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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

 

17.  
 

основу члана 32. и 93. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 
129/07), члана 8.  Статута општине Темерин  („Сл. лист општине Темерин“, бр. 
6/2014 – пречишћен текст и 14/2014), а уз претходну сагласност Покрајинског 
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу број: 141-015-1/2019-03-1 од 24.01.2019. године, Скупштина општине 
Темерин, на 32. седници одржаној 28.02.2019. године, донела је  

 
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђује се Дан општине Темерин  и установљава 

свечаност за његово обележавање. 
 

Члан 2. 
 

 Дан општине Темерин  је 01. јули -   дан  када је Народна скупштина 
Републике Србије  усвојила Закон о подручјима срезова и општина у Народној 
Републици Србији – 01.јули 1955.године.  

 
Члан 3. 

 
 Дан општине обележава се свечано и радно. На Дан општине Темерин 

одржава се свечана седница Скупштине општине и додељује годишња награда 
општине Темерин  и друга признања општине.  

Дан општине Темерин  обележава се културно - уметничким, научним, 
спортским и дечијим  манифестацијама према програму обележавања Дана 
општине Темерин. 

 
Члан 4. 

 
За организацију и утврђивање програма обележавања Дана општине, 

Председник општине образује Одбор за обележавање  Дана општине.   
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Члан 5. 

 
Одбор из претходног члана доноси програм обележавања  Дана општине 

и стара се о његовом спровођењу. Одбор за обележавање, програмом  одређује 
активности и манифестације посвећене Дану општине, термине и места 
догађања манифестација, послове и динамику извршења обавеза, носиоце 
задужења и материјално - техничке, просторне и друге услове и потребе. Одбор 
за обележавање координира рад свих субјеката који на било који начин учествују 
у реализацији обележавања Дана општине; сарађује са медијима у циљу 
пропаганде и афирмисања, може ангажовати стручне организације, удружења, 
институције и појединце из области културе, науке, спорта и других области 
друштвеног живота,  ради успешног остваривања програма и стара се о 
извршењу других послова у вези са обележавањем  Дана општине.  

 
 

Члан 6. 
 

За изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и 
васпитања, науке, културе, здравствене заштите, социјалне и дечије заштите, 
развоја локалне самоуправе и других видова стваралаштва и хуманитарног 
деловања у општини Темерин, Скупштина општине ће поводом Дана општине 
додељивати јавна признања и награде појединцима, привредним субјектима, 
установама, месним заједницама и удружењима грађана. О јавним признањима 
и наградама општине Темерин  доноси се посебна одлука.  

 
Члан 7. 

 
За обележавање Дана општине и значајних датума општине и одржавања 

манифестација по програмима прослава, средства се обезбеђују у буџету 
општине, од спонзора и донатора.  

 
Члан 8. 

 
 Стручне, финансијско-административне, техничке и организационе 

послове за обележавање  Дана општине и значајних датума општине Темерин  
обављаће Општинска управа Темерин  и Културни  центар '' Лукијан Мушицки'' 
Темерин.  

 
Члан 9. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и  објављивиће се у 

"Службаном листу општине Темерин".  
 
 
 

РЕПУБПИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНA                                                          ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           Роберт Пастор, с.р. 
Број:06-8-2/2019-01 
Дана:28.02.2019.године 
Т Е М Е Р И Н      
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18.  
 

На основу члана 32.  и члана 93.став 1. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. Гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 47/2018), члана 9.  Статута 
општине Темерин  („Сл. Лист општине Темерин“, бр. 6/2014 – пречишћен текст и 
14/2014),  и члана 3. Одлуке о утврђивању Дана општине Темерин ( ''Службени 
лист општине Темерин бр.4/2019),  Скупштина општине Темерин, на 32. седници 
одржаној 28.02.2019. Године, донела је 

 
 

О Д Л У К У  
о установљењу звања ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН и признања ЗА ТЕМЕРИН 

 
 

 
I. OПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
 

Овом одлуком установљава се звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН и 
признање ЗА ТЕМЕРИН (у даљем тексту: звање и признање). 
 

Члан 2. 
 

Звање и признање додељује се физичким и правним лицима, као и 
другим организацијама, чија делатност или животно дело у области науке, 
привреде, предузетништва – занатства, културе, уметности, здравствене 
и социјалне заштите, унапређења животне средине, спорта и физичке 
културе у вршењу јавних овлашћења и у другим областима од 
непосредног интереса доприноси развоју, очувању традиција и 
афирмацији општине Темерин (у даљем тексту: општина) и њених 
грађана.  

Звање и признање могу се доделити физичким и правним лицима и 
другим организацијама из земље и иностранства.   

Звање и признање могу се доделити и постхумно.  
 

Члан 3. 
 

Одлуку о додели звања и признања  доноси Скупштина општине 
Темерин (у даљем тексту: Скупштина општине) на предлог Комисије за 
доделу звања и признања (у даљем тексту: Комисија).  

Звање и признање уручује се на свечаној седници Скупштине 
општине поводом обележавања Дана општине – 1. Јула.  

  
Члан 4. 

 
 Комисију именује Скупштина општине   на мандатни период од 

четири године. Комисија има седам чланова.  
Чланови Комисије су лица која уживају углед: истакнути научни, културни 
и други јавни радници општине.  
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Члан 5. 

 
 Комисија континуирано прати активности у областима наведеним у 

члану 2. Став 1. И 2. Ове Одлуке. Комисија може тражити писмене 
информације и податке од државних органа и појединих организација који 
су јој потребни за сачињавање предлога кандидата за доделу звања и 
признања.  

 Комисија до краја фебруара  календарске године објављује јавни 
позив за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСНИ 
ГРАЂАНИН и признања ЗА ТЕМЕРИН. 
  Након процене пристиглих информација Комисија сачињава 
образложен предлог кандидата за доделу звања и признања. Предлог се 
доставља председнику Скупштине општине  најкасније до 31. Маја текуће 
године. Председник Скупштине општине предлоге за доделу звања и 
признања подноси на усвајање на  јунској седници Скупштине општине 
Темерин.  
 

Члан 6. 
 

Рад Комисије регулисаће се посебним Пословником. 
 
  

II. ЗВАЊЕ ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН  

 

 
Члан 7. 

 
  Звање Почасни грађанин додељује се за истакнуто и трајно животно 
дело у области науке, привреде, уметности, образовања и васпитања, као 
и за резултате постигнуте у јавном животу и развоју културног 
стваралаштва и то физичким лицима која су својим делима и чињењима 
допринела подизању угледа општине у земљи и иностранству уз 
претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне 
самоуправе. 

Годишње се додељује највише једно звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН.   
 
 

Члан 8. 
 

Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН додељује се у виду дипломе и 
новчане награде.    

Диплому потписује председник Скупштине општине. Опис дипломе: 
Диплома је формата 40 x 60 цм, у средини је грб општине и  текст 
Почасни грађанин општине Темерин. Садржај дипломе: - пун назив 
додељивача, - име, презиме, занимање и место становања лица коме се 
додељује звање, - потпис председника Скупштине општине и – печат 
Скупштине општине. 
Текст дипломе се штампа на српском језику ћириличним писмом, као и на 

мађарском језику и  писму. 
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III. ПРИЗНАЊЕ ЗА ТЕМЕРИН 

 

Члан 9. 
 

Признање ЗА ТЕМЕРИН додељује се лицима за истакнута дела која 
значајно доприносе угледу општине подизањем његових материјалних и 
духовних вредности.    

 
 Признање ЗА ТЕМЕРИН додељује се правним и физичким лицима, 

као и другим организацијама и то за истакнуте научне, културне и 
уметничке активности; односно за значајну делатност у образовању, 
комуналној, социјалној, здравственој, привредној области као и у онима 
који су својим радом допринели већем степену развоја јавног реда и мира 
и лицима који су својим спортским и другим резултатима пронели славу 
своје општине.  

Годишње се додељује највише три признања ЗА ТЕМЕРИН.  
 
 

Члан 10. 
 

Признање ЗА ТЕМЕРИН додељује се у виду дипломе и новчане 
награде.  

Диплому потписује председник Скупштине општине. Опис дипломе: 
Диплома је формата 40 x 60 цм, у средини је грб општине и  текст ЗА 
ТЕМЕРИН. Садржај дипломе: - пун назив додељивача, - име, презиме, 
занимање и место становања лица коме се додељује звање, - потпис 
председника Скупштине општине и – печат Скупштине општине. 
Текст дипломе се штампа на српском језику ћириличним писмом, као и на 

мађарском језику и  писму. 

Члан 11. 
 

Висину новчане награде  утврђује Општинско веће а средства се 
обезбеђују у буџету општине.  

 
 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

 
Члан 12. 

 
  Општинска управа  општине Темерин  води евиденцију о 
добитницима звања и признања.  

