику управљања ризицима,

7. утврђује финансијске извештаје Јавног комуналног предузећа и доставља их 
оснивачу општине Темерин ради давања сагласности,

8. доноси статут уз сагласност оснивача општине Темерин,

9. одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност оснивача општине Темерин,

10.доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз 
сагласност оснивача општине Темерин,

11.даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са 
овим законом, статутом и одлуком оснивача општине Темерин,
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12.закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа, 
односно уговоре о раду са извршним директорима предузећа,

13.врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима 
се уређује правни положај Јавног комуналног предузећа.

Члан 23.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу 
накнаду за рад у Надзорном одбору. Висину накнаде утврђује Скупштина општине 
на основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног комуналног
предузећа. 

Директор

Члан 24.

Директора Јавног комуналног предузећа именује Скупштина општине на 
период од четири године а на основу спроведеног јавног конкурса. 

Члан 25.

Услови за именовање директора одређени су Статутом Јавног комуналног 
предузећа и на њих се сходно примењују одредбе Закона о раду.
            Директор има статус јавног функционера у смислу закона којим се регулише 
област вршења јавних функција. 
            Директор заснива радни однос на одређено време. 
            Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у 
случају када Јавно комунално предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима. Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. 

Члан 26.

Директор Јавног комуналног предузећа:

1. представља и заступа Јавно комунално предузеће,
2. организује и руководи процесом рада,

3. води пословање Јавног комуналног предузећа,

4. одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа,

5. предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово 
спровођење,

6. предлаже финансијске извештаје,

7. извршава одлуке Надзорног одбора,
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8. врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног 
комуналног предузећа.

Члан 27.

Мандат директора престаје истеком времена на који је именован, оставком и 
разрешењем.

Члан 28.

Оставка се подноси у писаној форми Скупштини општини.

Члан 29.

Предлог за разрешење директора може поднети Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа. Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно 
наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.

Члан 30.

Скупштина општине разрешиће директора пре истека период на који је 
именован:

1. уколико у току трајања мандата престаје да испуњава услове за директора 
утврђених Статутом Јавног комуналног предузећа, 

2. уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 
поступања супротног пажњих доброг привредника и озбиљних пропуста у 
доношењу и извршавању одлука и организовању послова у јавном предузећу
дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања 
Јавног комуналног предузећа, односно од његовог плана пословања,

3. уколико у току трајања мандата буде правоснажно осуђен на условно или 
безусловну казну затвора,

4. у другим случајевима прописано законом. 

Члан 31.

Скупштина општине може разрешити директора пре истека периода на који је
именован:

1. уколико не спроведе годишњи програм пословања,
2. уколико не испуњава обавезу спровођења програма јавних предузећа у 

складу са смерницама економске политике Владе Републике Србије,,

3. уколико не изврши одлуке Надзорног одбора,

4. уколико се утврди да делује на штету Јавног комуналног предузећа кршењем 
директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин,
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5. уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 
поступања супротног пажњих доброг привредника и озбиљних пропуста у 
доношењу и извршавању одлука и организовању послова у Јавном 
комуналном предузећу дошло до одступања од остваривања основног циља 
пословања Јавног комуналног предузећа односно од плана пословања,

6. уколико не примени предлоге ревизора или не примени рачуноводствене 
стандарде у припреми финансијских извештаја,

7. у другим случајевима прописаним законом

Члан 32.

Скупштина општине доноси решење о суспензији, уколико против директора 
ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности.
            Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 

Члан 33.

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:

1. уколико директору престаје мандат због истека периода на који је именован, 
због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата,

2. уколико буде донето решење о суспензији директора,

3. у случају смрти или губитка пословне способности директора.

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест 
месеци а у нарочито оправданим случајевима на још један период од шест месеци. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћење директора. 

VII РЕВИЗИЈА

Члан 34.

Јавно комунално предузеће мора имати извршну ревизију финансијских 
извештаја од стране овлашћеног ревизора.

VIII РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Члан 35.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа уз сагласност оснивача. 
            Одлуком из става 1. овог члана део средстава по основу добити усмерава се 
оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода. 
            Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор уз сагласност 
Скупштине општине.

IX УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
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Члан 36.

Јавно комунално предузеће се може задуживати само под условом да је 
финансијски и кредитно способан да преузме отплату зајма.
           Јавно комунално предузеће може да се кредитно задужи код пословних 
банака, фондова и других финансијских организација којима се обезбеђују средства
за финансирање инвестиционих пројеката и дефицита текуће ликвидности којим се 
омогућава трајно и несметано пружање комуналних услуга.

Члан 37.

За финансирање инвестиционих пројеката, Јавно комунално предузеће се 
задужује узимањем кредита ради финансирања развојних пројеката предвиђених 
програмом Јавно комуналног предузећа, којим ће се омогућити унапређење, 
ефикасност и ефективност Јавно комуналног предузећа, под условом да се 
финансирање врши на дужи рок од једне године.
           Одлуку о условима задуживања из става 1. Овог члана доноси Надзорни 
одбор уз претходну сагласност Скупштине општине Темерин.

Члан 38.

Јавно комунално предузеће може да се задужи за финансирање дефицита 
текуће ликвидности који настаје услед неуравнотежености кретања у приходима и 
расходима Јавног предузећа.
            Одлуку о условима задуживања из става 1. Овог члана доноси Надзорни 
одбор уз претходну сагласност Општинског већа општине Темерин.

X РАСПОЛАГАЊЕ ( ОТУЂЕЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ) ИМОВИНОМ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 39.

Јавно комунално предузеће не може да располаже имовином веће вредности
чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавно 
комуналног предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а која је у 
функцији обављања претежне делатности за коју је основано Јавно предузеће, без 
сагласности Скупштине општине Темерин.
            Јавно комунално предузеће може да располаже имовином мање вредности 
чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља од 10% до 30% или више од књиговодствене вредности укупне 
имовине Јавно комуналног предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а 
која је у функцији обављања претежне делатности за коју је основано Јавно 
комунално предузеће, без сагласности Општинског већа општине Темерин.
           Јавно комунално предузеће може да располаже имовином чија набавна и/или
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања представља мање од 
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10% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног комуналног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу.

XI ОСНИВАЧКА ПРАВА И УЛАГАЊЕ КАПИТАЛА

Члан 40. 

Јавно комунално предузеће може основати зависно друштво капитала за 
обављање делатности из предмета свог пословања утврђеног одлуком о оснивању.

            Јавно комунално предузеће према зависном друштву капитала из става 1. 
овог члана има права, обавезе и одговорности које има и Скупштина општине 
према Јавном комуналном предузећу. 
            На акт из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. 

Члан 41.

Јавно комунално предузеће може улагати капитал у друга друштва капитала 
за обављање делатности од општег интереса или делатности које није делатност 
од општег интереса, на основу претходне сагласности оснивача. 

ХII УПИС У РЕГИСТАР

Члан 42.

Јавно комунално предузеће уписује се у регистар у складу са законом којим 
се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације у складу 
са законом.

XIII ОПШТИ АКТИ И ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 43.

Општи акти Јавног комуналног предузећа су Статут и други општи акти 
утврђени законом. 

Члан 44.

Јавност у раду Јавног комуналног предузећа обезбеђује се редовним 
извештавањем јавности о програму рада предузећа и реализацији програма, као и 
о другим чињеницама које могу бити од интереса за јавност а нарочито: о 
ревидираним финансијским годишњим извештајима, као и о мишљењу овлашћеног 
ревизора на тај извештај, извештај о посебним или ванредним ревизијама, о 
саставу Надзорног одбора о имену директора, о организационој структури 
предузећа, као и начину комуникације са јавношћу. 
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           Јавност у раду се остварује објављивањем на својој интернет страници аката 
и докумената, које су наведену у ставу 1. овог члана. 

XVI ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК

Члан 45.

У Јавном комуналном предузећу запослени имају право на штрајк у складу са
законом, којим се уређују услови за организовања штрајка, колективним уговором и 
другим актом. 

Члан 46.

У  случају  да  се  у  Јавном  комуналном  предузећу  не  обезбеде  услови  за
остваривање минимума процеса рада Општинско веће предузима неопходне мере,
ако процени да могу наступити штетне последице за живот и дравље људи или
њихову  безбедност  и  безбедност  имовине  или  друге  штетне  неотклоњиве
последице и то:

1. увођење радне обавезе,
2. радно ангажовање запослених из других техничко-технолошких система или 
запошљавање и радно ангажовање нових лица,
3. покретање поступка за утврђивање одговорности директора и председника и 
чланова Надзорног одбора јавног комуналог предузећа. 

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.

У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке Јавно комунално 
предузеће је у обавези да усклади свој Статут са одредбама ове Одлуке. 

Члан 48.

Јавно комунално предузеће ће у року од шест месеци од дана доношења ове
одлукe извршити процену капитала предузећа у склaду са прописима којима се 
уређује правни положај привредних друштава. Након извршене процене извршиће 
се регистрација процењене вредности основног капитала, у складу са законом.

Члан 49.

Именовани Управни одбор до дана именовања Надзорног одбора по овој 
Одлуци вршиће надлежност одређену у члану 21. ове одлуке.

Члан 50.
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Конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа по одредбама 
Закона о јавним предузећима ( '' Службени гласник РС'' број 119/2012 ) биће 
расписан најкасније до 30. јуна 2013. године.

Члан 51.

Јавно  комунално  предузеће  је  почело  са  радом  1.  јула  1997.  године  и
регистровано  је  код  надлежног  органа,  Одлуком  о  оснивању  Јавног  комуналног
предузећа ''Темерин''  у Темерину (''Службени лист општине Темерин'',  број 9/97).
            Општина Темерин је оснивач Јавног комуналног предузећа а улагачи су
одређени  у  члану  7.  Одлуке  наведене  у  ставу  1.  овог  члана.
            Статус имовине који су улагачи унели у Јавно комунално предузеће одређен
у члану 7.  Одлуке наведену у ставу 1.  се одређује сходно одредбама Закона о
јавној својини. Имовина улагача правних лица, која даном доношења ове Одлуке су
престала да постоје, постају јавна својина Општине Темерин а Јавно комунално
предузеће корисник ствари те јавне својине. 

