
 

   

 Година XLVIII–Број 14. ТЕМЕРИН  20.11.2015.  Примерак 100,00 динара 

 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

286. 
 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник 

РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

(«Сл. лист општине Темерин» број15/2006), председник општине Темерин је дана 

18.11.2015. године, донео 

 

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 

и расписује 

 

О Г Л А С  
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА У ДРУГОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У 
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  
 

I 
-Предмет јавног надметања - 

 

1.  Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Темерин у следећим 

катастарским општинама: 

 

КО Број јавног 

надметања 

Површина (ха, 

ари, м
2
) 

Почетна цена 

(дин/ха) 

Депозит 

(дин) 10% 

Период 

закупа 

(год) 

Темерин 1 0,7156 53.920,00 3.858,52 1 

Темерин 2 23,5020 24.500,00 57.579,90 1 

Темерин 3 12,0839 24.500,00 29.605,56 1 

Темерин 4 5,3089 24.500,00 13.006,81 1 

Темерин 5 7,7335 53.920,00 41.699,03 1 

Темерин 6 3,3504 24.500,00 8.208,48 1 

Темерин 7 1,8649 24.500,00 4.569,01 1 

Темерин 8 20,0634 53.920,00 108.181,85 1 

Темерин 9 30,4686 24.500,00 74.648,07 1 

Темерин 10 4,4321 24.500,00 10.858,65 1 

Темерин 11 6,7872 24.500,00 16.628,64 1 

Темерин 12 0,3081 56.590,00 1.743,54 1 

Темерин 13 2,1249 53.920,00 11.457,46 1 

БачкиЈарак 14 0,4985 53.920,00 2.687,91 1 

БачкиЈарак 15 0,4675 53.920,00 2.520,76 1 
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БачкиЈарак 16 0,4505 56.590,00 2.549,38 1 

БачкиЈарак 17 0,5755 53.920,00 3.103,10 1 

Сириг 18 0,6547 53.920,00 3.530,14 1 

Сириг 19 0,4201 53.920,00 2.265,18 1 

 УКУПНО 121,8103    

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по 

катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима 

(комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине 

Темерин, у канцеларији бр 8а сваког радног дана од 10 до 14 часова.  

Контакт особа Славко Врховац, телефон 843 888 и 069 145 0220. 

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може 

позивати на његове физичке недостатке. 

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:               

за КО Темерин дана 23. 11. 2015. године од 10:00 часова, 

за КО Бачки Јарак дана 23. 11. 2015. године од  10:30 часова, 

за КО Сириг дана  23. 11. 2015.  године од 11:00 часова. 

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по 

било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп 

ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

 

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп. 

 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну 

производњу, и не може се користити у друге сврхе. 

 

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. 

 

II 
– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

 
1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини има: 

- правно и физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава и има активан статус. 

  
 2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује 

следећом документацијом:  

- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом, 

за физичка лица, односно фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од 

шест месеци од дана објављивања огласа), за правна лица; 

- фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних 

газдинстава из текуће године. 

 

  3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале 

докумената из тачке 2. oвог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног 

надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног 
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надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. oвог одељка Комисији за 

спровођење поступка јавног надметања. 

 

4. Понуђачи који уз пријаву доставе оригинал или оверену фотокопију 

докумената из тачке 2. oвог одељака не морају да присуствују јавном надметању. 

 

5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од 

стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре 

почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног 

понуђача на јавном надметању. 

 

6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о 

уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, 

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе општине Темерин 

број: 840-721804-47. 

 

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након 

јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу 

закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не 

враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и 

дисциплине. 

 

8. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да 

најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 

50% понуђене цене.  

 

9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена 

најмање  једна пријава. 

 

10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која 

нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног 

земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа 

пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела 

поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној 

својини у закуп. 

 

III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање – 
  

 формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);  

 доказ о уплати депозита; 

 лична карта за физичка лица, односно извод из привредног регистра 

(не старији од шест месеци од дана објављивања огласа), за правна 

лица; 

  потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава 

из текуће године. 