Садржај евиденције чине подаци о добитницима као и о њиховим 
делатностима која чине основу доделе звања и признања.   

Један примерак Одлуке о додели звања и признања која су добила 
ова звања и признања са њиховим подацима трајно се чувају у архиви 
Општинске управе.  
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Члан 13. 

 
Скупштина општине може одузети звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН. 

Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН одузима се у случају када је правоснажном 
судском одлуком добитник кажњен због умишљајног кривичног дела које 
се гони по службеној дужности.  

        
Члан 14. 

 
У случају одузимања признања ЗА ТЕМЕРИН примењују се одредбе 

из претходног члана ове Одлуке.  
           

Члан 15. 
 

Иницијативу за одузимање звања или признања подноси Комисија. 
Одлуку о одузимању звања и признања доноси Скупштина општине по 
истом поступку као и код доделе.  

 
Члан 16. 

 
  Одлука о одузимању звања или признања доставља се добитнику 
од кога се звање или признање одузима као и органу који води евиденцију 
о добитницима и архиви Општинске управе. 
 

Члан 17. 
 

Ова одлука ступа на даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Чланом 93. Ставом 1. Закона о локалној самоуправи прописано је 
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о додељивању 
звања ''почасни грађанин'' особи чији су рад и достигнућа од посебног 
значаја за општину уз претходну сагласност министарства надлежног за 
послове локалне самоуправе. 

Чланом 3. Одлуке о утврђивању Дана општине Темерин одређено је 
да се на дан општине Темерин одржава свечана седница Скупштине 
општине и додељују се годишња награда општина Темерин и друга 
признања општине. 
 Овом одлуком регулишу се установљење звања ''Почасни грађанин'' 
и признања ''За Темерин'', поступак и начин доделе наведених звања и 
признања. За доношење ове одлуке потребно је обезбедити средства у 
буџету општине Темерин. 
 

РЕПУБПИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНA                                                          ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           Роберт Пастор, с.р. 
Број:06-8-3/2019-01 
Дана:28.02.2019.године 
Т Е М Е Р И Н      
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19.  

На основу члана 11. став 1. и члана 18. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 62/2006, 47/2011, 
93/2012, 104/2016, 95/2018 – др.закон), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 
83/2014 – др.закони, 101/2016 – др.закони и 47/2018), и члана 35. тачка 15. 
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014 и 
14/2014) Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној 28.02.2019. 
године, донела је, 

 

ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: 
комуналне таксе) за коришћење права, предмета и услуга на територији 
oпштине Темерин и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин 
плаћања комуналне таксе. 

Члан 2. 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за 
чије је коришћење прописано плаћање таксе. 

Члан 3. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета 
или услуге за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе и 
траје док траје коришћење права, предмета или услуге. 

Члан 4. 
 

Комуналне таксе уводе се за: 

 

1. истицање фирме на пословном простору; 
2. држање моторних, друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина; 
3. држање средстава за игру (''забавне игре''). 

Члан 5. 

Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и 
услуга од стране државних органа и организација, органа и организација 
територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе (општине 
Темерин). 
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Члан 6. 
 

Обвезник комуналне таксе дужан је да поднесе пореску пријаву за 
утврђивање таксене обавезе Одељењу за буџет, финансије и трезор – 
Одсеку локалне пореске администрације (у даљем тексту: Одсек ЛПА), 
најкасније до 30. марта у години за коју се врши утврђивање комуналне 
таксе, односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, 
предмета и услуге за које је уведена комунална такса. 

Обвезник комуналне таксе за све прописане облике у члану 4. ове 
одлуке, осим из тачке 2. држање моторних, друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина, дужан је да сваку насталу 
промену пријави Одсеку ЛПА у року од 15 од дана настанка промене. 

Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору подноси се на обрасцу П ФИР који је саставни део 
ове одлуке – Прилог 1. 

Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за 
игру – ''забавне игре'' подноси се на обрасцу П ЗИГ који је саставни део 
ове одлуке – Прилог 2. 

Субјекти који су ослобођени плаћања локалних комуналних такса 
нису у обавези да подносе пријаве за утврђивање обавезе по овом основу. 

Члан 7. 
 

На територији општине Темерин комунална такса плаћа се у различитој 
висини‚ зависно од врсте делатности и величине правног лица у смислу 
закона којим се уређује рачуноводство, висине годишњег прихода, као и 
предмета или вршења услуге за које се плаћају таксе.  

Члан 8. 

Комунална такса плаћа се у месечном и годишњем износу, што ће се 
дефинисати у тарифним бројевима таксене тарифе, која је саставни део 
ове одлуке. 

 

Члан 9. 

Ако обвезник комуналне таксе, изузев обвезника из члана 4. тачка 2. 
ове одлуке, не поднесе пореску пријаву за коришћење права, предмета или 
услуге, таксена обавеза утврдиће се на основу података којима располаже 
надлежни орган или путем инспекцијског надзора. 

Члан 10. 

У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, 
застарелости, наплате, обрачуна камате, принудне наплате и осталог, 
примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији. 

 



Број 4     Службени лист општине Темерин    28.02.2019. Страна 9 

 
Члан 11. 

Утврђивање, контролу и наплату комуналних такси прописаних овом 
одлуком, изузев комуналне таксе из члана 4. тачка 2. врши Одсек ЛПА. 

Комуналну таксу из става 1. овог члана, решењем утврђује Одсек ЛПА 
Темерин. 

Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба 
министарству финансија, преко Одсека ЛПА Темерин. 

Контролу и наплату комуналне таксе за држање моторних друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина врши 
Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа Нови Сад, 
Полицијска станица Темерин приликом регистрација возила. 

Члан 12. 

Висина комуналних такси утврђена овом одлуком може се изменити 
једном годишње, и то у поступку утврђивања буџета општине за наредну 
годину. 

Изузетно, висина комуналне таксе утврђена овом одлуком, може се 
изменити и у случају доношења, односно измене закона или другог прописа 
којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе. 

Члан 13. 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши порески инспектор 
Одсека ЛПА и по потреби у сарадњи са комуналном инспекцијом Општинске 
управе. 

Члан 14. 

Новчаном казном најмање у износу од 50.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако: 

-Одсеку ЛПА не поднесе пријаву за утврђивање обавезе плаћања локалне 
комуналне таксе (члан 6. став 1. ове одлуке); 

-Одсеку ЛПА не пријави или не пријави у прописаном року сваку насталу 
промену (члан 6. став 2. ове одлуке); 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице или одговорно лице 
у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у 
најмањем износу од 15.000,00 динара. 
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Члан 15. 

Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне 
рачуне јавних прихода прописане Правилником о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

Средства, која се остваре наплатом локалних комуналних такси су 
изворни приходи буџета општине. 

Члан 16. 

Саставни део ове одлуке је таксена тарифа утврђена за коришћење 
појединих права, предмете и услуга. 

 

Члан 17. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним 
комуналним таксама ("Службени лист oпштине Темерин" број 03/13, 18/18). 

Члан 18. 

Ова одлука објављује се у ''Службеном листу општине Темерин'', а ступа 
на снагу од дана објављивања и примењује се од 1. марта 2019. године. 

 

РЕПУБПИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНA                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                    Роберт Пастор, с.р. 
Број: 06-8-4/2019-01 
Дана: 28.02.2019.године 
Т Е М Е Р И Н      

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. 

Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у микро и мала правна лица, а имају годишњи 
приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају комуналну таксу за истицање 
фирме на пословном простору. 
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Kомуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају на 

годишњем нивоу правна лица и предузетници који обављају следеће 
делатности: 

 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, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање осталих 
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 и микро правна лица и предузетници, а имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 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 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 ......................................................….1.390,00 динара, 
-за камионе од 2t до 5t носивости...................................................1.840,00 динара, 
-за камионе од 5t до 12t носивости............................................…..3.220,00 динара, 
-за камионе преко 12t носивости ....................................................4.590,00 динара. 
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2) За теретне и радне приколице 

(за путничке аутомобиле) .................................................................460,00 динара. 

3) За путничка возила: 

-до 1.150 cm3.......................................................................................460,00 динара, 
-преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3...........................................................910,00 динара, 
-преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 ......................................................1.380,00 динара, 
-преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3........................................................1.840,00 динара, 
-преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3........................................................2.780,00 динара, 
-преко 3.000 cm3...............................................................................4.600,00 динара. 

4)За мотоцикле: 

-до 125 cm3 .........................................................................................460,00 динара, 
-преко 125 cm3 до 250 cm3.................................................................680,00 динара, 
-преко 250 cm3 до 500 cm3..............................................................1.140,00 динара, 
-преко 500 cm3 до 1.200 cm3...........................................................1.390,00 динара, 
-преко 1.200 cm3...............................................................................1.720,00 динара. 

5) За аутобусе и комби бусеве по 

регистрованом седишту........................................................................50,00 динара. 