Члан 52.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                  ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-9-6/2013-01                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА: 28.03.2013. године                                                           Андраш Густоњ, с.р.
Т Е М Е Р И Н

44.

На основу члана 32. тачка 6. и 8. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник 
РС,, бр. 129/07), члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима (,,Сл. гласник РС,, 
бр.119/12), а у вези са чланом 14. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 57/11, 
80/11 – испр., 93/12 и 124/12) и члана 35. тачка 6. и 8. Статута општине Темерин 
(,,Сл. Лист општине Темерин,, бр.11/08), 
           Скупштина општине Темерин на IX седници одржаној 28.03.2013. године, 
донела је 

О Д Л У К У

О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ГАС'' У
ТЕМЕРИНУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.

Овом Одлуком врши се усклађивање оснивачког акта – Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа ''Гас'' у Темерину (''Сл. лист општине Темерин'', бр. 5/04), са 
одредбама Закона о јавним предузећима (,,Сл. гласник РС,, бр.119/12) тако што се 
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оснивачки акт мења у целости и гласи како даље следи.
           Јавно предузеће ''Гас'' Темерин (у даљем тексту: Јавно предузеће) уписано је 
у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 77093/2005 од 
08.07.2005. године и наставља са радом у складу са одредбама ове Одлуке.
           Оснивач Јавног предузећа је општина Темерин (у даљем тексту: оснивач) у 
чије име оснивачка права врши Скупштина општине Темерин, ул. Новосадска 326.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, утврђује се:

1. назив и седиште оснивача;
2. пословно име и седиште Јавног предузећа; 
3. претежна делатност Јавног предузећа;
4. права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног 
предузећа према оснивачу;
5. услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића 
губитака и сношењу ризика;
6. услови и начин задужења Јавног предузећа; 
7. заступање Јавног предузећа;
8. износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
9. органи Јавног предузећа ;
10.имовина која се не може отуђити;
11. располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета
у својину Јавног предузећа у складу са законом;
12. заштита животне средине;

13. друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива 
Јавно предузеће.

Члан 3.

Циљ оснивања Јавног предузећа је континуирано обављање делатности 
дистрибуције природног гаса, као делатности од општег интереса, делатности 
управљања дистрибутивним системом за природни гас и јавног снабдевања 
природним гасом, као и других делатности које служе обављању претежне 
делатности утврђених статутом Јавног предузећа.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 4.

Пословно име под којим послује Јавно предузеће је: Јавно предузеће ,,Гас,, 
Темерин, ''Gas'' Közvállalat, Temerin.
            Скраћено пословно име јавног предузећа је: ЈП ,,Гас,, Темерин, ''Gas'' KV 
Temerin.

Члан 5.
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Седиште јавног предузећа је у Темерину, ул. Новосадска 421.
            Јавно предузеће не може променити седиште и пословно име без 
сагласности оснивача.

Члан 6.

Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ.
           Изглед, садржина и начин употребе печата утврђује се статутом Јавног 
предузећа.

Члан 7.

Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обававезама и 
одговорностима утврђеним законом.
            Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и 
иступа у своје име и за свој рачун.

III ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 

35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом.
           Јавно предузеће може да без уписа у регистар обавља и друге делатности 
које служе обављању претежне делатности, утврђене статутом уз сагласност 
оснивача, у складу са законом.

О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других 
делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, 
уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

Члан 9.

Јавно предузеће може да обавља делатности од општег интереса из 
претходног члана ове одлуке, уз лиценце за обављање енергетске делатности 
издате од Агенције за енергетику Републике Србије.

IV ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

Члан 10.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса Скупштина општине даје 
сагласност на:

1. статут Јавног предузећа;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за 
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послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
3. одлуке о условима задужења Јавног предузећа;
4. располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 
пренета у својину Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији 
обављања делатности од општег интереса, утврђених овом одлуком;
5. улагање капитала;
6. статусне промене;
7. акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији и
8. друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у 
складу са законом и овом одлуком.

Члан 11.

Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је 
основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно 
обављање делатности у погледу обима и квалитета услуга као и обезбеђивање 
развоја и унапређења делатности дистрибуције природног гаса, управљања 
дистрибутивном системом за природни гас и за јавно снабдевање природним 
гасом.

Члан 12.

Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно 
одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних 
за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се
уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.

Члан 13.

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа или када нису 
обезбеђени други економски услови за обављање дистрибуције природног гаса, 
Јавно предузеће је дужно да о томе обавести Министарство надлежно за послове 
енергетике у најкраћем року, ради предузимања мера неопходних за обезбеђивање
континуиране, уредне и квалитетне дистрибуције природног гаса.

Члан 14.

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа оснивач може предузети
мере којима ће се обезбедити услови за несметано функционисање предузећа: 
промена унутрашње организације Јавног предузећа, разрешење органа које 
именује и именовање привремених органа Јавног предузећа, ограничење у погледу 
права располагања појединим средствима у јавној својини и друге мере одређене 
законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег 
интереса. 

Члан 15.
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Јавно предузеће за сваку календарску годину доноси годишњи програм 
пословања најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину на који 
оснивач даје сагласност.

V УПИСАНИ И УПЛАЋЕНИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 16.

Уписани и уплаћени сновни капитал Јавног предузећа износи:

Уписани капитал: Новчани 5.000,00 динара.
Уплаћени – унети капитал: Новчани 5.000,00 динара.

Члан 17.

Јавно предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са 
законом, овом одлуком и уговором.
            Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним 
стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину Јавног предузећа, у складу са законом, укључујући и право 
коришћења на стварима у јавној својини.

Члан 18.

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у 
складу са законом и актима Скупштине општине.
            По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у 
Јавном предузећу, као и права по основу тих удела.
            Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.

Члан 19.

О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује 
Скупштина општинe у складу са законом.

VI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 20.

Управљање у Јавном предузећу је организовао као једнодомно.

Органи јавног предузећа су: 

1. Надзорни одбор и
2. Директор.

Надзорни одбор

Члан 21.
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Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана, с тим да се један 
члан именује из реда запослених у Јавном предузећу.
            Председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа именује и 
разрешава Скупштина општине Темерин, на начин и по поступку утврђеним 
законом.
            Председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа именују се 
на период од четири године.
           Представник запослених у Надзорном одбору Јавног предузећа 
предлаже се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Члан 22.

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које 
испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
            2) да има стечено високо образовање трећег или другог степена; 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
            3) да је стручњак у области дистрибуције природног гаса;
            4) најмање три године искуства на руководећем положају;
            5) да поседује стручност из области финансија, права или 
корпоративног управљања;
            6) да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична 
дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да 
му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности
Јавног предузећа.

Члан 23. 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
            Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека 
периода на који су именовани, уколико:
           - Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм 
пословања;
           - оснивач не прихвати финансијски извештај Јавног предузећа;
           - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у 
случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на 
штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним 
понашањем и на други начин.
            Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре 
истека периода на који су именовани, уколико:
          -Јавно предузеће не испуни годишњи програм пословања или 
          -не оствари кључне показатеље учинка.
          Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао 
мандат,дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног 
одбора,односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора.

Члан 24.
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Надзорни одбор:

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и
стара се о њиховој реализацији;
            2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
            3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
            4) надзире рад директора;
            5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа;
            6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
            7) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их 
оснивачу ради давања сагласности;
            8) доноси статут уз сагласност оснивача;
            9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних 
субјеката, уз сагласност оснивача;
          10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка 
уз сагласност оснивача;
          11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у 
складу са законом, статутом и одлуком оснивача;
          12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором 
предузећа;
          13) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком, статутом и 
прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из 
своје надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу.

Члан 25.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу 
накнаду за рад у Надзорном одбору.
            Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Скупштина општине, на
основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног 
предузећа.

Директор

Члан 26.

Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине, на период 
од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
            Услови за именовање директора утврђују се статутом Јавног 
предузећа.
            На услове за именовање директора Јавног предузећа сходно се 
примењују одредбе Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 
54/09).
            Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.

Члан 27.
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Директор Јавног предузећа:

1) представља и заступа Јавно предузеће;
            2) организује и руководи процесом рада;
            3) води пословање Јавног предузећа;
            4) одговара за законитост рада Јавног предузећа;
            5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово 
спровођење;
            6) предлаже финансијске извештаје;
            7) извршава одлуке Надзорног одбора;
            8) врши друге послове одређене законом, овом одлуком и статутом Јавног 
предузећа.

Члан 28.

Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у 
случају када Јавно предузеће послује са позитивним пословним резултатима.
           Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.
           Стимулација из става 1. овог члана не може бити одређена као учешће 
у расподели добити, а посебно се исказује у оквиру годишњих финансијских 
извештаја.

Члан 29.

Директор Јавног предузећа именује се по спроведеном јавном 
конкурсу.

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања коју образује 
Скупштина општине. 

Члан 30.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, 
оставком и разрешењем.

Члан 31.

Оставка се подноси у писаној форми Скупштини општине. 

Члан 32.

           Предлог за разрешење директора може поднети Надзорни одбор Јавног 
предузећа.
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            Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним 
разлозима због којих се предлаже разрешење.

           Члан 33.

Скупштина општине разрешиће директора пре истека период на који је 
именован:

1. уколико у току трајања мандата престаје да испуњава услове за директора 
утврђених статутом Јавног предузећа, 

2. уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 
поступања супротног пажњих доброг привредника и озбиљних пропуста у 
доношењу и извршавању одлука и организовању послова у јавном предузећу
дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања 
Јавног предузећа, односно од његовог плана пословања,

3. уколико у току трајања мандата буде правоснажно осуђен на условно или 
безусловну казну затвора,

4. у другим случајевима прописаним законом. 