 

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са 

адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општинске управе 
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општине Темерин. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем 

формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише: 

 

На предњој страни: 

 

 Адреса: Општина Темерин, улица и број: Новосадска број: 326, Комисији 

за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини 

 Уписати назнаку ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ 

 Број јавног надметања ____ (навести и КО) 

 

На задњој страни: 

  Име и презиме/назив и адреса понуђача. 

 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 

IV 
– Рок за подношење пријаве - 

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12:00 сати, дана 03. 12. 

2015. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу 

Oпштинске управе општине Темерин до наведеног рока, без обзира на начин 

достављања. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 
V 

– Јавно надметање - 
 

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у 

згради Општине Темерин, Новосадска 326, и то: 

 

1. К.О. Темерин дана 04. 12. 2015. године са почетком у 09:00 часова, 

2. К.О. Бачки Јарак дана 04. 12. 2015.  године са почетком у 10:00 часова, 

3. К.О. Сириг дана 04. 12. 2015.   године са почетком у 10:30 часова. 

 

VI 

- Плаћање закупнине - 

 

 Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на 

дан јавног надметања.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан уплате. 

 
VII 

– Средства обезбеђења плаћања -  
 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности 

одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о 

давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ 

уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне 

средине преко Oпштинске управе општине Темерин. 
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 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину 

најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву 

годину закупа доставља и : 

 гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног 

земљишта или, 

 уговор о јемству јемца ( правно лице ) или, 

 доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство 

обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања 

рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа. 

 

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се 

раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.  

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Темерин“, на огласној табли 

Општинске управе Темерин и месним канцеларијама, на веб страни, у локалним 

листовима „Наше новине“ и „Temerini Újság“ с тим што ће се рок за подношење пријава 

рачунати од дана објављивања у „Службеном листу општине Темерин“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                               ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 320-23/2015-02                                                          Ђуро Жига, с.р. 

Дана: 18.11.2015.  године 

Т Е М Е Р И Н 

 

                                                                               

                                                                                                           

287. 
 

На основу члана 28, 32. став 6. и 44. Закона о црквама и верским 
заједницама (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/06), члана 46. став 
1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 129/07 и 83/14), члана 68. Статута општине Темерин – пречишћен текст 
(''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 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 49. седници одржаној 20.11.2015. 
године, доноси 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
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Члан 1. 

Овим Правилником уређују се ближи критеријуми, услови, обим, начин и 
поступак доделе средстава црквама и верским заједницама (у даљем тексту: 
Корисници) за реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и 
остваривања општег добра и заједничког интереса. 

 

Члан 2. 

Општина Темерин у финансирању реализације програма или 
суфинансирајућег дела средстава за финансирање програма може учестововати 
у границама средстава одобрених за ту намену у буџету Општине, а на основу 
критеријума из овог Правилника. 
            Средства из става 1. овог члана могу се доделити за реализацију 
програма за изградњу, одржавање и обнову верских објеката у складу са 
потребама и могућностима и за за њихове културне и научне установе и 
програме.  
           Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и 
научне делатности, као и ради пружања финансијске помоћи у поступку враћања 
имовине црквама и верским заједницама, за инвестиционе радове на црквеним 
храмовима и другим сакралним објектима, изградњу нових црквених храмова, 
обнову постојећих црквених храмова који су без обнове дуже времена, преко 10 
и више година, а посебно црквених храмова који су споменици културе, обнову 
парохијских домова, уређење и ревитализацију простора верских гробаља, 
изградњу и обнову капела на гробљима, изградњу нових и обнову пропалих 
торњева и звоника, обнову икона, осликавање унутрашњости храмова, 
стављање нових фасада и кречење црквених храмова, обнову пропалог крова 
који прокишњава, пресецање и санирање влаге на црквеним зидовима, 
уређивање простора око цркве – озелењавање, изградња приступних стаза и 
обезбеђивање клупа за седење, обнову пропалих ограда око цркве, добротворне 
и хуманитарне активности, као и друге активности социјалне заштите, 
организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену 
које црква носи, трошкове стручних услуга који су настала у поступку враћања 
имовине црквама и верским заједницама, организовање црквених 
манифестација, неговање и развој рада црквених хорова и њиховог учешћа на 
хорским фестивалима, издавачку и научну делатност , научна истраживања 
везана за цркву, организовање стручних, научних скупова.  
           Средства из става 1. овог члана могу се доделити Корисницима само за 
програмске активности које се реализују у текућој години и на основу јавног 
конкурса за доделу средстава. 
           Надлежно одељење Општинске управе доставља Комисији за расподелу 
средстава црквама и верским заједницама (у даљем тексту: Комисији) и 
Корисницима информацију о висини расположивих средстава из става 1. овог 
члана.  