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

-1t носивости .......................................................................................460,00 динара, 
-од 1t до 5t носивости..........................................................................800,00 динара, 
-од 5t до 10t носивости ...................................................................1.090,00 динара, 
-од 10t до 12t носивости ..................................................................1.500,00 динара, 
-носивости преко 12t …..............................................................…..2.300,00 динара. 

7) За вучна возила (тегљаче): 

-чија је снага мотора до 66 kw.........................................................1.380,00 динара, 
-чија је снага мотора од 66 kw до 96 kw..........................................1.840,00 динара, 
-чија је снага мотора од 96 kw до 132 kw........................................2.320,00 динара, 
-чија је снага мотора од 132 kw до 177 kw......................................2.780,00 динара, 
-чија је снага мотота преко 177 kw...........................…....................3.690,00 динара. 

8) За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за 
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз 
пчела..................................................................................................1.140.00 динара. 
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Тарифни број 3. 

За држање средстава за игру (''забавне игре'' на рачунарима, 
симулаторима, видео-аутоматима, флиперима, билијар, пикадо и слично) 
утврђује се комунална такса по апарату, у месечном износу од 2.000,00 динара. 

Обвезник по овом тарифном броју је корисник простора, правно и физичко 
лице, односно предузетник који држи апарате за игре, односно приређује 
забавне игре у простору. 

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

Комунална такса по овом тарифном броју утврђује се годишњим решењем 
сразмерно времену коришћења, а плаћа се месечно до 15. у месецу. 
 
 

20.  
 

На основу члана члана 6. тачка 5) и члана 7. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 
62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16-др.закон и 95/18-др.закон), члану 239. став 3. 
Закона о накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник Републике 
Србије'', број: 95/18), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/14 – др. закони, 101/16 – 
др. закони и 47/18), и члана 35. тачка 15. Статута општине Темерин (“Службени 
лист општине Темерин” број 6/14 и 14/14), 
          Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној 28.02.2019. 
године, донела је, 

 

ОДЛУКУ 
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина 
за територију Општине Темерин, олакшице, начин достављања и садржај 
података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу 
плаћања накнаде. 

Члан 2. 

Накнаде за коришћење јавне површине су: 

1.) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће радиности; 
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2.) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе 
и за потребе других лица, као и коришћење површине и објекта за оглашавање 
за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредан утицај 
на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за коју 
дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе 

3.) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу 

Јавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних 
добара јесте површина утврђена планским документима јединице локалне 
самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима и то: 

-јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.); 

-трг; 

-јавна зелена површина (парк, саобраћајне површине и сл.). 

Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смису 
става 1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 

-објектом привременог коришћења: киоск, летња и зимска башта, покретне тезге, 
изложбени пултови за излагање воћа и поврћа, пултови за продају лубеница и 
другог воћа и поврћа, уређаји за кокице и друге сличне производе, расхладни 
уређаји и слично; 

-за забавне паркове, циркусе, вашаре, свадбе, приређивање забавних садржаја, 
за полигоне за почетну обуку возача, за заузеће јавне површине приликом 
обављања делатностии и слично. 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у 
смислу става 1. тачке 1) овог члана односи се на привремено коришћење 
простора на јавној површини и не обухвата коришћење трајног карактера 
изградњом објеката инфраструктуре. 

Обвезник накнаде 

Члан 3. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне 
површине. 

Основица  

Члан 4. 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је 
површина коришћеног простора изражена у метрима квадратним (m2 ).  
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Висина накнаде 

Члан 5. 

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у 
Прилогу 12. закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара. 

Критеријуми прописивања висине накнада су: време коришћења јавне 
површине, зона у којој се налази простор који се користи, као и техничко-
употрбне карактристике објекта. 

Списак улица по месним заједницама и зонама је саставни део ове 
одлуке. 

Зоне по месним заједницама 

Члан 6. 

Накнада за коришћење јавне површине се утврђује и плаћа по зонама. 

 

ОПИС ЗОНА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

I ЗОНА – обухвата следеће улице: 

a) у Првој Месној заједници Темерин 

1. Народног фронта од кућног броја 65. до 159. и од броја 58. до 128. Новосадска 
од броја 351. до 439. и од броја 302. до 384. Пашићева од броја 25. до 113. и од 
броја 40. до 134. Марка Орешковића од броја 7. до 49. и од броја 8. до 42. Кошут 
Лајоша од броја 1. до 41. и од броја 2. до 58. Петефи Шандора од броја 1. до 45. 
и од броја 2. до 56. Змај Јовина од броја 1. до 47. и од броја 2. до 48. Учитељска, 
Моша Пијаде, Првомајска, Сирмаи Кароља од броја 1. до 31. и од броја 2. до 48. 

II ЗОНА – обухвата следеће улице: 

a) у Првој месној заједници Темерин 

1. Народног фронта од кућног броја 161. до 253. и од броја 130. до 222/1. Соње 
Маринковић, Мункачи Михаља, Новосадска од броја 441. до 533. и од броја 386 
до 480. Молнар Ђуле, Шајкашког партизанског одреда, Сирмаи Кароља од броја 
33. до краја улице и од броја 50. до краја улице, Пашићева од броја 115. до краја 
улице. 

2. Иве Лоле Рибара од кућног броја 1/3 до 1/13 и од броја 8. до 56. Чаки Лајоша 
од 7. до 53. и од 6. до 48. 

3. Киш Ференца од броја 1. до 5. и од броја 2. до 10. 

4. Народног фронта од кућног броја 1. до 63. и од броја 2. до 56. ''23. Октобра'', 
Новосадска од броја 287. до 349. и од броја 236. до 300. Кодаљ Золтана, Микеш 
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Келемена, Пашићева од броја 1. до 23. и од броја 2. до 38. Лукијана Мишицког од 
броја 11. до краја и од броја 2. до краја улице. 

б) у Meсној заједници Старо Ђурђево – Темерин 

1. Новосадска од кућног броја 131. до 257. и од броја 102. до 192. 

в) У Meсној заједници Бачки Јарак 

1. Омладинска, Иве Лоле рибара од кућног броја 79. до краја улице и од броја 
46. до краја улице, Николе Тесле, Новосадска од кућног броја 23. до 109. и од 
броја 30. до 112. Радничка, Иве Андрића, Мике Боснић, Здравка Челара, Цара 
Лазара од броја 43. дo 105. и од броја 56. до 96. Младена Стојановића од броја 
9. до 37. и од броја 22. до 54. Партизанска од броја 15. до краја улице и од броја 
12. до краја улице, Гаврила Принципа од броја 23. до 25. и од броја 30. до 46. 

III ЗОНА – обухвата следеће улице: 

а) у Првој месној заједници Темерин 

1. ЈНА, Бостан, Максима Горког, Мађарска, Светозара Милетића од кућног броја 
1. до 15. и од броја 2. до 10. Чаки Лајоша од броја 55. до 93. и од броја 50. до 76. 
Кошут Лајоша од броја 43. до краја улице и од броја 60. до краја улице, Змај 
Јовина од броја 49. до краја улице и од броја 50. до краја улице, Верешмарти 
Михаља, Безереди Миклоша, Дожа Ђерђа од броја 1. до 71. и од броја 2. до 76. 
Иве Лоле Рибара од броја 1/14 до краја и од броја 58. до краја улице. 

2. Треће Крајишке бригаде, Занатска, Народног фронта од броја 255. до краја 
улице и од броја 224. до краја улице, Прве пролетерске дивизије, Клапка Ђерђа, 
Иве Лоле Рибара од броја 1/1 до 1/2 и од броја 2. до 6. Стевана Дивнина Бабе, 
Јожеф Атиле, Пролетерска од броја 1. до 59. и од броја 2. до 68. Новосадска од 
броја 535. до краја улице и од броја 482. до краја улице. Саве Ковачевић од 
броја 1. до 31. и од броја 2. до 36. Радничка, Алмашка до броја 8. Косовска, 
Ковач Антала, Шпанских бораца, Васе Стајића, Сиришка, Светог Илије, Ракоци 
Ференца, Чаки Лајоша од броја 1. до 5. и од броја 2. до 4. ''29. Новембар'', 
Радноти Миклоша, Стевана Синђелића, Цара Душана, Гусман Јожефа, 
Народних хероја, Димитрија Туцовића, Барањи Кароља, Перцел Мора од броја 
23. до краја улице и од броја 22. до краја улице, Ади Ендре, Петефи бригаде, 
Петефи Шандора од броја 47. до 69. и од броја 58. до броја 94. Омладинска, 
Браће Рибникар, Лукијана Мишицког од броја 1. до 9. Фехер Михаља и Светог 
Николе. 