       Члан 34.

Скупштина општине може разрешити директора пре истека периода на који је
именован:

1. уколико не спроведе годишњи програм пословања,
2. уколико не испуњава обавезу спровођења програма Јавног предузећа у 

складу са смерницама економске политике Владе Републике Србије у 
области политике зарада и запошљавања у јавном сектору или ако се не 
поштују рокови за измирење обавеза Јавног предузећа према привредним 
субјектима утврђени законом којим се регулишу рокови измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама,

3. уколико не изврши одлуке Надзорног одбора,

4. уколико се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем 
директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин,

5. уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 
поступања супротног пажњих доброг привредника и озбиљних пропуста у 
доношењу и извршавању одлука и организовању послова у Јавном 
предузећу дошло до одступања од остваривања основног циља пословања 
Јавног предузећа односно од плана пословања,

6. уколико не примени предлоге ревизора или не примени рачуноводствене 
стандарде у припреми финансијских извештаја,

7. у другим случајевима прописаним законом.

Члан 35.

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела 
против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина 
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општине доноси решење о суспензији.
           Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

Члан 36.

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора, у следећим 
случајевима:

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је 
именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
            2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
            3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
            Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест 
месеци.
            У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка 
материјалне штете, Скупштина општине може донети одлуку о именовању вршиоца
дужности директора на још један период од шест месеци.
            Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћење директора.

VII РЕВИЗИЈА

Члан 37.

Јавно предузеће мора имати извршну ревизију финансијских извештаја од 
стране овлашћеног ревизора.

VIII РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Члан 38.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз 
сагласност оснивача. 
           Одлуком из става 1. овог члана део средстава по основу добити усмерава се 
оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода. 

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор уз сагласност 
Скупштине општине.

IX УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 39.

Јавно предузеће се може задуживати само под условом да је финансијски и 
кредитно способно да преузме отплату зајма.
            Јавно предузеће може да се кредитно задужи код пословних банака, 
фондова и других финансијских организација којима се обезбеђују средства за 
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финансирање инвестиционих пројеката и дефицита текуће ликвидности којим се 
омогућава трајно и несметано пружање услуга дистрибуције природног гаса и 
управљања дистрибутивним системом природног гаса и јавног снабдевања 
природним гасом.

Члан 40.

За финансирање инвестиционих пројеката, Јавно предузеће се задужује 
узимањем кредита ради финансирања развојних пројеката предвиђених програмом 
Јавног предузећа, којим ће се омогућити унапређење, ефикасност и ефективност 
Јавног предузећа, под условом да се финансирање врши на рок дужи од једне 
године. 
           Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана доноси Надзорни 
одбор уз претходну сагласност Скупштине општине Темерин.

Члан 41.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање дефицита текуће 
ликвидности који настаје услед неуправнотежености кретања у приходима и 
расходима Јавног предузећа. 
            Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана доноси Надзорни 
одбор уз претходну сагласност Општинског већа општине Темерин.

Х РАСПОЛАГАЊЕ (ОТУЂЕЊЕ ИПРИБАВЉАЊЕ) ИМОВИНОМ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 42.

Јавно предузеће не може да располаже имовином веће вредности (чија 
набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а која је у функцији 
обављања претежне делатности за коју је основано Јавно предузеће), без 
сагласности Скупштине општине Темерин.
           Јавно предузеће може да располаже имовином мање вредности (чија 
набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља од 10% до 30% од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а која је у функцији 
обављања претежне делатности за коју је основано Јавно предузеће), уз 
сагласности Општинског већа општине Темерин.

Јавно предузеће може да располаже имовином чија набавна и/или продајна 
и/или тржишна вредност у моменту располагања представља мање од 10% од 
књиговодствене вредности укупне имовине Јавног предузећа исказане у 
последњем годишњем билансу. 

XI ОСНИВАЧКА ПРАВА И УЛАГАЊЕ КАПИТАЛА

Члан 43. 
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Јавно предузеће може основати зависно друштво капитала за обављање 
делатности из предмета свог пословања утврђеног одлуком о оснивању. 
           Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана 
има права, обавезе и одговорности које има и Скупштина општине према Јавном 
предузећу. 
            На акт из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. 

Члан 44.

Јавно предузеће може улагати капитал у друга друштва капитала за 
обављање делатности од општег интереса или делатности које није делатност од 
општег интереса, на основу претходне сагласности оснивача. 

ХII УПИС У РЕГИСТАР

Члан 45.

Јавно предузеће уписује се у регистар у складу са законом којим се уређује 
правни положај привредних друштава и поступак регистрације у складу са законом.

ХIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 46.

Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује 
потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и
отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине.
            Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђује активности предузећа 
радизаштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који 
регулишу област заштите животне средине.

XIV ОПШТИ АКТИ И ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 47.

Општи акти Јавног предузећа су статут и други општи акти утврђени законом.

Члан 48.

Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује се редовним извештавањем 
јавности о програму рада предузећа и реализацији програма, као и о другим 
чињеницама које могу бити од интереса за јавност а нарочито: о ревидираним 
финансијским годишњим извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на 
тај извештај, извештај о посебним или ванредним ревизијама, о саставу Надзорног 
одбора, о имену директора, о организационој структури предузећа, као и начину 
комуникације са јавношћу. 
            Јавност у раду се остварује објављивањем на својој интернет страници аката
и докумената, које су наведенe у ставу 1. овог члана. 
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XV ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК

Члан 49.

У Јавном предузећу запослени имају право на штрајк у складу са законом, 
којим се уређују услови за организовања штрајка, колективним уговором и другим 
актом. 

Члан 50.

У случају да се у Јавном предузећу не обезбеде услови за остваривање 
минимума процеса рада, Општинско веће предузима неопходне мере, ако процени 
да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или њихову 
безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице и то:

1. увођење радне обавезе,
2. радно ангажовање запослених из других техничко-технолошких система или 
запошљавање и радно ангажовање нових лица,
3. покретање поступка за утврђивање одговорности директора и председника и 
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа. 

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

Јавно предузеће је дужно да усагласи статут са Законом о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12) и овом одлуком у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке.
            Остале опште акте Јавно предузеће је дужно да усклади у року од 30 дана од
дана ступања на снагу статута.

Члан 52.

Јавно предузеће је дужно да у року од шест месеци од дана ступања на снагу
ове одлукe изврши процену вредности основног капитала у склaду са прописима 
којима се уређује правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће је дужно да након извршене процене из става 1. овог члана 
изврши регистрацију процењене вредности основног капитала, у складу са законом 
којим се уређује регистрација привредних субјеката.
            Општина Темерин је власник 100% удела у основном капиталу Јавног 
предузећа. 

Члан 53.

Управни одбор Јавног предузећа наставља да обавља послове Надзорног 
одбора утврђене овом одлуком, до именовања председника и чланова Надзорног 
одбора у складу са законом.
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Члан 54.

Конкурс за избор директора Јавног предузећа по одредбама Закона о јавним 
предузећима ( '' Службени гласник РС'' број 119/12 ) биће расписан најкасније до 30.
јуна 2013. године.

Члан 55.

Јавно предузеће је правни следбеник Јавног стамбено-комуналног предузећа
''Будућност'' Темерин, која промена фирме је уписана у регистар Привредног суда 
Решењем бр. Фи. 2051/97 од 08.07.1997. године.
            За оснивање и почетак рада правног предходника ЈП ''Гас'' Темерин Јавног 
стамбено-комуналног предузећа ''Будућност'' Темерин, обезбеђена су средства у 
износу од 365.000,00 динара као и објекти, опрема, пословна и друга средства која 
су припадала СИЗ-у становања, средства и опрема СИЗ-а за локалне путеве, СИЗ-
а за противпожарну заштиту.
            Статус имовине који су улагачи из претходног става овог члана унели у Јавно
стамбено-комунално предузеће ''Будућност'' Темерин и престали да постоје, постаје
јавна својина општине Темерин, а Јавно предузеће корисник те јавне својине.

Члан 56.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                  ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-9-7/2013-01                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА: 28.03.2013. године                                                           Андраш Густоњ, с.р.
Т Е М Е Р И Н

45.

На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'' број 119/2012), члана 20. став 1. тачка 28. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) и члана 14. став 
1. тачка 28. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 
11/2008), 
            Скупштина општине Темерин на IX седници одржаној 28.03.2013. године, 
донела је 

О Д Л У К У

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА 

Члан 1.
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Образује се Комисија за именовања Скупштине општине Темерин (у даљем 
тексту: Комисија). 
            Надлежност Комисије за именовања је спровођење поступка јавног конкурса 
за именовања директора јавних предузећа у општини Темерин. 

Члан 2.

Комисија има председника и четири члана, које именује Скупштина општине 
на период од три године.
            Један члан се именује на предлог Сталне конференције градова и општина, а
један члан се именује за свако појединачно именовање директора и он мора бити 
члан Надзорног одбора предузећа у коме се именује директор. 
            Председник и чланови Комисије не могу бити одборници Скупштине општине,
као ни именована лица у органима управе или органима Скупштине општине 
Темерин. 

Члан 3.

Након доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавног предузећа, достављања огласа о јавном конкурсу ради 
објављивања, Комисија разматра пријаве на јавни конкурс и саставља списак 
кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи изборни 
поступак. 
           У изборном поступку се оцењивањем стручне оспособљености, знања и 
вештина утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање 
директора јавних предузећа. 
           Ако се у изборном поступку спроводи писмена провера приликом те провере 
кандидати се обавештавају о месту, дану и времену када ће се обавити усмени 
разговор са кандидатима.

Члан 4.

Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора 
јавних предузећа, Комисија увршћује на ранг листу. Листа за именовање са највише
три најбоља рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима 
према мерилима прописаним за именовањем, доставља се Скупштини општине 
Темерин. Уз листу за именовање доставља се и записник о изборном поступку. 