Члан 3.  

Основни услови за доделу средстава Корисницима за реализовање програма 
су:  
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 да подносилац програма има статус цркве или верске заједнице у складу 
са Законом о црквама и верским заједницама,  

 да је седиште подносиоца програма на територији општине Темерин,  
 да се програм од јавног интереса реализује на територији општине 

Темерин.  

Члан 4. 

Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, одржавање и 
обнову верских објеката у складу са потребама и могућностима су :  

- степен угрожености верског објеката,  
- категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики 
значај, споменик културе),  
- значај верских објеката за културу, уметност, историју и слично уколико верски 
објекат није утврђен као споменик културе,  
- висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета општине,  
- да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део 
средстава да би се затворила финансијска конструкција.  

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава 
за добротворне и научне делатности, као и пружања финансијске помоћи у 
поступку враћања имовине црквама и верским заједницама, код сваке 
појединачне пријаве, полазе се од следећих критеријума:  

1. карактер и значај црквене манифестације,  
2. карактер стручних и научних скупова, добротворно – хуманитарних 
делатности и значај стручних и научних скупова односно значај пројекта везаног 
за ту делатност,  
3. висина утврђене вредности имовине која је предмет враћања,  
4. висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета општине.  

Члан 5.  

Расподела средстава из члана 2. овог Правилника врши се на основу 
јавног конкурса. 
           Јавни конкурс расписује Општинско веће општине Темерин. 
           О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује Комисија коју 
Решењем именује председник општине. 
          Јавни конкурс ће се објавити на званичном сајту општине Темерин, 
огласној табли Општинске управе а може се објавити и у средствима јавног 
информисања. 
          Решење о додели средстава по јавном конкурсу доноси Општинско веће на 
предлог Комисије. 
          Решење Општинског већа је коначно. 

Акт о расписивању јавног конкурса садржи:  

• предмет јавног конкурса,  
• потребну документацију која се подноси уз пријаву,  
• критеријуме за одабир програма,  
• датум почетка и завршетка јавног конкурса,  
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• адресу на коју се доставља пријава.  

Пријава на Конкурс подноси се на писарници Општинске управе 
Темерин,на прописаном обрасцу или путем поште.  

Члан 6.  

Комисија има председника и два члана.  
            Административно - техничке послове за потребе Комисије обављаће 
техничко лице запослено у Општинској управи општине Темерин.  
           Седницу Комисије сазива и њеним радом руководи председник Комисије, a 
у његовом одсуству лице које председник Комисије овласти.  
           Седница Комисије може се одржати ако је присутна већина од укупног 
броја чланова Комисије, а одлуке Комисија доноси већином гласова од 
присутних чланова на седници.  

Члан 7.  

Одлуку о додели средстава доноси Општинско веће на предлог Комисије 
из члана 6. овог Правилника.  
            Додељена средства се преносе подносиоцу пројекта чији је програм 
одобрен, а на основу закључених уговора о реализовању одобрених програма 
између подносиоца и општине Темерин.  
            Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна, 
начин реализовања програма, као и начин извештавања о наменском трошењу 
средстава.  
           За реализацију закључених уговора задужује се надлежно одељење 
Општинске управе општине Темерин.  

Члан 8.  