б) Meсна заједница Старо Ђурђево – Темерин 

1. Новосадска од кућног броја 1. до 129. и од броја 2. до 100. Новосадска од 
броја 259. до 285. и од броја 194. до 234. Ђуре Јакшића, Гаврила Принципа, 
Петра Драпшина, Жарка зрењанина, Ивана Горана Ковачића, Његошева, Марка 
Краљевића, Раде Кончара, Партизанска, Борачка, Милоша Облилића, Браће 
Југовић, Железничка и Мала. 

 

в) Meсна заједница Бачки Јарак 
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1. Новосадска од кућног броја 1. до 21. и од броја 2. до 28. Новосадска од броја 
111. до краја улице и од броја 114. до краја улице, Славка Родића, Иве Лоле 
Рибара од броја 1. до 77. и од броја 2. до 44. Жарка Зрењанина, Марије Бурсаћ, 
Вељка Влаховића, Моша Пијаде, Дрварска, Симе Шолаје, Железнички чвор, 
Железничка, Цара Лазара од броја 1. до 41. и од броја 2. до 54. Цара Лазара од 
броја 107. до краја и од броја 98. до краја улице, Ивана Милутиновића, 
Виноградска, Блок 20, Младена Стојановића од броја 1. до 7. и од броја 2. до 20. 
Младена Стојановића од броја 39. до краја улице и од броја 56. до краја улице, 
Партизанска од броја 1. до 13. и од броја 2. до 10., Марка Орешковића од броја 
15. до краја улице и од броја 12 до краја улице, Гаврила Принципа од броја 1. до 
21. и од броја 2. до 28. 

г) у Месној заједници Сири 

1. Новосадска улица 

IV ЗОНА – овухвата следеће улице: 

a) Прва Месна заједница Темерин 

1. Ружа, Јокаи Мора, Косовска, Бошка Бухе, Пап Пала, Липе, Сечењи Иштвана, 
Танчић Михаља, Арањи Јаноша, Иве Андрића, Косте Нађа, Алексе Шантић, 
Кокаи Имре, Пролетерска од броја 61. до краја улице и од броја 70. до краја 
улице,Алмашка од броја 10. до краја улице, Саве Ковачевић од броја 33. до краја 
улице и од броја 38. до краја улице, Боре Станковић, Дрварска, Лазе Костић, 
Михајла Пупина и Николе Рађеновић-Џуге. 

2. Перцел Мора од броја 1. до 21. и од броја 2. до 20, Болманска, Вашариште, 
Вереш Петера. 

б) Месна заједница Сириг – све улице сем Новосадске: 

Вука Караџића, Доситеја Обрадовића, Фрушкогорска, Николе Тесле, ''13.Април'', 
Косовска, Добровољачка, Милана Рељина, Дрварска, Грмечка, ЈНА, Извиђачка, 
Мајевичка, Ђуре Даничић, Дунавска, Радничка, Београдска, Иве Лоле Рибара, 
Бранка Радичевића, Петра Кочића, Гаврило Принципа, Војводоне Бојовића, 
Краља Петра Првог и Јована Дучића. 

Начин утврђивања и плаћања 

Члан 7. 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према 
површини коришћеног простора, сразмерно времену коришћењу тог простора 
или према техничко- употребним карактеристикама. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине дужан је да поднесе 
пријаву за утврђиваље обавезе Одељењу за буџет, финансије и трезор, Одсек 
локалне пореске администрације општине Темерин (у даљем тексту: Одсек ЛПА 
Темерин), најкасније до 31. марта у години за коју се врши утврђивање накнаде, 
односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења јавне површине. 
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Пријава за утврђивање накнаде за коришћење јавне површине из члана 2. става 
1. подноси се на обрасцу П ЈПО, која је саставни део ове одлуке. 

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Одсек ЛПА Темерин. 

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. 
у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту 
уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења. 

Против решења из става 4. овог члана може се изјавити жалба министарству 
финансија, преко Одсека ЛПА Темерин 

У погледу поступка утврђивања, конроле, наплате, повраћаја, камате, принудне 
наплате, застарелости и осталог што није прописано овом одлуком сходно се 
примењују одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска 
администрација. 

Ослобођења 

Члан 8. 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни 
корисници буџетских средстава. 

Накнаду за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова не плаћа се ако се 
раскопавање, односно заузимање јавне површине врши због изградње, 
реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површине, као и 
приликом извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења 
објеката у функцију. Под довођењем објекта у функцију подразумевају се радови 
на текућем (редовном) одржавању објекта, за које се не издаје одобрење по 
Закону о планирању и изградњи.  

Казнене одредбе  

Члан 9. 

Новчаном казном најмање у износу од 50.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако: 

-Одсеку ЛПА Темерин не поднесе пријаву за утврђивање обавезе плаћања 
накнаде за коришћење јавне површине (члан 7. став 2. ове одлуке); 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице или одговорно лице 
у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у 
најмањем износу од 15.000,00 динара.  
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Уплата прихода од накнада  

Члан 10. 

Накнаде за коришћење јавних површина уплаћују се на рачуне прописане 
за уплату јавних прихода 

Припаност прихода 

Члан 11. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају 
буџету Општине Темерин.  

Члан 12. 

Саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за коришћење 
јавних површина. 

Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу 
Општине Темерин”, а примењује се од 1. марта 2019. године. 

 

 

РЕПУБПИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНA                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                    Роберт Пастор, с.р. 
Број: 06-8-5/2019-01 
Дана: 28.02.2019.године 
Т Е М Е Р И Н    

 

 

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге 
сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће радиности  

 

 



Број 4     Службени лист општине Темерин    28.02.2019. Страна 20 

 
Тарифни број 1. 

1.За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности, за сваки цео и започети m2 простора 
који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и 
то: 

1) За обавњаље пословне делатности у привременим објектима, киосцима, 
летњим и зимским баштама утврђује се накнада у дневном износу по m2 заузете 
површине: 

I ЗОНА 

- за трафике (киоске)......................................... по m2 22,00 дин/дневно, 

- за летње и зимске баште................................ по m2 10,00 дин/дневно, 

II ЗОНА 

- за трафике (киоске)......................................... по m2 10,00 дин/дневно, 

- за летње и зимске баште................................ по m2 7,00 дин/дневно, 

III ЗОНА 

- за трафике (киоске)......................................... по m2 7,00 дин/дневно, 

- за летње и зимске баште................................ по m2 3,00 дин/дневно, 

IV ЗОНА 

-за трафике (киоске)......................................... по m2 3,00 дин/дневно, 

-за летње и зимске баште................................ по m2 2,00 дин/дневно, 

2) Накнада за коришћење јавне површине из тачке 1 подтачке 1) овог тарифног 
броја, за летње баште утврђује се и за период од 16. новембра до 14. марта за 
јавне површине које су остале заузете платформама, ограђеним уређеним 
површинама на којима се обавља угоститељска делатност у летњем периоду 
умањена за 50% од редовног износа за летње баште по зонама,  

3) За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, чији 
елемент је расхладна витрина, накнада се плаћа у износу утврђеном применом 
тачке 1. подтачке 1 овог тарифног броја увећаном за 20%,  

4) За изложбене пултове за воће и поврће испред пословних просторија, 
конзерваторе за продају сладоледа, воћних напитака и друге облике излагања и 
продаје робе и други покретни објекти за за продају робе на мало и вршење 
занатских и других услуга, као и за уређаје за кокице, кестен, кукуруз и слично 
утврђује се накнада у износу од 10,00 динара дневно по m2 заузете површине, 

5) За пултове за продају лубеница и другог воћа и поврћа на јавној површини 
(максимално до 5 m2), ван подручја пијаца у насељеним местима утврђује се 
накнада у висини од 7,00 динара дневно по m2 заузете површине, 
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6) За отворене и покретне тезге за продају робе на период краћи од 30 дана 
(продаја сувенира, цвећа, честитки и друго), утврђује се накнада у дневном 
износу од 100,00 динара по m2, 

7) За заузеће јавне површине у циљу излагања и продаје робе и у друге сврхе у 
смислу обављања делатности за које нису обезбеђене сагласности надлежних 
општинских органа утврђује се накнада у висини од 17,00 динара дневно по m2 
заузете површине, 

8) За полигоне за почетну обуку возача и обављање сличних делатности на 
јавној површини за које је прибављено одобрење надлежног општинског 
одељења утврђује се накнада за коришћење јавне површине у износу од 9,00 
динара дневно по m2 заузете површине, 

9) За забавне паркове, циркусе, вашаре, свадбе и приређивање забавних и 
сличних садржаја утврђује се накнада у дневном износу од 100,00 динара по m2 
заузете површине. 

Накнада по овом тарифном броју, осим накнаде из тачке 1. подтачке 5) и 6), 
плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, на основу задужења Одсека ЛПА 
Темерин, а по претходно поднетој пореској пријави, односно издатом одобрењу 
надлежног општинског одељења у складу са прописима, као и по извештају о 
коришћењу простора на јавној површини сачињеним од стране комуналне 
инспекције општине Темерин. 