Члан 5.

Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија 
је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у 
документацију јавног конкурса, под надзором Комисије. 

Члан 6.
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Уколико Комисија након спроведеног јавног конкурса Скупштини општине не 
предложи ни једног кандидата, јер исти нису испуњавали услове за именовање или 
ако Скупштина општине не именује предложеног кандидата или другог кандидата 
са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописан законом.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                  ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-9-8/2013-01                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДАНА: 28.03.2013. године                                                           Андраш Густоњ, с.р.
Т Е М Е Р И Н

46.

На основу члана 29. став 1. Закона о туризму (''Службени гласник РС'', бр.
36/2009 и 88/2010), члана 20. став 1. тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 129/2007) и члана
14.  став  1.  тачка  16.  и  члана  35.  став  1.  тачка  8.  Статута  општине  Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' бр11/08),

Скупштина општине Темерин на  IX седници одржаној  28.03.2013. године,
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

                                                               Члан 1.

    У Одлуци о оснивању Туристичке организације општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин''  бр.  6/2006,  8/2007 и 12/2012 -  у  даљем тексту:  Одлука)
члан 3. мења се и гласи: ''Претежна делатност Туристичке организације је:

7311 – Делатност рекламних агенција
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Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                         ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-9/2013-01                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                        Андраш Густоњ,с.р. 
Т Е М Е Р И Н       

47.

ТАКСЕНА ТАРИФА

Тарифни број 1.

Комунална такса плаћа се за истакнуту фирму на пословном простору. Под 
фирмом, у смислу ове одлуке, подразумева се сваки истакнути назив или име на 
пословном простору, које упућује на то да правно или физичко лице обавља 
делатност у том простору.

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог 
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.

Такса се плаћа за сваку истакнуту фирму ван пословног објекта.

Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна лица и предузетници.

Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у мала правна лица, а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не 
плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.

Kомуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају на годишњем 
нивоу правна лица и предузетници која обављају следеће делатности:
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- банкарство и осигурање имовине и лица у износу од 150.000,00 динара; 

- производња и трговина нафтом и дериватима нафте у износу од 100.000,00 
динара;

- производња и трговина на велико дуванским производима у износу од 150.000,00 
динара;

- поштанске, мобилне,телефонске услуге и електропривреда у износу од 150.000,00
динара;

- казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга у износу
од 200.000,00 динара;

- дискотеке и ноћни барови у износу од 100.000,00 динара.

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
велика правна лица таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају на 
годишњем нивоу у износу од 50.000,00 динара.

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
средња правна лица, комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору 
плаћају на годишњем нивоу у износу од 40.000,00 динара.

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
мала правна лица и предузетници, а имају годишњи приход преко 50.000.000 
динара, плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору у 
износу од 30.000,00 динара на годишњем нивоу.

Такса из овог тарифног броја утврђује се у годишњем износу, сразмерно времену 
истицања фирме, а плаћа се месечно и то до 15. у месецу за претходни месец.

Тарифни број 2.

За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора на објектима и просторијама који припадају општини Темерин 
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и слично) плаћа се комунална 
такса на годишњем нивоу која износи за:

 I ЗОНА 10% од одговарајућег износа утврђеног у тарифном броју 1. ове 
Одлуке;

 II ЗОНА 8% од одговарајућег износа утврђеног у тарифном броју 1. ове 
Одлуке;
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 III ЗОНА 6% од одговарајућег износа утврђеног у тарифном броју 1. ове 
Одлуке;

 IV ЗОНА 4% од одговарајућег износа утврђеног у тарифном броју 1. ове 
Одлуке.

За истицање реклама, објава и огласа у корист трећих лица, а на сопственим 
рекламним паноима (''билборди'') од стране предузећа, односно предузетника који 
се бави рекламном делатношћу, плаћа се такса на годишњем нивоу и то за:

 I ЗОНА у износу од 40.000,00 динара;
 II ЗОНА у износу од 30.000,00 динара;

 III ЗОНА у износу од 22.500,00 динара и

 IV ЗОНА у износу од 17.000,00 динара.

Тарифни број 3.

(1) За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у 
следећим износима:

1. За теретна возила:

- за камионе до 2 t носивости.................................................... 1.200,00 динара, 

- за камионе од 2 t до 5 t носивости......................................... 1.600,00 динара,

- за камионе од 5 t до 12 t носивости........................................ 2.500,00 динара,

- за камионе преко 12 t носивости............................................. 3.700,00 динара; 

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле).... 400,00 динара;
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3. За путничка возила:

- до 1.150 cm3.............................................................................. 400,00 динара;

- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3................................................. 800,00 динара,

- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3................................................. 1.200,00 динара, 

- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3................................................. 1.600,00 динара, 

- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3................................................. 2.500,00 динара, 

- преко 3.000 cm3........................................................................ 4.000,00 динара;

4. За мотоцикле:

- до 125 cm3................................................................................ 350,00 динара, 

- преко 125 cm3 до 250 cm3...................................................... 500,00 динара, - преко 
250 cm3 до 500 cm3...................................................... 950,00 динара, 

- преко 500 cm3 до 1.200 cm3................................................... 1.200,00 динара,

- преко 1.200 cm3....................................................................... 1.500,00 динара; 

5. За аутобусе и комби бусеве до 50 динара по регистрованом седишту.

6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 
приколице за превоз одређених врста терета:

- 1 t носивости........................................................................... 400,00 динара,

- од 1 t до 5 t носивости............................................................ 700,00 динара,

- од 5 t до 10 t носивости.......................................................... 950,00 динара,

- од 10 t до 12 t носивости....................................................... 1.300,00 динара,

- носивости преко 12 t.............................................................. 2.000,00 динара; 

7. За вучна возила (тегљаче):

- чија је снага мотора до 66 KW ................................................. 1.150,00 динара,
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- чија је снага мотора од 66 KW - 96 KW................................... 1.600,00 динара, 

- чија је снага мотора од 96 KW - 132 KW................................. 2.000,00 динара,

- чија је снага мотора од 132 KW - 177 KW............................... 2.400,00 динара,

- чија је снага мотора преко 177 KW......................................... 3.000,00 динара.

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела у износу од 
1.000,00 динара.

(2) Највиши износи комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја усклађују се 
годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички 
орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што 
се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на 
десет динара.

(3) Приликом усклађивања највиших износа комуналне таксе, у складу са ставом 2. 
овог тарифног броја, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени 
највиши износи комуналне таксе.

(4) Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује 
усклађене највише износе комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја.

(5) Објављени усклађени највиши износи комуналне таксе из става 4. овог тарифног
броја примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије''.

Тарифни број 4.

(1) За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних 
просторија у пословне срвхе, осим ради продаје штампе, књига или других 
публикација производа старих и уметничких заната и домаће радиности, плаћа се 
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такса по сваком целом или започетом м2 заузетог простора по утврђеним следећим
зонама:

I ЗОНА 

- за трафике (киоске)........................................... по м2 500,00 дин/месечно

- за летње баште.................................................. по м2 200,00 дин/месечно

II ЗОНА 

- за трафике (киоске)........................................... по м2 300,00 дин/месечно

- за летње баште.................................................. по м2 150,00 дин/месечно

III ЗОНА 

- за трафике (киоске)........................................... по м2 200,00 дин/месечно

- за летње баште.................................................. по м2 100,00 дин/месечно

IV ЗОНА 

- за трафике (киоске)........................................... по м2 100,00 дин/месечно

- за летње баште.................................................. по м2 50,00 дин/месечно

(2) За тезге за излагање и продају робе испред пословних просторија, конзерваторе
за продају сладоледа, воћних напитака и друге облике излагања и продаје робе 
испред пословног простора 250,00 динара плаћа се такса месечно по м2 заузете 
површине (максимално до 3 м2).

(3) Такса из става 1. и 2. по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу, 
плаћа у месечном, а рачуна се сразмерно времену коришћења простора на јавним 
површинама. 

(4) За отворене и покретне тезге за продају робе на период краћи до 30 дана 
(продаја сувенира, честитки и друго), утврђује се такса у дневном износу од 100,00 
динара по м2.

(5) За забавне паркове, циркусе, вашаре, свадбе, подијуме и друге објекте, забавни 
радњи и слично утврђује се такса у дневном износу од 30,00 динара по м2 заузете 
површине.
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(6) За депоновани грађевински материјал по м2 заузете површине утврђује се такса
у месечном износу од 40,00 динара, осим за изградњу породичног стамбеног 
објекта у трајању од 30 дана. 

(7) Такса из става 4,5. и 6. овог тарифног броја плаћа се једнократно у року од 15 
дана од дана настанка таксене обавезе, а рачуна сразмерно времену коришћења 
простора на јавној површини.

(8) Таксени обвезник из овог тарифног броја је свако правно или физичко лице које 
користи простор на јавној површини у пословне и друге сврхе.

Тарифни број 5.

За држање средстава за игру - "забавне игре" утврђује се такса годишњим 
решењем и то:

- по апарату за забавне игре (видео игре, флипери, билијар и сл.) у износу од 
600,00 динара месечно.

Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно лице и предузетник, корисник 
простора у коме се приређује забавна игра.

Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Одсеку 
ЛПА.

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се месечно и то до 15. у месецу за 
претходни месец, сразмерно времену коришћења.

Тарифни број 6.

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 
радова плаћа се комунална такса и то:

1. При изградњи, реконструкцији и адаптацији објеката, утврђује се такса дневно по 
м2 заузете површине 10,00 динара.

2. Извођење радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара, 
утврђује се такса дневно по м2 и то:

 ако се раскопавање врши у времену од 01. марта до 15. новембра 20,00 
динара,
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 ако се раскопавање врши у времену од 16. новембра до 01.марта 40,00 
динара.

Таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа инвеститор од дана заузимања јавне 
површине.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање 
јавне и саобраћајне површине врши због реконструкције коловоза, тротоара или 
друге јавне површине.

48.