Цркве и верске заједнице су дужне да одобрена средства користе 
искључиво за намене за која су додељена.  

Члан 9.  

Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, 
подносилац програма је дужан да на прописаном обрасцу достави општинској 
управи у року од 30 дана по истеку рока за реализовање програма.  

Члан 10.  

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама 
(''Службени лист општине Темерин'', број 15/13). 
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Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
''Службеном листу општине Темерин''.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                             ЂУРО ЖИГА, с.р.    
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-01/2015-164-5-01 

Дана:20.11.2015.године 

Т Е М Е Р И Н 

 

288. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. став Статута 
општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 
6/14 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 49. седници одржаној 20.11.2015. 
године, донело је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ЗАДУЖЕНО И ОДГОВОРНО ЗА 
ПОПУЊАВАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА И КОМУНИКАЦИЈУ СА  

МИНИСТАРСТВОМ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ  

I 

Именује се Варга Тамаш, дипл. инг. електротехнике из Темерина, за 
контакт особу која ће бити одговорна за попуњавање базе података и 
комуникацију са Министарством рударства и енергетике Републике Србије, у 
вези реализације пројекта ''Норвешка помоћ енергетској политици Републике 
Србије у области локалног енергетског планирања''.  

II 

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

АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                          ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број: 06-1/15-020-333-01 

Дана:20.11.2015. године 

Т Е М Е Р И Н 

 

289. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. став Статута 
општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 
6/14 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 49. седници одржаној 20.11.2015. 
године, донело је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ  
ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 

I 

Образује се Техничка комисија за оцену студије о процени утицаја на 
животну средину у општини Темерин у следећем саставу: 

1. Ана Лукач, дипл. инг. пољопривреде – председник; 
2. Соња Тодоровић, магистар пољопривредних наука – члан; 
3. Марија Зец Пајфер, дипл. правник – члан; 
4. Горан Грковић, дипл. инг. грађевине – члан; 
5. Лазар Инић, дипл. инг.технологије – члан;  
6. Габриела Пете Милински – дипл. биолог – члан;  
7. Слободанка Суботић, архитектонски техничар – секретар Комисије.  

II 

Задатак Техничке комисије је да испитује студију о процени утицаја, 
мишљења заинтересованих органа, организација и јавности и преглед и 
мишљење надлежног органа и да оцењује подобност предвиђених мера за 
спречавање и смањење могућих штетних утицаја пројекта на стање животне 
средине на локацији и ближој околини у току извођења и редовног рада. 

 

 



Број 14     Службени лист општине Темерин    20.11.2015. Страна 11 

 

III 

Техничка комисија може захтевати од носиоца пројекта да изврши измене 
и допуне у студији о процени утицаја. 

IV 

Техничка комисија је дужна да сачини извештај о оцени Студије о процени 
утицаја и исти достави надлежном органу у року од 30 дана од дана пријема 
студије са потпуном документацијом. 

V 

Трошкове рада Техничке комисије сноси носилац пројекта. 

VI 

Чланови комисије могу по потреби у зависности од врсте пројекта на који 
се односи студија о процени утицаја на животну средину ангажовати 
одговарајуће стручне кадрове са универзитета или других стручних установа. 

VII 

Ставља се ван снаге Решење о образовању Техничке комисије за оцену 
Студије о процени утицаја на животну средину број: 06-1/2008-133-2/б-01 од 
18.11.2008. године. 

VIII 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                           ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број: 06-1/15-164-11-01 

Дана:20.11.2015. године 

Т Е М Е Р И Н  

 

290. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. став Статута 
општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 
6/14 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 49. седници одржаној 20.11.2015. 
године, донело је следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е  
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

I 

Утврђује се висина студентских стипендија у школској 2015/2016. години, 
у износу од 6.000,00 динара месечно за све године студија. 

II 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                            ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број: 06-1/15-164-8-01 

Дана:20.11.2015. године 

Т Е М Е Р И Н 

 

291. 