Накнада за коришћење јавне површине по овом тарифном броју из тачке 1. 
подтачке 5) и 6) плаћа се у року од 15 дана од дана достављања решења Одсека 
ЛПА Темерин. 

Надлежни орган је у обавези да један примерак одобрења за коришћење 
простора на јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној 
површини достави Одсеку ЛПА Темерин, као и следеће податке: 

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески 
идентификациони број, матични број и текући рачун; 

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, 
порески идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ 
и адреса становања физичког лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним 
површинама 

 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене 
потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта 

за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се 
врши непосредни утицај на расположивост квалитет или неку другу 

особину јавне површине 
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Тарифни број 2. 

За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица, за сваки цео и започети m2 простора који се користи, 
утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

За коришћење рекламних паноа, билборда, електронских дисплеја без 
тона, транспарената између стубова и за средства за оглашавање која се 
постављају на стубовима јавне расвете и осталим сличним местима накнада се 
утврђује по зонама, по површини, дневно по m2 и то: 

 

 I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА 

Динара/m2 

дневно 

29,00 21,00 16,00 8,00 

 

Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни 
месец на основу задужења Одсека ЛПА Темерин, а по претходно поднетој 
пореској пријави, односно издатом акту надлежног одељења општинске управе, у 
складу са прописима, као и по извештају о коришћењу јавне површине у сврху 
оглашавања сачињеним од стране комуналне инспекције општине Темерин. 

Надлежни орган је у обавези да један примерак одобрења за коришћење 
простора на јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној 
површини достави Одсеку ЛПА Темерин, као и следеће податке: 

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески 
идентификациони број, матични број и текући рачун; 

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, 
порески идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ 
и адреса становања физичког лица; 

 податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним 
површинама 

  

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 
материјалом и 

за извођење грађевинских радова и изградњу 

 

Тарифни број 3. 
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За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и 
започети m2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно, и то: 

                                                                                                                                         динара 

1. При изградњи, адаптацији и реконструкцији објеката 20,00 

2. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и 
тротоара: 

  

а) ако се раскопавање врши у времену од 1. марта до 15. новембра 30,00 

б) ако се раскопавање врши у времену од 16. новембра до краја фебруара 50,00 

3. За депоновани грађевински материјал за изградњу породичног стамбеног или 
пословног објекта  

20,00 

 

Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.  

Накнаду из тачке 1. овог тарифног броја плаћа инвеститор зграде од дана 
почетка градње до завршетка. 

Накнаду из тачке 2. овог тарифног броја плаћа инвеститор радова на чији захтев 
је одобрено заузеће, односно раскопавање јавне површине. 

Накнада из тачке 2. овог тарифног броја не плаћа се ако се раскопавање, 
односно заузимање јавне површине врши због реконструкције коловоза, 
тротоара, или друге јавне саобраћајнице. 

Обвезник накнаде по тачки 3. овог тарифног броја је правно или физичко лице 
испред чијег објекта је депонован грађевински материјал или опрема. 

Накнада за коришћење јавне површине из овог тарифног броја плаћа се на 
основу задужења Одсека ЛПА Темерин, а по претходно поднетој пореској 
пријави или на основу акта издатог од стране надлежног одељења Општинске 
управе или комуналног инспектора. 

Надлежни општински орган је у обавези да један примерак акта из тачке 1. и 2. 
овог тарифног броја, односно записника комуналне инспекције о инспекцијском 
надзору по све три тачке достави надлежном Одсеку ЛПА Темерин са следећим 
подацима: 

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески 
идентификациони број, матични број и текући рачун; 

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са 
адресом, порески идентификациони број, матични број радње, текући рачун 
радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица. 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним 
површинама 
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21.  
 

На основу члана 524. и 525. став 3. Закона о привредним друштвима 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.36/2011 и 99/2011, 83/14 и 5/2015, 
44/2018 и 95/2018),  члана 27.став 3. Закон о јавним службама ( ''Службени 
гласник РС'' број 42/91,71/94,79/2005- др.закон,81/2005–испр.др.закона,83/2005- 
испр.др.закона и 83/2014 - др.закон)  и члана 35. став 1. тачка 8. Статута 
општине Темерин ( „Службени лист општине Темерин“ - пречишћен текст бр. 
6/2014 и 14/2014) Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној дана 
28.02.2019. године, доноси  

 
 

О Д Л У К У  
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ   

АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком покреће се поступак ликвидације Агенције за развој 
општине Темерин (у даљем тексту:установа) уписане у Агенцији за привредне 
регистре, матични број: 08898758, ПИБ 105929721 , број рачуна код Управе за 
трезор: 840-484743-26  код филијале управе за трезор Нови Сад. 

 
Члан 2. 

 
Јавна агенција је основана Одлуком о оснивању Агенције за развој 

општине Темерин, са називом Агенција за развој  општине Темерин број 06-34-
6/2008-01 од 10.11.2008.године (“Службени лист општине Темерин 15/2008). 
године, и изменом оснивачког акта и то :Одлуком о измени одлуке о оснивању 
Агенције за развој општине Темерин број: 06-2-2/2016-01 од 09.02.2016.године.    
Седиште установе је у Темерину, улица Новосадска број  352. Оснивач установе 
је општина Темерин, оснивачка права врши Скупштина општине Темерин, 
матични број 08070598 , ПИБ 100819285. Права, обавезе, одговорности и 
имовину установе , коју чине право својине на покретним стварима, право 
коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и друга имовинска 
права преузеће оснивач, општина Темерин. Документацију насталу у раду јавне 
агенције , а која представља архивску грађу, преузеће Општинска управа 
општине Темерин. Констатује се да су испуњени сви услови предвиђени Законом 
о привредним друштвима за покретање поступка ликвидације јавне агенције.  

 
Члан 3. 

 
  Ликвидација јавне агенције  почиње даном регистрације ове Одлуке код 
Привредног суда у Новом Саду и објављивањем огласа о покретању 
ликвидације. Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана  
у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 
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Члан 4. 

 
За ликвидационог управника именује се Дејан Ајдуковић, дипл. 

економиста. Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће својим актом 
Општинско веће општине Темерин. Ликвидациони управник ће одмах, а 
најкасније у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, поднети 
Привредном суду у Новом Саду регистрациону пријаву покретања поступка 
ликвидације и ову Одлуку, ради регистрације ликвидације установе у Регистру. 

 
  

Члан 5. 
 

Од дана ступања на снагу ове Одлуке јавна агенција не може предузимати 
нове послове, већ само послове везане за спровођење ликвидације. 
Ликвидациони управник може преузимати следеће активности:  

 Вршити радње на окончању послова започетих пре поступка ликвидације; 

  Предузимати радње потребне за спровођење ликвидације, као што су продаја 
имовине, исплата поверилаца и наплата потраживања;  

 Вршити друге послове неопходне за спровођење поступка ликвидације 
установе; 

  Ликвидациони управник заступа установу у ликвидацији и одговоран је за 
законитост пословања установе у ликвидацији.  
 

Члан 6. 
 

  Позивају се сви дужници да измире своје обавезе према установи.  
 

Члан 7. 
 

Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према јавној 
агенцији  најкасније у року од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању 
поступка ликвидације код Привредног суда у Новом Саду. Упозоравају се 
повериоци да ће им потраживања бити прекулдирана ако их не пријаве 
најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа о покретању 
ликвидације. Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак 
пред надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема обавештења о 
оспореном потраживању и у истом року о томе писаним путем обавести установу 
у ликвидацији , то потраживање се сматра преклудираним.  

 
Члан 8. 

 
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано 

обавештење о покретању ликвидације установе најкасније у року од 15 дана од 
дана почетка ликвидације.  

Члан 9. 
 

Општина Темерин ће преузети обавезу испуњења пријављених 
потраживања поверилаца,која у току поступка ликвидације не буду у целости 
измирена из остварених прихода, као и обавезу плаћања свих трошкова који 
настану у поступку ликвидације.  
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Члан 10. 

 
Пријаве потраживања достављати на адресу јавне агенције, у Темерину, 

Новосадска 352.  
 

Члан 11. 
 

Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације 
саставити почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај, у 
складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија, а након 
доношења одлуке Скупштине општине о усвајању истог предузети потребне 
радње за регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу са законом 
регистрацији.  

Члан 12. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе сва општа и појединачна 
акта установе. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
оснивању Агенције за развој  општине Темерин (“Службени лист општине 
Темерин број 15/2008 и 4/2016).   
 