На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 62/06, 47/11 и 93/12), члана 104. Закона о туризму 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12) и члана 14. 
тачка 4. и члана 35. тачка 6. Статута општине Темерин (''Службени лист оштине 
Темерин'' број 11/08), 
           Скупштина општине Темерин на IX седници одржаној 28.03.2013. године, 
донела је 

О Д Л У К У

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.

Овом одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа грађанин који користи 
услуге смештаја у тиристичким објектима на територији општине Темерин, изван 
свог пребивалишта.

Члан 2.

Туристичким објектом у смислу члана 1. ове одлуке сматра се: хотел, мотел, 
пансион, туристичко насеље, камп, одмаралиште, природно лечилиште, собе, које 
грађани издају туристима и путницима, односно сваки други објекат у коме се 
туристима и путницима пружају услуге смештаја. 

Члан 3.

Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у туристичком објекту. 
Боравишну таксу обвезник је дужан да плати за боравак до 30 дана по престанку 
боравка.

Члан 4.

Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у туристичком објекту у 
износу од 50,00 динара.
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            Боравишна такса не може се наплатити у износу већем или мањем од 
прописаног.

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 дечје парализе и мултиплек 
склерозе, особе ометене у развоју, особе оболеле од малигне болести, инзулин 
зависне шећерне болести, психозе, епилепсије, хемофилије, трајне хроничне 
бубрежне инсуфицијенције на дијализи, особе које се лече у вези са ХИВ 
инфекцијом, туберкулозом, цистичном фиброзом, аутоимуним системским 
болестима као и пратилац наведених особа; 
            4) 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, студенти 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; 
            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. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно 
образовне установе, упут лекарске комисије и друго). 

Члан 6.

Наплату боравишне таксе врше предузећа, друга правна лица, и 
предузетници који су уписани у одговарајући регистар, као и физичка лица у 
случајевима утврђеним Законом о туризму (у даљем тексту: давалац смештаја). 
           Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом 
услуге смештаја. 

Члан 7.

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет 
уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.

Члан 8.
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Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услуге смештаја посебно искаже 
износ боравишне таксе, а у случају из члана 5. ове одлуке да наведе основ 
ослобађања од плаћања или умањења износа боравишне таксе. 

Члан 9.

Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року 
од пет дана по истеку сваких 15 дана у месецу, односно по истеку месеца.

Члан 10.

Остварена средства од наплаћене боравишне таксе приход су буџета 
општине и користе се у складу са законом за подстицање туризма на територији 
општине Темерин.

Члан 11.

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, 
застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није 
предвиђено овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређује 
порез на доходак грађана, ако овом одлуком није друкчије одређено. 

Члан 12.

Финансијски надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управа – 
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Члан 13.

Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице које пружа услуге смештаја, ако: 

1) боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописаног (члан 
4. ове одлуке); 
            2) не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге (члан 6. ове 
одлуке); 
            3) у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не наведе основ 
ослобађања од плаћања боравишне таксе (члан 8. ове одлуке); 
            4) средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у прописаном року 
(члан 10. ове одлуке). 
            Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се и одговорно лице
у правном лицу које учини прекршај из става 1. овог члана. 
            Новчаном казном од 2.500,00 до 250.000,00 динара казниће се и предузетник 
који учини прекршај из става 1. овог члана. 

Члан 14.
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Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице које пружа услуге смештаја, ако: 

1) боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописаног (члан 
4. ове одлуке); 
            2) не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуга (члан 6. ове 
одлуке); 
            3) у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не наведе основ 
ослобађања од плаћања боравишне таксе (члан 8. ове одлуке); 
            4) средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у прописаном року 
(члан 10. ове одлуке). 

Члан 15.

Ова одлука објављује се у ''Службеном листу општине Темерин'' по добијању 
сагласности од Одељења за буџет, финансије и трезор и ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                          ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-11/2013-01                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                        Андраш Густоњ,с.р. 
Т Е М Е Р И Н       

49.

На основу члана 2. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“ број 88/11) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута („Сл. 
лист општине Темерин 11/08 ) 
           Скупштина општине Темерин је на IX седници, одржаној 28.03.2013. године, 
донела је

О Д Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Члан 1.

У Одлуци о комуналном реду („Сл. лист општине Темерин“ 4/2006, 8/2009), 
члан 42. мења се и гласи :
           “ „Огласи, обавештења и други плакати (у даљем тексту плакати) се истичу 
на огласним паноима који су за то одређени .
           Садржина плаката не може да подстиче дискриминацију по било ком основу, 
верском, расном, националном и др.
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           На једном огласном паноу није дозвољено истицати више од једног плаката 
исте садржине“.

Члан 2.

У члану 43. став 1. алинеја 1. после речи “објава“ додају се речи „који су 
означени и одвојени од огласних паноа“. 

Члан 3.

После члана 43 додаје се члан 43а који гласи : „Општинско веће утврђује 
места за постављање огласних паноа, на предлог Дирекције.
            Дирекција је дужна да достави предлог Плана размештаја огласних паноа 
Општинском већу у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
           Постављање огласних паноа врши Дирекција, на основу одобрења 
Одељења.“

Члан 4.

После члана 44. додаје се нови члан 44а који гласи „ Ако се плакат, или друга
огласна порука постави супротно одредбама ове Одлуке , односно на местима која 
нису за то предвиђена комунални инспектор ће наложити њихово уклањање о 
трошку оглашивача.“

Члан 5.

У члану 67. у ставу 1. речи „ 5.000,00 до 20.000 динара „ замењују се речима“ 
10.000,00 до 30.000,00 динара“.
            У ставу 2. речи „1.000,00 динара“ замењују се речима „2.000,00 динара“.
            После досадашњег става 2. додаје се став 3. који гласи „ За прекршај из 
става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 
20.000,00 динара.

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                          ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-12/2013-01                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                        Андраш Густоњ,с.р. 
Т Е М Е Р И Н       
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50.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије" број 129/07), члана 4. Закона о социјалној 
заштити (''Службени гласник Републике Србије" број 24/2011), и члана 35. став 1. 
тачка 6. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" број 11/08), 
            Скупштина општине Темерин на IX седници одржаној 28.03.2013. године, 
донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Члан 1.

У Одлуци о социјалној заштити општини Темерин („Службени лист општине 
Темерин“ бр 9 / 2011- у даљем тексту: Одлука), члан 5. мења се и гласи:

''Члан 5.

Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи 
грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета 
живота, отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као 
и развоја потенцијала корисника за самосталан живот. 

Услуге које се утврђују овом одлуком су: 

 услуга помоћи и неге у кући 
 услуга социјалног становања у заштићеним условима

 услуге Дневног центра за децу и младе

 услуге мобилног тима ради неодложних интервенција и смештаја у кризним 
ситуацијама појединца и породице 

 услуга подршке за самосталан живот-персонална асистенција

 услуга саветовалишта за брак и породицу

 услуга социјалне исхране.''

Члан 2.

После члана 18. Одлуке додаје се нови члан 18а који гласи :

''Члан 18а

Услуге Дневног центра за децу и младе

Услуге Дневног центра обезбеђује се за децу и младе узраста од 3 – 30 
година са лаком или умереном менталном ометеношћу, аутизмом, поремећајем 
говора и вишестуком ометеношћу, ако је у зависности од степена и врсте 
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ометености, могућности и потреба ових лица и из других разлога, овакав облик 
заштите најцелисходнији.

Услуге Дневног центра могу користити лица чије је пребивалиште / 
боравиште на територији општине Темерин.

Услуге Дневног центра за децу и младе обезбеђују се у складу са 
Правилником за услугу Дневног центр за децу и младе у Темерину.“

Члан 3. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                          ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-13/2013-01                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                        Андраш Густоњ,с.р. 
Т Е М Е Р И Н       

51.

На  основу  члана  59.  Закона  о  Агенцији  за  борбу  против  корупције  (''Сл.
гласник РС'', бр. 87/08 и 53/10), члана 17. и 18. Смерница за израду и спровођење
плана  интегритета  (''Сл.  гласник  ТС'',  бр.  80/10)  и  члана  65.  Статута  општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/08),

Председник општине Темерин доноси

О Д Л У К У

1. Усваја  се  израђени  План  интегритета  органа  општине  Темерин  и
разрешава именована радна група за израду плана интегритета.
Именује се одговорно лице за спровођење плана интегритета:

– Магдолна Пете, заменик начелника Општинске управе.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

На  основу  члана  59.  Закона  о  Агенцији  за  борбу  против  корупције  (''Сл.
гласник  РС'',  бр.  97/08  и  53/10)  прописана  је  обавеза  да  државни  органи  и
организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе
и јавна предузећа доносе своје планове интегритета.  Одредбом члана 17.  и 18.
Смерница за израду и спровођење плана интегритета (''Сл. гласник ТС'', бр. 80/10)
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 прописано  је  да  руководилац  институције  доноси  одлуку  о  усвајању израђеног
плана  интегритета,  разрешава  радну  групу  и  одређује  лице  одговорно  за
спровођење плана интегритета.