 

 На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14 – др закон) и члана 
65. став 1. тачка 23. Статута Oпштине Темерин – пречишћен текст (''Службени 
лист OпштинеТемерин'' број 6/14 и 14/14),  
 Председник Oпштине Темерин, дана 12.10.2015. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за примопредају радова – завршних 
радова ентеријера и екстеријера објекта ликовног атељеа у 

Темерину (ТАКТ) 
 
 

I 
 
  Образује се Комисија  за примопредају радова – завршних радова 
ентеријера и екстеријера објекта ликовног атељеа у Темерину (ТАКТ) у 
следећем саставу: 
 
1. Дејан Брадаш –   председник Комисије, 
2. Мирослав Тепић –  члан и 
3. Бранка Влаисављевић –   члан. 
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II 
 
  Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 06-1/2015-98-01        ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Дана: 12.10.2015. године 
Т  Е  М  Е  Р  И  Н 

 

292. 

 

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/07 и 83/14 – др закон), члана 65. 
став 1. тачка 23. Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Темерин'' број 6/2014 и 14/2014) и члана 34. став 2. Одлуке о мерилима 
за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта (''Службени 
лист општине Темерин'' број 3/2015) 
  Председник општине Темерин, дана 12.11.2015. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 

I 
 

  Ослобађа се општина Темерин као инвеститор од плаћања 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта,  за промену намене дела 
стамбеног објекта у локал (продавница непрехрамбених производа) без 
извођења грађевинских радова, која се налази у Бачком Јарку, улица Младена 
Стојановића број 17. на парцели број 458/1 к.о. Бачки Јарак. 
 
 

II 
 
  Ослобађање плаћања доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта из тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 34. Одлуке о 
мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, јер 
се ради о објекту који у једном делу мења намену из стамбеног у пословни 
простор – локал у власништву општине Темерин, а оптштина Темерин као 
инвеститор је ослобођена плаћања доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта. 
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III 
 
  Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 06-1/2015-020-327-01                   ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Дана:12.11.2015. године 
Т  Е  М  Е  Р  И  Н 
                                 

     

 

293. 
 

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 и 68/2015 – др.закон) и       члана 15. Одлуке 
о буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',  
бр. 20/2014 и 12/2015), 

Председник општине Темерин дана  27. октобра  2015. године, доноси  
     
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015), Раздео 2.  
Глава 5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације             
499 – Средства  резерве, на позицији 50 – Текућа  резерва, одобравају се 
додатна средства Општинској управи Темерин у износу од 160.000,00 динара на 
име обезбеђења додатних средстава за набавку софтвера. 
 

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

Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа Темерин, функција 130 
– Опште услуге, апропријација економске класификације 515 – Нематеријална 
имовина - софтвер, на новоутврђеној  позицији 74/2.  
 

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: 06-1/2015-124-01 
Дана: 27.10.2015. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

 

 

294. 
 

 

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 и 68/2015 – др.закон) и      члана 15. Одлуке о 
буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',  
бр. 20/2014 и 12/2015), 

Председник општине Темерин дана  02. новембра  2015. године, доноси  
     
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),     Раздео 2.  
Глава 5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 50 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи Темерин у износу од 185.000,00 динара на име 
обезбеђења додатних средстава за трошкове боравка деце са посебним 
потребама. 
 

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

Општинска управа Темерин, Глава 1. Општинска управа Темерин, функција 130 
– Опште услуге, апропријација економске класификације 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета, на  новоутврђеној позицији 69/1.  
 

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: 06-1/2015-135-01 
Дана: 02.11.2015. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

 

 

295. 
 

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, 142/2014 и 68/2015 – др.закон) и члана 13. Одлуке о 
буџету општине Темерин за  2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',  
бр. 20/2014 и 12/2015), 

Председник општине Темерин дана  29. октобра  2015. године, доноси 
  

     
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ 
 

      
1. 
 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),               о д о 
б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 3,  Глава 3, Општинска 
управа – Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин смањењем 
апропријације 115, економска класификација  426 – Материјал за износ од 
281.000,00 динара, што је 5% од вредности апропријације чији се расход 
умањује и смањењем апропријације 109, економска класификација 421 – 
Стални трошкови за износ од 87.600,00, што је 1,5% од вредности апропријације 
чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације 108, економска 
класификација 416  – Награде запосленима и остали посебни расходи. 
 