Члан 13. 
 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

 Чланом 524. и 525. ставом 3. Закона о привредним друштвима прописано 
је да се ликцидација друштва спроводи онда када друштво  има довољно 
средстава за намирење својих обавеза а да се поступак прекреће одлуком 
скупштине акционара.  
 Чланом 27. Ставом 3.Закона о јавним службама прописано је да се на 
основу акта о укидању установе спроводи поступак редовне ликвидације, у 
складу са законом. 
  Скупштина општине Темерин је на својој 30. Седници донела Одлуку о укидању 
Агенције за развој општине Темерин број 06-48-6/2018-01 од 28.12.2018. године,  те се у 
складу са том одлуком предлаже доношење одлуком којом се покреће поступак 
ликвидације Агенције за развој општине Темерин сходно горе наведеним члановима 
закона. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК  
БРОЈ: 06-8-6/2019-01              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ДАНА:28.02.2019. год.                           РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.  
Т Е М Е Р И Н 
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22.  
 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 60. 
став 1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ( “ Службени гласник РС 
“, бр. 68/15, 41/08,44/2018 – др.закон и 83/2018), члана 68. став 1. тачка 1. 
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 – 
пречишћен текст и 14/14), члана 4. став 2. Одлуке о јавном превозу путника у 
друмском саобраћају на територији општине Темерин ( “ Службени лист општине 
Темерин “, бр. 6/2018) уз претходну сагласност Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре број: 344-11-15345/2018-03 од 16.01.2019.године  

Скупштина општине Темерин на својој XXXII седници одржаној дана 
28.02.2019.године донела је  

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА 
ЗА ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређују се аутобуска стајалишта за линијски превоз 
путника на територији општине Темерин.Линијски превоз путника обављаће се 
као градски и приградски превоз. 

Члан 2. 

Аутобуска стајалишта на територији општине Темерин за међумесни, 
градски и приградски превоз су : 

На линијама Нови Сад – Бачки јарак – Темерин – Нови Сад 

Бачки Јарак 

Назив стајалишта Улица и број 

1 а) Бачки Јарак - “ Ливадица ” Новосадска улица бр. 34 

1 б) Бачки Јарак - “ Ливадица ” Новосадска улица бр. 13 

2 а) Бачки Јарак - “ Центар “ Новосадска улица бр. 88 

2 б) Бачки Јарак - “ Центар “ Новосадска улица бр. 81 

3 а) Бачки Јарак - “ Челик “ Новосадска улица бр. 132 

3 б) Бачки Јарак - “ Челик “ Новосадска улица бб 
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Темерин 

Назив стајалишта Улица и број 

4 а) Темерин 1 Новосадска улица бр. 72 

4 б) Темерин 1 Новосадска улица бр. 83 

5 а) Темерин 2 – "Игралиште” Новосадска улица бр. 138 

5 б) Темерин 2 – "Игралиште” Новосадска улица бр. 173 

6 а) Темерин 3 Новосадска улица бр. 194 

6 б) Темерин 3 Новосадска улица бр. 267 

7 а) Темерин 4 – Жел.рампа - Млин Новосадска улица бр. 250 

7 б) Темерин 4 – Жел.рампа - Млин Новосадска улица бр. 287 

8 а) Темерин 5 - Центар Новосадска улица бр. 310 

8 б) Темерин 5 - Центар Новосадска улица бр. 373 

9 а) Темерин 6 Новосадска улица бр. 380 

9 б) Темерин 6 Новосадска улица бр. 439 

10 а)Темерин 7 - Чилаг Новосадска улица бр. 448 

10 б)Темерин 7 - Чилаг Новосадска улица бр. 505 

11 а)Темерин 8 - Телеп Новосадска улица бр. 502 

11 б)Темерин 8 - Телеп Новосадска улица бр. 539 

12 а)Темерин 9 Новосадска улица бр. 558/1 

12 б)Темерин 9 Новосадска улица бр. 559 

13Темерин 10 - Окретница Угао Новосадске и Алмашке улице 

 

На линијама Нови Сад – Бечеј – Нови Сад 

 

Напомена : Стајалишта од броја 1 до броја 13 су на претходном списку – линија 
Нови сад – Бачки Јарак – Темерин – Нови Сад. 

 

14 а) Темеринска чарда Бечејски пут бб 

14 б) Темеринска чарда Бечејски пут бб 
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На линијама Нови Сад – Госпођинци – Нови Сад 

 

Напомена : Стајалишта од броја 1 до 13 су на претходном списку – линија Нови 
Сад – Бачки Јарак – Темерин – Нови Сад 

 

15 а) Темерин 11 Угао Чаки Лајоша и Новосадске улице 

15 б) Темерин 11 Чаки Лајоша бр. 49 

16 а) Темерин 12 Чаки Лајоша бр. 76/1 

16 б) Темерин 12 Чаки Лајоша бр. 93 

 

На линијама Темерин – Сириг (Камендин) – Темерин 

 

Назив стајалишта Улица и број 

1) Темерин 0 “ Векић “ Партизанска бб 

2) Темерин 01 “ ФКЛ “ Индустријска зона бб 

3 а) Темерин 5 - “ Центар “ Новосадска ул. бр.310 

3 б) Темерин 5 - “ Центар “ Новосадска ул. бр. 373 

4 а) Темерин 6 Новосадска ул. бр.380 

4 б) Темерин 6 Новосадска ул. бр. 439 

5 а) Темерин 13 Чаки Лајоша бр. 17 

5 б) Темерин 13 Чаки Лајоша бр. 20 

6 а) Темерин 14 Бемова бр. 45 

6 б) Темерин 14 Бемова бр. 54 

7 а) Сириг 0 - “Бензинска станица Avia“ Новосадска бб 

7 б) Сириг 0 - “Бензинска станица Avia“ Новосадска бб 

8 а) Сириг 1 - “ Центар “ Новосадска улица бр. 34 

8 б) Сириг 1 - “ Центар “ Новосадска улица бр. 17 

9 а) Сириг 2 - “ Окретница “ Новосадска улица бр. 70 

10 а) Сириг 3 - “Школа” ул. ЈНА бр. 2 

10 б) Сириг 3 - “Школа” ул. ЈНА бр. 5 

11 а) Сириг 4 ул. ЈНА бр.54 

11 б) Сириг 4 ул. ЈНА бр.35 

12) Сириг 5 “Камендин” Камендинска бб 



Број 4     Службени лист општине Темерин    28.02.2019. Страна 30 

 
 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлукa о одређивању 
стајалишта за линијски превоз путника на територији општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'', број 8/2018 ). 

Члан 4. 

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: 06-8-7/2019-01                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 28.02.2019.                                                                      Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н  
 
 

23. 
 

             На основу члана 12. став 2. Закон о инспекцијском надзору ( ''Службени 
гласник РС'' број 36/15, 44/18-др.закон и 95/2018), члана 32. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 35. Статута 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 
6/2014 и 14/2014)   

Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној 
28.02.2019.године,донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О   ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
 

 

I 
 

   Мења се глава V  алинеја - за  председника : уместо '' Јасмина 
Благојевић, помоћник председника општине'' треба да стоји ''Гордана Бараћ, 
начелник одељења за друштвене делатности и јавне службе''. 
 За члана: уместо ''Гордана Бараћ'' треба да стоји ''Тамара Карановић''. 
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II 
 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-8/2019-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019године                            Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

24. 
 

 

На основу члана 59. став 9. Закона о јавним предузећима  (''Службени 
гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 35.  тачка 10. Статута општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној 28.02.2019. 
године, донела је 
 
 
 

                                    Р Е Ш Е Њ Е 
                 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ 

   
 
I 

  
ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену Програма пословања ЈКП ''Темерин'' 

Темерин за 2019. годину, донет на 73. седници Надзорног одбора одржаној 
20.02.2019.  године. 
 

II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-10/2019-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године                 Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
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25. 
 

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима  (''Службени 
гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 35.  тачка 10. Статута општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној 28.02.2019. 
године, донела је 
 
 
 

                                    Р Е Ш Е Њ Е 
                   О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ  

  ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 2019. ГОДИНУ    

   
 
I 

  
ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену Посебног програма пословања ЈКП 

''Темерин'' Темерин за 2019.годину, донет на 73. седници Надзорног одбора 
одржаној 20.02.2019.  године. 
 
 

II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-11/2019-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године                 Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

26. 
 

На основу члана 69.став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ( '' 
Службени гласник РС број 15/2016), члана 28. став 2. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и 
члана 35.  тачка 23. Статута општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној 28.02.2019. 
године, донела је 
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                                    Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА   
ПРАЖЊЕЊА КОНТЕЈНЕРА  
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН   

 
I 

  
ДАЈЕ СЕ сагласност на  Измену Ценовника пражњења контејнера ЈКП 

''Темерин'' Темерин, донет на 73. седници Надзорног одбора одржаној  
20.02.2019.  године. 
 

II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                     ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-12/2019-01           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године               Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

27. 
 