Лице одговорно за спровођење плана интегритета, прати да ли се мере из
плана  побољшања  интегритета  институције  спроводе,  припрема  показатеље  за
процену  ефикасности  и  оцену  резултата  предложених  мера  за  побољшање
интегритета.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
ДРЖАВНА УПРАВА И
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                        Владислав Цапик, с.р.
БРОЈ: 06-1/2013-7-01
ДАНА: 25.03.2013.Г.
Т Е М Е Р И Н

           

52.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/07), члана 41. став 1. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености ( „Службени гласник 
Републике Србије“ број 36/09 и 88/10 ) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине 
Темерин ( „Службени лист општине Темерин'' број 11/08 ), 
           Скупштина општине Темерин на IX седници одржаној 28.03.2013.године, 
донела је

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013.
ГОДИНУ 

Активности које локална самоуправа и друге институције на територији 
општине Темерин у основи имају за циљ је бољи живот грађана, подизање 
животног стандарда и бољи квалитет живота.
           Један од највећих проблема са којима се већина грађана суочава је проблем 
незапослености. Локална привреда није довољно развијена да би генерисала нова 
радна места и апсорбовала сву расположиву радну снагу. Из тог разлога важно је 
реализовати пројекте и активности који би створили претпоставке за убрзани и 
одржив економски развој општине, а које су дефинисане у Стратешком плану 
општине Темерин 2010-2015 године и републичким Националним акционим планом 
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за запошљавање РС, као и са покрајинским Акционим планом запошљавања. 
Проблем незапослености је констатован у овом, за општину веома значајном 
документу а као и предуслов његовог решавања је, креирање адекватног пословног
окружења за подршку постојећим предузећима, оснивање нових и привлачење 
инвестивција. Међутим, задовољавање ових предуслова у датим друштвено-
економским околностима велике економске кризе, захтева време и систематски 
приступ решавању овог проблема. Из тог разлога као први корак у систематском 
решавању проблема незапослености општина Темерин доноси Локални акциони 
план за запошљавање за 2013 годину ( ЛАПЗ). Значајно је напоменути да смо на 
основу ЛАПЗ за 2011, као ЛАПЗ за 2012. годину, који је ова Скупштина усвојила, уз 
изузетно добру сарадњу са Националном службом за 
запошљавање,привредницима и другим нивоима власти, створили услове за 
запошљавање значајног броја грађана општине Темерин на неодређено време,као 
и за одрађивање приправничког стажа. 

Потреба за доношењем новог ЛАПЗ општине Темерин за 2013. годину и 
његовим усвајањем од стране Скупштине општине произилази из чињенице да је 
ЛАПЗ за 2011.и 2012 годину резултирао новим запошљавањем. Овај ЛАПЗ је 
неопходан предуслов за расписивање Јавног позива за субвенционисање 
привредника и носиоца личног рада за запошљавање, као и за учешће у 
обезбеђивању нових бесповратниих средстава од виших нивоа власти у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање.

Добијањем ових средстава, заједно са планираним средставима буџета 
општине, обезбеђује се могућност за расписивање Јавног позива за ново 
запошљавање у 2013. години. 

Националним акционим планом запошљавања за 2013. годину утврђени су циљеви 
политике запошљавања и приоритети који се планирају реализовати у 2013 години. 
Национални акциони план запошљавања дефинише критеријуме за учешће у 
финансирању програма и мера активне политике запошљавања. 

У складу са Националним акционим планом запошљавања постоји могућност 
учешће у финансирању следећих програма:

 Субвенције за самозапошљавање
 Субвенције полсодавцима за запошљавање на новоотвореним радним 

местима

 Обуке за тржиште рада и 

 Јавни радови.

Веома значајна околност у општини Темерин када је у питању могућност 
коришћења средстава из екстерних извора јесте што је усвојен Стратешки план 
развоја општине Темерин, Акциони план за младе, Стратегија социјалне заштите и 
др. 

Стратешким планом развоја општине Темерин 2010-2015 године дефинисана
су 3 стратешка циља, 11 приоритетних циљева и 43 мере чија реализација треба да
ојача привредну и економску снагу наше општине.



Број 3     Службени лист општине Темерин     29.03.2013. Страна 64

Сумирано стратешки циљеви и приоритети општине Темерин су:

-Повећање економске конкурентности општине кроз развој и 
реструктуирање привреде и пољопривреде.

У оквиру овог циља је подстицање инвестиција, привлачење капитала ради 
структуралне трансформације, подстицање предузетништва и унапређење 
пољопривредне производње;

-Изградња ефикасне инфраструктуре у функцији јачања конкурентности 
општине 

У оквиру овог циља је изградња приступачне околине насеља, развој мреже 
која доприноси конкурентности, као и развој комуналне инфраструктуре;

-Унапређење рада локалне самоуправе и подизања квалитета и доступности 
услуга у области ванпривредне делатности ( здравствена и социјална 
заштита, образовање, култура и спорт) 

Овај циљ подразумева модернизацију рада локалне самоуправе , 
побољшање социјалних услуга, доступност образовних установа, као и промоција и 
унапређење културног живота.

Преглед стања незапослених лица у општини Темерин 

Просечан број незапослених лица у 2011. години је износио 2.873, од чега су 
1.612 жене, док је у 2012. години, тај број износио 2.689. Дакле, просечан број 
незапослених лица у општини Темерин у овом периоду је опао за 184 лица. 

Стање незапослености у децембру 2012. године1

У децембру 2012. године, укупан број незапослених лица у Јужнобачком 
округу износио је 66.395 (35,200 жене), што у односу на исти период 2011. године 
чини смањење од 2736 лица. 

Исти тренд опадања броја незапослених лица, присутан је и у општини 
Темерин, где је у децембру 2012. године укупан број незапослених лица износио 
2612 (жене 1.516) што представља смањење у односу на децембар 2011. године од
259. лица. Незапослена лица у општини Темерин чине 4% од укупног броја 
незапослених у Јужнобачком округу. 

Посматрано према степену стручне спреме, у децембру 2012. године, 
највише је било незапослених лица са III степеном стручне спреме (841 лице), 
затим са IV степеном (784 лица) и са I степеном (607 лица). Незапослених са VIII 
степеном стручне спреме није било. Посматрано према полу и према стручној 
спреми, највише незапослених жена је са IV степеном стручне спреме. 
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Табела 1: Број незапослених лица у општини Темерин, децембар 2012. године

1 Подаци су добијени од Националне службе за запошљавање, Филијала Темерин. 

Посматрано према старости, највећи број незапослених је у категорији лица 
узраста 30-34 године (358 лица или 13,65%), а затим у категорији 25-29 година (352 
лица или 13,42%). 

Табела 2: Број незапослених лица у општини Темерин, према стручној спреми, 
децембар 2012. године
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Велики проблем у општини Темерин представља дугорочна незапосленост, 
односно број лица која су без запослења непрекидно дуже од 12 месеци. Од 3 до 18
месеци на запослење је у децембру месецу чекало 1,018 лица. Дуже од годину 
дана на запослење чека 1,603 лица или 61,2% од укупног броја незапослених. 

Табела 3: Број незапослених према дужини чекања на запослење

Посматрајући запосленост као категорију опозитну од незапослености која 
генерише привредни раст и веома је важна за опоравак економије, као и за 
привредну стабилност, анализирамо пријављене потребе за запошљавањем.

Табела 4: Пријављене потребе за запошљавањем, јануар-децембар 2012. године
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У 2011. години укупно је било 165 пријављених потребних радних места, док 
тај број у 2012. години износи 173. Током 2012. године, број пријављених потреба за
запошљавањем је осцилирао, а највећи скок забележен је у јуну месецу. 

Запосленост у општини Темерин

Према подацима Републичког завода за статистику, број запослених је у 
периоду од 2008. до 2011. године опадао, и у 2012. години је износио 5620 лица. 

У 2012. години просечно је било 5620 запослених лица, од чега 3432 правних 
лица и 2188 лица која су приватни предузетници (лица која самостално обављају 
делатност) и запослени код њих. 

Сектори који су запошљавали највише лица је сектор прерађивачке 
индустрије (1431 лица), Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 
(437 лица) и образовање (354 лице)2. 
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Крајем 2011. године, општина Темерин је по програму отварања нових 
радних места средствима буџета општине и средствима из буџета Републике 
Србије, запослили 72 радника код 32 послодавца.

У 2012. години, средствима буџета Општине и средствима Покрајинског 
секретаријата за привреду, рад, запошљавање и равноправност полова по 
програму запошљавања приправника запослено је 31 лице код 21 привредника.

За програме запошљавања у 2013. години, Општина је у буџету обезбедила 
400.0000 динара сопствених средстава.

Према расположивим статистичким подацима пензионера је у 2011. години 
било 5836, а у 2012. години 6195, дакле, број пензионера је порастао за 359 лица.

Број регистрованих пољопривредних газдинстава у 2012. години је порастао 
у односу на 2011. годину (775 односно 681 респективно). 

Сумарни преглед 

Уколико се сумира стање на тржишту рада општине Темерин, укупан број 
незапослених лица је на крају месеца децембра 2012. године било 2.621, од чега је 
1.615 жена. У истом периоду, новопријављених лица је било 194, од чега је 102 
жена. Пријављених потреба за запошљавањем на одређено било је 2, на 
неодређено није забележено. Укупно запошљавање износило је 225, од чега је 93 
жена, а расподела између запослења на неодређено и одређено је 54/171 у корист 
запослених на одређено. Запослених са евиденције је било укупно 61, од чега је 27 
жена.

Табела 1: Сумарни преглед стања незапослености у општини Темерин, стање у 
децембру 2012. године

Категорија  Темерин

Незапослена лица
Укупно 2,621

Жене 1,516

Новопријављени
Укупно 194

Жене 102

Пријављене потребе за 
запошљавањем

Укупно 2

Неодређено 0

Одређено 2

Запошљавање Укупно 225

Жене 93

Неодређено 54
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Одређено 171

Запослени са евиденције
Укупно 61

Жене 27

2 Републички завод за статистику, Саопштење бр. 19, Статистика запослености и зарада, 30.01.2013. 

Структура привреде у општини Темерин према 

Познато је да је општина Темерин препознатљива по развоју приватног 
предузетништва. Поред приватног предузетништва главне привредне гране које су 
присутне су: пољопривреда и металски комплекс. На подручју наше општине имамо
преко 900 регистрованих приватних предузетника и преко 250 предузећа – правних 
лица. 

Профили кадрова који се образују у општини Темерин

На нивоу општине Темерин постоје 4 основне и једна средња школа. Средња
школа „Лукијан Мушицки“ је средња техничка школа, која нуди образовање у 
области машинства и обраде метала ( аутомеханичар, инсталатер, бравар), личних 
услуга (женски фризер), екомомисти (пословне адимистратори) Iекономски 
техничари.