2. 
 

 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 
Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин на апропријацији 115, 
економска класификација 426 – Материјал, планирана средства у износу од 
5.620.000,00  динара смањују се на износ средстава од 5.339.000,00 динара. 
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3. 
 

 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 
Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин на апропријацији 109, 
економска класификација 421 – Стални трошкови, планирана средства у износу 
од 5.840.000,00  динара смањују се на износ средстава од 5.752.400,00 динара. 
 

4. 
 

Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 
Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин на апропријацији 108, 
економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи 
планирана средства у износу од 750.000,00 динара повећавају се на износ 
средстава од  1.118.600,00 динара. 

 
 

                                                               5. 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
                                    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                             ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                       Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2015-150-01 
Дана: 29.10.2015. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

 

296. 
 

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, 142/2014 и 68/2015 – др.закон) и члана 13. Одлуке о 
буџету општине Темерин за  2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',  
бр. 20/2014 и 12/2015), 

Председник општине Темерин дана  29. октобра  2015. године, доноси  
 

     
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ 
 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),               о д о 
б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 3,  Глава 16, Општинска 
управа – ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг смањењем апропријације 291, 
економска класификација  463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти 
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(Текуће поправке и одржавање) за износ од 13.000,00 динара, што је 0,7% од 
вредности апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање 
апропријације 294, економска класификација 463  – Донације и трансфери 
осталим нивоима власти (Машине и опрема). 
 

2. 
 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 

ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг на апропријацији 291, економска класификација 
463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Текуће поправке и 
одржавање), планирана средства у износу од 1.850.000,00  динара смањују се на 
износ средстава од 1.837.000,00 динара. 
 

3. 
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 

ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг на апропријацији 294, економска класификација 
463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Машине и опрема) 
планирана средства у износу од 450.000,00 динара повећавају се на износ 
средстава од  463.000,00 динара. 

 
4. 

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

                                    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                              ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН   
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                        Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2015-151-01 
Дана: 29.10.2015. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

 

297. 
 

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 и 68/2015 – др.закон) и       члана 15. Одлуке 
о буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',  
бр. 20/2014 и 12/2015), 

Председник општине Темерин дана 02. новембра  2015. године, доноси  
     
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),      Раздео 2.  
Глава 5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације  499 – 
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Средства  резерве, на позицији 50 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи Темерин – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам 
општине Темерин'' Темерин  у износу од 344.000,00 динара на име обезбеђења 
додатних средстава за набавку рачунарске опреме (штампач). 
 

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

Општинска управа Темерин, Глава 7.  ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам 
општине Темерин'' Темерин, функција 620 – Развој заједнице, апропријација 
економске класификације 512 – Машине и опрема, на  позицији 177.  
 

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

Одељење за буџет, финансије и трезор.   
 
                                                        

4. 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 

 
        
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                              ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                       Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2015-153-01 
Дана: 02.11.2015. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

 

 

298. 
 

 

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 и 68/2015 – др.закон) и      члана 15. Одлуке о 
буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',  
бр. 20/2014 и 12/2015), 

Председник општине Темерин дана  03. новембра  2015. године, доноси  
     
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),      Раздео 2.  
Глава 5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 50 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
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средства Општинској управи –  Месна заједница Сириг у износу од 64.000,00 
динара на име обезбеђења додатних средстава за реконструкцију фасаде на 
Месној заједници Сириг. 
 

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

Општинска управа, Глава 11. Месна заједница Сириг, функција 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација економске 
класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, на  позицији 231.  
 

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

Одељење за буџет, финансије и трезор.   
 
                                                        

4. 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

 
      
   
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                              ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                           Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2015-155-01 
Дана: 03.11.2015. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

 

 

299. 
 