На основу члана 69.став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ( '' 
Службени гласник РС број 15/2016), члана 28. став 2. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и 
члана 35.  тачка 23. Статута општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној 28.02.2019. 
године, донела је 
 

                                  Р Е Ш Е Њ Е 
                       О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА   

ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН   

 
I 

  
ДАЈЕ СЕ сагласност на  Измену Ценовника изношење отпадних ЈКП 

''Темерин'' Темерин, донет на 73. седници Надзорног одбора одржаној  
20.02.2019.  године. 
 
 

II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                      ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-13/2019-01            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године                 Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

28. 
 
 

На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист 
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 

Скупштина  општине  Темерин на  XXXII седници  одржаној  28.02.2019. 
године, донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019.годину ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН   

 
 
 
I 
 

 
     ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада са Финансијским планом 

за 2019.годину Туристичке организације општине Темерин који је усвојен на 14. 
седници Управног одбора , одржаној 26.12.2018.години. 
 
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-14/2019-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године                    Роберт Пастор, с. р. 
Т Е М Е Р И Н        
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29. 
 

На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист 
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 

Скупштина  општине  Темерин на  XXXII седници  одржаној  28.02.2019. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019.годину  ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ 
КАРОЉ'' ТЕМЕРИН   

 
 
I 
 

 
     ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада са Финансијским планом 

за 2019.годину Jавне библиотеке ''Сирмаи Карољ''Темерин који је усвојен на 
седници Управног одбора , одржаној 24.01.2019.години. 
 
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                            ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-15/2019-01                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године                        Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

30. 
 

На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист 
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 

Скупштина  општине  Темерин на  XXXII седници  одржаној  28.02.2019. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ 
ПЛАНОМ ЗА 2019.годину КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН   
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I 

 
     ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом за 

2019.годину, усвојен на 21.седници Управног одбора Културног центра општине 
Темерин, одржаној 07.02.2019. године. 
 
 

    II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-16/2019-01              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године                   Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

31. 
 

На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист 
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 

Скупштина  општине  Темерин на  XXXII седници  одржаној  28.02.2019. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019.годину ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН   

 
 
I 
 

 
     ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада са Финансијским планом 

за 2019.годину Центра за социјални рад општине Темерин који је усвојен на 64. 
седници Управног одбора , одржаној 23.01.2019.години. 
 
 

   II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-17/2019-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године                  Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

 

32. 
 

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

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 35. тачка 
9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен 
текст бр. 6/2014 и 14/2014) и члана 6. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке 

организације општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 6/06, 
8/07,12/2012...21/2016), 

Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној 
28.02.2019.године,донела је 
 

    Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  РАЗРЕШЕЊУ   ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 

 

I 
 

  Тамара Шите, професор географије разрешава се дужности вршиоца 
дужности директора Туристичке организације општине Темерин због истека 
времена на који је именована. 

II 
 

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

Образложење 
 

  Тамара Шите, професор географије је дана 25.10.2018.године именована 
за  вршиоца дужности директора Туристичке организације на период од шест 
месеци. 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на 
својој 33. седници од  27.02.2019.године размотрила и доставила Скупштини 
општине предлог Решења о разрешењу са функције вршиоца дужности 
директора Тамаре  Шите због истека времена на који је именована. 

Скупштина општине Темерин је на својој 32.седници одржаној 
28.02.2019.године донела Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Туристичке организације општинe Темерин Тамаре Шите. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-18-1/2019-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019године                            Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

33. 
 

 

        На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), 
члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014) и члана 6. став 2. Одлуке о 
оснивању Туристичке организације општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'', бр. 6/06, 8/07,12/2012....21/2016), 

Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној 
28.02.2019.године,донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 

 

I 
 

 Тамара Шите, професор географије, именује се за  директора Туристичке 
организације општине Темерин на период од четири године почев од 
28.02.2019.године. 

 

II 
 

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

Образложење 
 

  Тамара Шите је дана 28.02.2019.године Решењем Скупштине општине 
Темерин разрешена дужности директора   директора Туристичке организације 
општине Темерин.   
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на 
својој 33. седници од  27.02.2019.године размотрила и доставила Скупштини 
општине предлог Решења о  именовању директора Тамаре  Шите. 

Скупштина општине Темерин је на својој 32.седници одржаној 
28.02.2019.године донела Решење о именовању директора Туристичке 
организације Тамаре Шите, професора географије. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-18-2/2019-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године                            Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

34. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20.  Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018)  и члана 35. став 1.  тачка 23. 
Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" 
пречишћен текст број 6/2014 и 14/2014), 

Скупштина општине Темерин на  XXXII седници одржаној 28.02.2019. 
године, донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ  

ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА 
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 

 
I 

 
 Тамара Васиљевић, мастер правник, се бира за председника тела 

за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Темерин.   
 
 
 

II 
 

Ово решење објавити  у  "Службеном листу општине Темерин". 
 

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-18-3/2019-01                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године                              Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
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35. 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 
35. тачка 23. Статута општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на  XXXII  седници одржаној 28.02.2019. 
године, донела је  
  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О   ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА И ПРИЗНАЊА 
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 

 I 
 

У Комисију за доделу звања и признања општине Темерин именују се: 
 
1. Милован Балабан, историчар - члан 
2. Густоњ Андраш, новинар – члан 
3. др Имре Нађ, професор универзитета – члан 
4. Миломир Радић, наставник географије – члан 
5. Анћелија Лончар, наставник руског језика – члан 
6. др Олга Пекез, доктор медицине - члан 
7. Душан Бокић,  машински инжењер - члан 

 
 

 II 
 
   Комисија се именује на период од четири године, почев од 
28.02.2019.године. 
 

 
III 

 
 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН        
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                      ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-18-4/2019-01                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године              РОБЕРТ ПАСТОР, с.р. 
Т Е М Е Р И Н                                                
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36. 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23. 
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',пречишћен текст 
бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на  XXXII  седници одржаној 28.02.2019. 
године, донела је  
  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О   РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА 
САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 
 
I 

 
 Милица Пилиповић се разрешава дужности члана  Савета за буџет и 
финансије  Скупштине општине Темерин. 
 
 
 

 II 
 
   Радмила Симеуновић се бира за члана  Савета  за буџет и финансије  
Скупштине општине Темерин. 
 
 

 
III 

 
 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-19-5/2019-01                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.године                  РОБЕРТ ПАСТОР, с.р. 
Т Е М Е Р И Н                                                
 
 
 
 
 



Број 4     Службени лист општине Темерин    28.02.2019. Страна 42 

 

37. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник  РС'',  бр. 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/2018), члана 52.  став 4. Статута општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),  
 Скупштина општине Темерин на  XXXII седници одржаној 
28.02.2019.године, донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА    
 САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 

 
                                          I 

 
Радмила Симеуновић се разрешава дужности заменика председника  

Савета за младе општине Темерин. 
 

 
II 
 

Сава Белановић се бира  за заменика председника Савета за младе 
општине Темерин. 

 
 

III 
  

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-8-18-6/2019-01                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 28.02.2019.г.                                      Роберт Пастор, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
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38. 
 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 
68. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 – 
пречишћен текст и 14/14) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 13/08) 
           Општинско веће општине Темерин, на 119. седници одржаној 26.02.2019. 
године, донело је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

Образује се Пројектни тим за потребе израде и реализације пројекта ''Западни 
колектор Фаза 1 канализационе мреже'', у следећем саставу: 

 

1. Мирослав Тепић–координатор пројекта; 
2. Стеван Томић – члан Општинског већа задужен за ресор 
    комуналних делатности; 
3. Стана Матавуљ – спровођење поступка јавне набавке радова и 
    стручног надзора; 
4. Золтан Ковачич – праћење извршења уговора за реализацију 
    радова и спровођење стручног надзора над радовима; 
5. Зорица Баштовановић – финансијско управљање и 
6. Милица Гвозденовић – медијско представљање и видљивост 
    пројекта. 

II 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                           ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број: 06-1/19-19-1-01  
Дана:26.02.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 
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39. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 
68. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 – 
пречишћен текст и 14/14) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 13/08) 
          Општинско веће општине Темерин, на 119. седници одржаној 26.02.2019. 
године, донело је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Образује се Пројектни тим за потребе израде и реализације пројекта 
''Реконструкција постројења за производњу топлотне енергије у општини 
Темерин'', у следећем саставу: 

1. Мирослав Тепић – координатор пројекта; 
2. Стеван Томић – члан Општинског већа задужен за ресор 
    комуналних делатности; 
3. Снежана Ласица – начелник Одељења за буџет, финансије и трезор; 
4. Бранислав Миљковић – спровођење поступка јавне набавке радова 
    и стручног надзора; 
5. Недељко Роквић – праћење извршење уговора за реализацију 
    радова и спровођење стручног надзора над радовима и 
6. Милица Гвозденовић – медијско представљање и видљивост 
    пројекта 

 

II 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                            ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број: 06-1/19-19-2-01  
Дана:26.02.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 
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40. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 
68. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 – 
пречишћен текст и 14/14) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 13/08) 

Општинско веће општине Темерин, на 118. седници одржаној 21.02.2019. године, 
донело је следећи 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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

 

I 

Именује се Комисија за расподелу средстава по Јавном конкурсу за 
суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности 
удружења у области културе у 2019. години и за расподелу средстава по јавном 
конкурсу за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2019. години, 
у следећем саставу: 

1. Милован Балабан, просветни инспектор – председник; 
2. Изабела Урбан – помоћник председника општине у области 

     друштвене делатности – члан; 
3. Бранислав Зукић – представник Културног центра општине Темерин – члан и 

4. Дејан Брадаш, саветник у области здравства, социјалне заштите,  
    културе и образовања - секретар Комисије. 