Уколико се посматра структура привреде општине Темерин у односу на 
образовни потенцијал који поседује, као и профиле запослења које нуди, долази се 
до закључка да постоје следеће претње:

 неусклађеност постејећих наставних профила са потребама привреде,
 услед континуираног опадања броја ученика јавиће се вишак радне снаге у 

просвети, 
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 услед едуковања ученика истог образовног профила јавља се вишак радне 
снаге на тржишту, те је због тога неопходно прилагодити наставне профиле 
потребама наше привреде. 

Доношење и усвајање ЛАПЗ је први корак у решавању незапослености и 
подстицања развоја локалне привреде. Неопходан предуслов за остваривање 
планираних активности је унапређење сарадње свих релевантних актера и 
институција на регионалном и националном нивоу. Такође, важно питање које се 
поставља је и финансирање пројеката из ЛАПЗ-а.

Потенцијални извори финансирања пројекта су Буџет општине, НСЗ, Влада 
РС, Влада АП Војводине, разни фондови, донације, и други.

Приликом постављања реалних циљева и дефинисање пројеката усмерених 
на решавање проблема незапослености, корисно је имати у виду циљеве и мере 
који се реализују у оквиру регионалних и националних институција и нивоа. 

Приказ активности, пројеката и мера на регионалном и националном новоу 

Национална служба за запошљављање реализује следеће мере активне политике
запошљавања у циљу подстицања запошљавања и смаења незаполености: 

Каријерно вођење и саветовање које обухвата:

-Успостављање контакта са послодавцима, групно информисање, саветовање, 
процену запошљивости, селекцију и класификацију, сајмове запошљавања, 
професионалне оријентације...

-Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

-Развој предузетништва и програми запошљавања

-Субвенције за запошљавање, јавни радови и др.

Влада Републике Србије и Извршно веће АП Војводине у сарадњи са НСЗ и 
Локалним самоуправама, спроводе одређене програме за очување броја радних 
места.

Сви горе поменути су се у протеклих неколико година успешно борило против
незапослености кроз два принципа - што ефиканијој примени и реализацији 
различитих мера Владе РС и НСЗ.

НСЗ је у сарадњи са Владом РС и Владом АП Војводине, прихватањем 
европских принципа у решавању проблема незапослености и применом мера 
активне политике запошљавања, у последњих неколико година успела да реализује
низ нових програма;

самозапољавања, подстицања запошљавања и обука незапослених лица и на тај 
начин допринела активној политици запошљавања.
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Значајан допринос смањењу незапослености дали су и остали субјекти у 
Републици Србији - привредне коморе, локалне самоуправе и невладин сектор. 

Специфичности везане за Локални акциони план за запошљавање у општини 
Темерин за 2013. годину је слична као и у осталим општинама.

Имајућу у виду анализу тржишта рада као и релевантна општинска документа, 
могу се издвојити главни проблеми:

Тржиште рада:

-- Недовољно повремених, привремених и сталних места за младе 

 Недостаје едуковање и помоћ у самозапошљавању и предузетништву  
 Недостаје усклађивање образовних профила према потребама привреде  

 Неповољне структурне карактеристике тржишта рада ( дугорочна   
незапосленост, висока незапосленост младих са нижим стручним 
степеном ...)

Образовање:

-- Недостају програми за развој вештина, способности и навика 

 Недостаје веза између образовања и запошљавања – усклађивање профила   
образовања и потреба привреде 

 Недовољна информисаност   

Полазећи од анализе стања на тржишту рада као и од главних идентификованих
проблема, дефинисани су следећи циљеви који стоје у основи ЛАПЗ-а општине: 

 Оптимална искоришћеност расположивих људских ресурса за унапређење   
локалне привреде 

 Усклађеност потреба привреде и расположиве радне снаге   

 Олакшано укључивање младих на тржиште рада  

 Спречавање дугорочне незапослености   

Актери у реализацији пројеката:

 Локална самоуправа  
 Локални савет за запошљавање  

 Канцеларија за младе  

 Национална служба за запошљавање  

 Привредни субјекти  
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 Агнеција за развој општине Темерин  

 Виши нивои власти  

Листа пројеката: 

 Субвенције за самозапошљавање  
 Субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним   

местима

 Подстицање запошљавања приправника   

 Обуке за тржиште рада и   

 Јавни радови.  

У циљу смањења броја незапослених и стимулисања развоја приватног 
предузетништва општина Темерин се овим ЛАПЗ опредељује за следеће пројекте:

 Субвенције за самозапошљавање  
 Субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним   

местима

 Подстицање запошљавања приправника   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                          ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-16/2013-01                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                        Андраш Густоњ,с.р. 
Т Е М Е Р И Н       

53.

На  основу  члана  130.  став  3.  И  члана  135.  став  2.  Тачка  10.  Закона  о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/2005, 88/2010, 119/2012) и
члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист оштине Темерин'', бр.
11/2008),

Скупштина  општине  Темерин  на  IX  седници  одржаној  дана  28.03.2013..
године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
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I

др  ЕЛИЗАБЕТА  ВРХОВАЦ  МАРИНКОВИЋ  спец.радиолог  разрешава  се
дужности директора Дома здравља ''Темерин'' Темерин. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН           ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
БРОЈ:06-9-24-1/2013-01
ДАНА:28.03.2013.г.
Т Е М Е Р И Н                  Андраш Густоњ,с.р.

54.

На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о здравственој  заштити
(''Службени  гласник  РС'',  бр.  107/2005,  88/2010,  119/2012)  и  члана  35.  тачка  9.
Статута општине Темерин (''Службени лист оштине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина  општине  Темерин  на  IX седници  одржаној  дана  28.03.2013.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ДОМА ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
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др ПЕРО КРЧМАР специјалиста клиничке биохемије именује се за вршиоца
дужности директора Дома здравља ''Темерин'' Темерин на период од 6 месеци.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН           ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
БРОЈ:06-9-24-2/2013-01
ДАНА:28.03.2013.г.
Т Е М Е Р И Н                 Андраш Густоњ,с.р.

55.

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

Скупштина  општине  Темерин  на   IX седници  одржаној  28.03.2013.године,
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

Разрешава се САБОЛЧ ДЕМЕ директор Агенције за развој општине Темерин,
због поднете оставке.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                         ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-24-3/2013-01                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.                    Андраш Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н       

56.

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

Скупштина  општине  Темерин  на   IX седници  одржаној  28.03.2013.године,
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

ЧАБА  ВАРГА,  дипл.правник  именује  се  за  вршиоца  дужности  директора
Агенције за развој општине Темерин на период од једне године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-24-4/2013-01               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                       Андраш Густоњ,с.р.
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Т Е М Е Р И Н       

57.

На основу члана 66. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 119/2012),

Скупштина општине Темерин на  IX седници одржаној  28.03.2013.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА У НАДЗОРНОМ  ОДБОРУ  ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
" ТЕМЕРИН

I

Утврђује се да је Золтану Ури, председнику, Драже Зељковић, члану и Виду
Малешевићу,  члану  престао  мандат  у  Надзорном  одбору  Јавног  предузећа
"Дирекције  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин"  са  даном  25.12.2012.
године,  на  основу  члана  66.  став  1.  Закона  о  јавним  предузећима  (''Службени
гласник РС'', бр. 119/2012).

II

Ово решење објавити  у  "Службеном листу општине Темерин".

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Темерин је именовала Золтана Ури, председника, Дражу
Зељковић, члана и Вида Малешевићу, члана за чланове Надзорном одбору Јавног
предузећа "Дирекције за изградњу и урбанизам општине Темерин". 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе предложила
је Скупштини општине да на основу члана 66. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'',  бр.  119/2012) утврди престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора јавног предузећа. 

Према  одредбама члана  66.  став  1.  Закона  о  јавним предузећима  даном
ступања на снагу Закона Надзорни одбори јавних предузећа престају да раде, а
њиховим члановима престаје мандат. Закон је објављен  у ''Службеном гласнику
РС'',  бр.  119/2012  од  17.12.2012.  године  и  ступио  је  на  снагу  дана  25.12.2012.
године. 

Имајући у виду горе изнетог, Скупштина општине Темерин донела је Решење
као у диспозитиву. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                          ПРЕДСЕДНИК 
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Број: 06-9-24-5/2013-01               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                       Андраш Густоњ, с.р.
Т Е М Е Р И Н                           

58.

На основу члана 66. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', бр. 119/2012),

Скупштина општине Темерин на  IX седници одржаној  28.03.2013.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА У НАДЗОРНОМ  ОДБОРУ  ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  "ТЕМЕРИН"  ТЕМЕРИН

I

Утврђује  се  да  је  Иштвану  Варги,  председнику,  Золтану  Галик,  члану  и
Ненаду Дуновићу, члану престао мандат у Надзорном одбору  Јавног комуналног
предузећа "Темерин" Темерин са даном 25.12.2012. године, на основу члана  66.
став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012).

II

Ово решење објавити  у  "Службеном листу општине Темерин".

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина  општине  Темерин  је  именовала  Иштвана  Варгу,  председника,
Золтана Галик,  члана и  Ненада Дуновића,  члана за  чланове Надзорном одбору
Јавног комуналног предузећа "Темерин'' Темерин.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе предложила
је Скупштини општине да на основу члана 66. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'',  бр.  119/2012) утврди престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора јавног предузећа. 

Према  одредбама члана  66.  став  1.  Закона  о  јавним предузећима  даном
ступања на снагу Закона Надзорни одбори јавних предузећа престају да раде, а
њиховим члановима престаје мандат. Закон је објављен  у ''Службеном гласнику
РС'',  бр.  119/2012  од  17.12.2012.  године  и  ступио  је  на  снагу  дана  25.12.2012.
године. 