 

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, 142/2014 и 68/2015 – др.закон) и члана 13. Одлуке о 
буџету општине Темерин за  2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',  
бр. 20/2014 и 12/2015), 

Председник општине Темерин дана  04. новембра  2015. године, доноси  
     

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ 

 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),               о д о 
б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 3,  Глава 6, Општинска 
управа – Културни центар општине Темерин смањењем апропријације 153, 
економска класификација  423 – Услуге по уговору за износ од 125.000,00 
динара, што је 5% од вредности апропријације чији се расход умањује уз 
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истовремено повећање апропријације 156, економска класификација 426  – 
Материјал. 
 

2. 
 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 

Културни центар општине Темерин на апропријацији 153, економска 
класификација 423 – Услуге по уговору, планирана средства у износу од 
2.500.000,00  динара смањују се на износ средстава од 2.375.000,00 динара. 

 
3. 

 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 
Културни центар општине Темерин на апропријацији 156, економска 
класификација 426 – Материјал, планирана средства у износу од 350.000,00  
динара повећавају се на износ средстава од 475.000,00 динара. 
 

 
                                                               4. 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
                                    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                          ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                    Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2015-157-01 
Дана: 04.11.2015. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

 

300. 
 

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, 142/2014 и 68/2015 – др.закон) и члана 13. Одлуке о 
буџету општине Темерин за  2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',  
бр. 20/2014 и 12/2015), 

Председник општине Темерин дана  04. новембра  2015. године, доноси  
     

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ 

 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),               о д о 
б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 3,  Глава 14, Општинска 
управа – ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин смањењем апропријације 260, економска 
класификација  463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Накнаде 
трошкова за запослене) за износ од 16.000,00 динара, што је 1,1% од вредности 
апропријације чији се расход умањује и смањењем апропријације 266, економска 
класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Текуће 
поправке и одржавање) за износ од 50.000,00 динара, што је 5% од вредности 
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апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације 
261, економска класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима 
власти (Награде запосленима и остали посебни расходи). 
 

2. 
 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 

ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин на апропријацији 260, економска класификација 463 – 
Донације и трансфери осталим нивоима власти (Накнаде трошкова за 
запослене), планирана средства у износу од 1.500.000,00  динара смањују се на 
износ средстава од 1.484.000,00 динара. 
 

3. 
  Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 
ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин на апропријацији 266, економска класификација 463 – 
Донације и трансфери осталим нивоима власти (Текуће поправке и одржавање), 
планирана средства у износу од 1.000.000,00  динара смањују се на износ 
средстава од 950.000,00 динара. 
 

4. 
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 

ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин на апропријацији 261, економска класификација 463 – 
Донације и трансфери осталим нивоима власти (Награде запосленима и остали 
посебни расходи) планирана средства у износу од 201.500,00 динара повећавају 
се на износ средстава од  267.500,00 динара. 

 
5. 
 

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

 
                                    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                              ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                        Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2015-158-01 
Дана: 04.11.2015. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

 

301. 
 

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 и 68/2015 – др.закон) и      члана 15. Одлуке о 
буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',  
бр. 20/2014 и 12/2015), 

Председник општине Темерин дана  05. новембра  2015. године, доноси  
     
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
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1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),      Раздео 2.  
Глава 5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 50 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи –  Месна заједница Сириг у износу од 50.000,00 
динара на име обезбеђења додатних средстава за озелењавање површина на 
месном гробљу. 
 

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

Општинска управа, Глава 11. Месна заједница Сириг, функција 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација економске 
класификације 426 – Материјал, на  позицији 227.  
 

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

Одељење за буџет, финансије и трезор.   
 
                                                        

4. 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

 
        
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                          ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                  Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2015-160-01 
Дана: 05.11.2015. године 
Т Е М Е Р И Н 
 
 

302. 
 

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 и 68/2015 – др.закон) и      члана 15. Одлуке о 
буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',  
бр. 20/2014 и 12/2015), 

Председник општине Темерин дана  06. новембра  2015. године, доноси  
     

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
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 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),      Раздео 2.  
Глава 5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 50 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи – Основна школа ''Славко Родић'' Бачки Јарак у 
износу од 246.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за израду 
идејног пројекта ради замене котлова у школској котларници. 
 