 

II 

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

III 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење Општинског 
већа општине Темерин број:06-1/18-31-9-01 од 16.03.2018. године.  
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IV 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                              ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број: 06-1/19-9-7-01  
Дана:21.02.2019. године 

Т Е М Е Р И Н 

 
 
41. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017 и 95/2018) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за 2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018 и 1/2019), 

Председник општине Темерин дана 01. фебруара 2019. године, доноси  
    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018 и 1/2019), Раздео 4 – 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 70 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 
15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност – 
Управљање у ванредним ситуацијама (0602-0014) у износу од 110.000,00 динара 
на име обезбеђења додатних средстава за текуће поправке и одржавање. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
Програмска активност – Управљање у ванредним ситуацијама (0602-0014), 
функција 220 – Цивилна одбрана, апропријација економске класификације 425 – 
Текуће поправке и одржавање, на  новоутврђеној позицији 76/1. 

 
3. 

 О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа     Темерин – 
Одељење за буџет, финансије и трезор.   
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4. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                       ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                  Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2019-10-01 
Дана: 01.02.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 

 
 

42. 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017 и 95/2018) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за  2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018 и 1/2019), 

Председник општине Темерин дана 01. фебруара  2019. године, доноси  
     

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

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018 и 1/2019),                 о д о 
б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 4, Општинска управа, 
Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије (0501), 
Програмска активност – Енергетски менаџмент (0501-0001), функција 474 – 
Вишенаменски развојни пројекти, смањењем апропријације 100, економска 
класификација  511 – Зграде и грађевински објекти за износ од 59.000,00 динара, 
што је 10% од вредности апропријације чији се расход умањује уз истовремено 
повећање новоутврђене апропријације 99/1, економска класификација 423 – 
Услуге по уговору за износ од 59.000,00 динара. 

 
2. 

 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа, 
Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије (0501), 
Програмска активност – Енергетски менаџмент (0501-0001), на апропријацији 
100, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана 
средства у износу од 590.000,00 динара смањују се на износ средстава од  
531.000,00 динара.      

 
3. 

Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска управа, Програм 
17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије (0501), Програмска 
активност – Енергетски менаџмент (0501-0001), на новоутврђеној апропријацији 
99/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирају се средства у 
износу од 59.000,00 динара.      
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4. 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 

                         
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                           ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                     Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2019-13-01 
Дана: 01.02.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 

 
 

43. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017 и 95/2018) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за 2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018 и 1/2019), 

Председник општине Темерин дана 05. фебруара 2019. године, доноси  
    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018 и 1/2019), Раздео 4 – 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 70 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 
15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Пројекат – Реконструкција и 
доградња објекта МЗ Старо Ђурђево (0602-0019) у износу од 10.000,00 динара 
на име обезбеђења додатних средстава за специјализоване услуге. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
Пројекат – Реконструкција и доградња објекта МЗ Старо Ђурђево (0602-0019), 
функција 620 – Развој заједнице, апропријација економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге, на  новоутврђеној позицији 116/3. 

 
3. 

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

 
 

                                                        



Број 4     Службени лист општине Темерин    28.02.2019. Страна 49 

 
4. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                       ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                  Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2019-12-01 
Дана: 05.02.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 

 
 
44. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017 и 95/2018) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за 2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018 и 1/2019), 

Председник општине Темерин дана 05. фебруара 2019. године, доноси  
    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018 и 1/2019), Раздео 4 – 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 70 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 
6 – Заштита животне средине (0401), Програмска активност – Управљање 
заштитом животне средине (0401-0001) у износу од 160.000,00 динара на име 
обезбеђења додатних средстава за услуге по уговору. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Програм 6 – Заштита животне средине (0401), Програмска 
активност – Управљање заштитом животне средине (0401-0001), функција 560 – 
Заштита животне средине некласификована на другом месту, апропријација 
економске класификације 423 – Услуге по уговору, на  новоутврђеној позицији 
105/1. 

 
3. 

 О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа     Темерин – 
Одељење за буџет, финансије и трезор.   
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4. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                  Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2019-11-01 
Дана: 05.02.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 

 
 
45. 
 

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018)  и Уговора Управе за капитална улагања АП 
Војводине број: 136-401-468/2019-03/1 од дана 18.02.2019. године 

Председник општине Темерин дана 19. фебруара  2019. године, доноси  
     

Р Е Ш Е Њ Е 
      

I 
 У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2019. годину (''Службени 
лист општине Темерин'', број: 18/2018 и 1/2019), у оквиру Раздела 4,  П О В Е Ћ 
А В А   С Е  позиција 113, функција 620 – Развој заједнице, Програм 6 – Заштита 
животне средине (0401), Пројекат – Изградња канализације (0401-0001), 
апропријација економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти 
(извор финансирања           07 – Трансфери од других нивоа власти) за износ од 
17.939.000,00 динара, самим тим износ: ''5.000.000'', замењује се износом: 
''22.939.000''. 
   

У Одлуци о буџету општине Темерин за 2019. годину – План прихода 
(табела), група конта 733, синтетика 7332 – Капитални трансфери од других 
нивоа власти,   износ: ''20.156.000'', замењује се износом: ''38.095.000''. 

 
II 
 

 Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета 
општине Темерин за 2019. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења 
и износе 1.023.671.000,00  динара. 

 
III 
 

 О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин – 
Одељење за буџет, финансије и трезор.   
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IV 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

                            
     
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                         ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                    Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2019-15-01 
Дана: 09.02.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 

 
 
46. 
 

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018)  и Уговора Управе за капитална улагања АП 
Војводине број: 136-401-413/2019-03/1 од дана 18.02.2019. године 

Председник општине Темерин дана 19. фебруара  2019. године, доноси  
     

Р Е Ш Е Њ Е 
      

I 
 У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2019. годину (''Службени 
лист општине Темерин'', број: 18/2018 и 1/2019), у оквиру Раздела 4,  П О В Е Ћ 
А В А   С Е  позиција 127, функција 620 – Развој заједнице, Програм 2 – 
Комуналне делатности (1102), Програмска  активност – Производња и 
дистрибуција топлотне енергије (1102-0007), апропријација економске 
класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама (извор финансирања           07 – Трансфери од других нивоа 
власти) за износ од 37.419.000,00 динара. 
   

У Одлуци о буџету општине Темерин за 2019. годину – План прихода 
(табела), група конта 733, синтетика 7332 – Капитални трансфери од других 
нивоа власти,   износ: ''38.095.000'', замењује се износом: ''75.514.000''. 

 
II 
 

 Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета 
општине Темерин за 2019. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења 
и износе 1.061.090.000,00  динара. 

 
III 
 

 О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин – 
Одељење за буџет, финансије и трезор.   
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IV 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

                            
     
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                           ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                      Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2019-16-01 
Дана: 09.02.2019. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

 

47. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017 и 95/2018) и члана 16. Одлуке о буџету општине Темерин за 2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 18/2018 и 1/2019), 

Председник општине Темерин дана 20. фебруара 2019. године, доноси  
    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2019. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2018 и 1/2019), Раздео 4 – 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 70 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 
11 – Социјална и дечија заштита (0901), Програмска активност – Дневне услуге у 
заједници        (0901-0003) у износу од 200.000,00 динара на име обезбеђења 
додатних средстава за подршку програмима и пројектима које реализују 
удружења грађана. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Програм Програм 11 – Социјална и дечија заштита (0901), 
Програмска активност – Дневне услуге у заједници        (0901-0003), функција 070 
– Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, 
апропријација економске класификације 481 – Дотације невладиним 
организацијама, на позицији 45. 

 
3. 

 О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа     Темерин – 
Одељење за буџет, финансије и трезор.   
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4. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
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Број: 06-1/2019-14-01 
Дана: 20.02.2019. године 
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*** 

Издавач: Скупштина општине Темерин 
Одговорни уредник: Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин 

Годишња претплата: 1.500,00 динара. 
Жиро рачун број: 840-742351843-94 

по моделу 97 63-238 
Прималац: Општинска управа Темерин 

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

Штампа: Општинска управа општине Темерин 
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