Имајући у виду горе изнетог, Скупштина општине Темерин донела је Решење
као у диспозитиву. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                           ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-24-6/2013-01               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                         Андраш Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н                           

59.
На основу члана 66. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени

гласник РС'', бр. 119/2012),
Скупштина општине Темерин на  IX седници одржаној  28.03.2013.  године,

донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА У НАДЗОРНОМ  ОДБОРУ  ЈАВНОГ 
 ПРЕДУЗЕЋА  "ГАС"  ТЕМЕРИН

I

Утврђује се да је Божидару Тодоровићу, председнику, Ђорђе Делибашићу,
члану  и  Јови  Јерковићу,  члану  престао  мандат  у  Надзорном  одбору  Јавног
предузећа "Гас" Темерин са даном 25.12.2012. године, на основу члана 66. став 1.
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012).

II

Ово решење објавити  у  "Службеном листу општине Темерин".

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина  општине  Темерин  је  именовала  Божидара  Тодоровића,
председника,  Ђорђа  Делибашића,  члана  и  Јову  Јерковића,  члана  за  чланове
Надзорном одбору Јавног предузећа "Гас'' Темерин.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе предложила
је Скупштини општине да на основу члана 66. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'',  бр.  119/2012) утврди престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора јавног предузећа. 

Према  одредбама члана  66.  став  1.  Закона  о  јавним предузећима  даном
ступања на снагу Закона Надзорни одбори јавних предузећа престају да раде, а
њиховим члановима престаје мандат. Закон је објављен  у ''Службеном гласнику
РС'',  бр.  119/2012  од  17.12.2012.  године  и  ступио  је  на  снагу  дана  25.12.2012.
године. 

Имајући у виду горе изнетог, Скупштина општине Темерин донела је Решење
као у диспозитиву. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-24-7/2013-01              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                      Андраш Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н                           

60.
На основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи (''Службени

гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009 и 52/2011) и члана 35. став 1.  тачка 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина општине Темерин на  IX седници одржаној 28.03.2013.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН

I

Разрешавају се чланови Управног одбора Предшколске установе ''Вељко Влаховић'' 
Темерин:

Представници општине:
1. Чила Адам, члан
2. Биљана Дошен, члан
3. Жељко Шобић, члан
Из реда запослених:
1. Вера Бјељац, члан
2. Теодора Орос Лахош, члан
3. Славица Стојановић, члан
Из реда родитеља:
1. Зоран Граховац, члан
2. Жужана Черњак, члан
3. Роланд Талпаи, члан

II

За  чланове  Управног  одбора  Предшколске  установе  ''Вељко  Влаховић''  Темерин
именује се:

Представници општине:
1. Чила Адам, члан
2. Биљана Дошен, члан
3. Жељко Шобић, члан
Из реда запослених:
1. Петра Зељковић, члан
2. Едит Сакач, члан
3. Наталија Ковачевић, члан
Из реда родитеља:
1. Зоран Граховац, члан
2. Жужана Черњак, члан
3. Роланд Талпаи, члан

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                               ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-24-8/2013-01                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                  Андраш Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н       

61.
На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи

(''Службени гласник  РС'',  бр. 129/2007),  члана 19.  став 2.  Одлуке  о  месним
заједницама (''Службени лист општине Темерин, бр. 12/2006) и члана 35. став 1.
тачка  9.  Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.
11/2008), 

Скупштина  општине  Темерин  на   IX седници  одржаној  28.03.2013.године,
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ ЈАРАК

I

Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Месне заједнице
Бачки Јарак:

1.  Петар Пајфер, председник, 
2.  Драган Родић, члан и 
3.  Зоран Лисица, члан. 

 

II

За  председника и чланове Надзорног одбора Месне заједнице Бачки Јарак
именује се:

4. Петар Пајфер, председник
5. Данијел Пајфер, члан
6. Зоран Лисица, члан

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                          ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-24-9/2013-01                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.                             Андраш Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н       

62.

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи
(''Службени гласник  РС'',  бр. 129/2007),  члана 19.  став 2.  Одлуке  о  месним
заједницама (''Службени лист општине Темерин, бр. 12/2006) и члана 35. став 1.
тачка  9.  Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.
11/2008), 

Скупштина општине Темерин на  IX седници одржаној  28.03.2013.  године,
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СИРИГ

I

Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Месне заједнице
Сириг:

1.  Слободан Савић, председник, 
2.  Мирко Вереш, члан и 
3.  Милан Латиновић, члан.

II

За  председника и чланове Надзорног одбора Месне заједнице Сириг именује
се:

1. Слободан Савић, председник
2. Сандра Ковачевић Тасовац, члан
3. Милош Суботић, члан

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК 
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Број: 06-9-24-10/2013-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                                 Андраш Густоњ, с.р.
Т Е М Е Р И Н       

63.

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи
(''Службени гласник  РС'',  бр. 129/2007),  члана 19.  став 2.  Одлуке  о  месним
заједницама (''Службени лист општине Темерин, бр. 12/2006) и члана 35. став 1.
тачка  9.  Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.
11/2008), 

Скупштина  општине  Темерин  на   IX седници  одржаној  28.03.2013.године,
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''СТАРО ЂУРЂЕВО''

I

Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Месне заједнице
''Старо Ђурђево'':

 1. Срђан Зељковић, председник, 
 2. Синиша Хајдуковић, члан и  
 3. Ђорђе Млинар, члан.

II

За   председника  и  чланове  Надзорног  одбора  Месне  заједнице  ''Старо
Ђурђево'' именује се:

1. Бранислав Марковић, председник
2. Перица Ђукић, члан
3. Синиша Хајдуковић, члан

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-24-11/2013-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                                          Андраш Густоњ, с.р.
Т Е М Е Р И Н       

64.

На  основу  члана  36.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени  гласник
Републике Србије, бр. 129/07) и члана 41. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/08),

Скупштина општине Темерин на  IX седници одржаној 28.03. 2013. године,
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

I

       Чаба Деме се разрешава дужности члана  Савета за урбанизам,  стамбено-
комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Темерин. 

II

Саболч Деме се бира за члана  Савета за урбанизам,  стамбено-комуналне
делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Темерин. 

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                   ПРЕДСЕДНИК 
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Број: 06-9-24-12/2013-01         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.г.                        Андраш Густоњ, с.р.
Т Е М Е Р И Н       

65.

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи
(''Службени гласник РС'',  бр. 129/2007), члана 54. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник Републике Србије, бр. 107/2005) и члана 35. став 1.  тачка 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина општине Темерин на  IX  седници одржаној  28.03.2013.  године,
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

У Управни одбор Дома здравља ''Темерин'' Темерин именује се:

Представник запослених:
1. др. Ибоља Тот, члан

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-9-24-13/2013-01              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Дана: 28.03.2013.                         Андраш Густоњ, с.р.
Т Е М Е Р И Н       

66.

На основу  члана  219.  став  4.  Закона  о  здравственој  заштити  (''Службени
гласник РС'', бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 35. тачка 23. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),

Скупштина општине Темерин на  IX  седници одржаној  28.03.2013.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО
УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ

УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

I

 др.  Горица Бањац,  доктор медицине разрешава се дужности за стручно
утврђивање  времена  и  узрока  смрти  умрлих  изван  здравствене  установе  и
издавање потврде о смрти.

II

др.  Здравка  Буриновић, доктор  медицине  одређује  се  за  стручно
утврђивање  времена  и  узрока  смрти  умрлих  изван  здравствене  установе  и
издавање потврде о смрти.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН  ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Број: 06-9-24-14/2013-01
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Дана: 28.03.2013.г.                  Андраш Густоњ, с.р.
Т Е М Е Р И Н

67.

                 На основу члана 46. став 3. Закона о изменама и допунама 
Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 93/12) Одељење за 
буџет, финансије и трезор доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

                 Даје се сагласност на Одлуку о локалним комуналним
таксама,  број  06-9-10/2013-01  ,  коју  је  донела  Скупштина  општине
Темерин, на IX седници одржаној 28.03.2013. години.

II

                 Даје се сагласност на Одлуку о боравишним таксама, број
06-9-11/2013-01,  коју  је  донела  Скупштина  општине  Темерин,  на  IX
седници одржаној 28.03.2013. године.

III

                 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                    
АП Војводина                                                            
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Општина Темерин
Одељење за буџет, финансије и трезор
Број: 40-168/2013-05                                                     Начелник                
Датум: 29.03.2013.                                                              
Т е м е р и н                                                           Снежана Ласица,с.р.

С  А   Д   Р   Ж   А   Ј

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА СТРАНА

38.
ОДЛУКА О УПЛАТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

''ГАС'' ТЕМЕРИН
1.

39.
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВНОМ ОТПИСУ

КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА
2.

40.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ
УСКЛАЂИВАЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СА

ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
3.

41.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ

СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА КРОЗ РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ
СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА

6.

42.

ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈП
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ

ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

7.

43.
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈКП

''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

20.

44.
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈП ''ГАС''

ТЕМЕРИН СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
32.

45. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ 45.

46.
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
46.

47. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 47.

48. ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 60.

49. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ 64.

50.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ

ЗАШТИТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
65.

51.
ОДЛУКА О ИЗРАЂЕНОМ ПЛАНУ ИНТЕГРИТЕТА ОРГАНА

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
66.

52.
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
67.

53.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 
77.
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54.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ДОМА ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
78.

55.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
79.

56.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
80.

57.
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА У

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

81.

58.
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА У

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
82.

59.
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА У

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЈП ''ГАС'' ТЕМЕРИН
83.

60.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ

ОДБОРА ПУ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН
84.

61.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ

ЈАРАК
85.

62.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СИРИГ

86.

63.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''СТАРО
ЂУРЂЕВО''

87.

64.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
УРБАНИЗАМ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ТЕМЕРИН

88.

65.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА

ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 
89.

66.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА
МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА

СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

90.

67. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 91.

*
*
*        

Издавач:   Скупштина општине Темерин

Одговорни уредник: Милица Максић, секретар Скупштине општине Темерин

Годишња претплата:  1.500,00 динара.

Жиро рачун број:  840-324641-85

Прималац:  Општинска управа Темерин

Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''
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Телефон број:  021/ 843-888

Штампа: Општинска управа општине Темерин 
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