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

Општинска управа, Глава 15. Основна школа ''Славко Родић'' Бачки Јарак, 
функција 912 – Основно образовање, апропријација економске класификације 
463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Зграде и грађевински 
објекти), на  новоутврђеној позицији 282/1.  
 

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

Одељење за буџет, финансије и трезор.   
 
                                                        

4. 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

 
 
        
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                             ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                      Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2015-161-01 
Дана: 06.11.2015. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

 

303. 
 

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 и 68/2015 – др.закон) и      члана 15. Одлуке о 
буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени лист општине Темерин'',  
бр. 20/2014 и 12/2015), 

Председник општине Темерин дана  06. новембра  2015. године, доноси  
     

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2014 и 12/2015),      Раздео 2.  
Глава 5. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
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класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 – 
Средства  резерве, на позицији 50 – Текућа  резерва, одобравају се додатна 
средства Општинској управи – Основна школа ''Данило Зеленовић'' Сириг у 
износу од 267.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за израду 
идејног пројекта ради замене котлова у школској котларници. 
 

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

Општинска управа, Глава 16. Основна школа ''Данило Зеленовић'' Сириг, 
функција 912 – Основно образовање, апропријација економске класификације 
463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Зграде и грађевински 
објекти), на  новоутврђеној позицији 293/1.  
 

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

Одељење за буџет, финансије и трезор.   
 
                                                        

4. 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

 
 
        
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                            ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                      Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2015-162-01 
Дана: 06.11.2015. године 
Т Е М Е Р И Н 
 

 

304. 
 

 

На основу члана 61. став 8. 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) и остварених 
сопствених средстава  

Председник општине Темерин  дана 13. новембра 2015. године, доноси  
     

Р Е Ш Е Њ Е 
      

I 
 

 У члану 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени 
лист општине Темерин'', број: 20/2014 и 12/2015), функција                      160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Месна заједница  Старо 
Ђурђево, О Т В А Р А   С Е   позиција 206/2,  апропријација економске 
класификације  511 – Зграде и грађевински објекти  (извор финансирања 04 – 
Сопствени приходи буџетских корисника) на износ од 430.000,00  динара. 
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У члану 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2015. годину, члан 4. 
(табела), група конта 742, синтетика 7421 – Приходи од продаје добара и услуга 
или закупа од стране тржишних организација, износ: ''4.507.750, замењује се 
износом: ''4.937.750''. 
 

II 
 

 Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета 
општине Темерин из додатних извора за 2015. годину, увећавају се за износ из 
тачке I овог решења и износе 62.633.000  динара 

 
III 
 

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

 
IV 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
     
 
                                
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                      
ОПШТИНА ТЕМЕРИН               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                    
Број: 06-1/2015-163-01              Ђуро Жига, с.р. 
Дана: 13.11.2015. године                                               
Т Е М Е Р И Н 
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
 
 

286. 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 

и расписује 

 

О Г Л А С  
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА У ДРУГОМ 
КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

 

1. 

287. 
ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

5. 

288. 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ЗАДУЖЕНО И 
ОДГОВОРНО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА И 

КОМУНИКАЦИЈУ СА МИНИСТАРСТВОМ РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ  

9. 

289. 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ  
ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН 

10. 

290. 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

11. 

291. 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за примопредају радова – 
завршних радова ентеријера и екстеријера објекта 

ликовног атељеа у Темерину (ТАКТ) 

12. 

292. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

13. 

293. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

14. 

294. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

15. 

295. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ 
16. 

296. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ 
17. 

297. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

18. 
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 *** 

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

 
Годишња претплата: 1.500,00 динара. 

Жиро рачун број: 840-324641-85 
Прималац: Општинска управа Темерин 

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

Штампа: Општинска управа општине Темерин 

298. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

19. 

299. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ 
20. 

300. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ 
21. 

301. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

22. 

302. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

23. 

303. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

24. 

304. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ОТВАРАЊУ ПОЗИЦИЈЕ 
25. 


