СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година L–Број 19.

ТЕМЕРИН 31.10.2017.

Примерак 100,00 динара

210.
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 XIX седници одржаној 31.10.2017.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2017 – 2020. ГОДИНЕ

I
УСВАЈА СЕ Локални антикорупцијски план општине Темерин за
период 2017 – 2020. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-29-3/2017-01
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211.

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 XIX седници одржаној 31.10.2017.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2017 – 2021. ГОДИНЕ

I
УСВАЈА СЕ Локални акциони план за младе општине Темерин за
период 2017 – 2021. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-29-4/2017-01
Дана: 31.10.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.
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212.
На основу члана 57. и 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(''Службени гласник Републике Србије'' број 68/2015), члана 39. 168. и 169.
Закона о прекршајима (''Службени гласник Републике Србије'' број 65/2013,
13/2016 и 98/2016), члана 32. став 1. тачка 6. а у вези члана 20. став 1. тачка 13.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број
129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др закон), члана 14. став 1. тачка 13. и члана
35. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин-пречишћен текст (''Службени лист
општине Темерин'', број 6/14 и 14/14),
Скупштина општине Темерин, на XIX седници одржаној 31.10.2017.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се организација, начин и ближи услови за
обављање такси превоза путника на територији општине Темерин.
Члан 2.
Такси превоз је вид јавног ванлинијског превоза путника који се обавља
путничким аутомобилом, за који путник утврђује трасу и за извршену услугу
плаћа цену превоза у износу који показује таксиметар у тренутку завршетка
превоза.
Такси превоз се обавља фабрички прозведеним путничким аутомобилом
који има највише пет седишта рачунајући и седиште возача и најмање четворо
врата.
Члан 3.
Такси превоз могу обављати предузетници и правна лица чија је претежна
делатност такси превоз путника, који су за обављање те делатности
регистровани у Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката и који имају одобрење надлежног
Одељења за обављање такси превоза путника.
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Члан 4.
Такси возач је физичко лице који обавља такси превоз као предузетник
или као запослени код предузетника или правног лица у складу са законом и
овом одлуком (у даљем тексту: такси-возач).
Члан 5.
Програм о организовању такси превоза, са бројем такси стајалишта и
оптималним бројем такси возила, доноси општинско веће, на предлог надлежног
Одељења у складу са саобраћајно-техничким условима, који се дефинишу у
петогодишњем планском периоду, а на основу карактеристика превозних
захтева-вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја.
Члан 6.
Обављање такси превоза престаје брисањем из Регистра привредних
субјеката.

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

1. Такси превозник
1.1 Предузетник
Члан 7.
Предузетнику се издаје одобрење за обављање такси превоза ако, поред
услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:
1. 1. Да има возачку дозволу ''Б'' категорије најмање 3 године;
2. 2. Да има лекарско уверење о здравственој способности за возача за
управљање моторним возилом којим се обавља такси превоз , које није
старије од годину дана;
3. 3. Да је власник или прималац лизинга најмање једног регистрованог
путничког возила;
4. 4. Да му није изречена мера забране управљања моторним возилом ''Б''
категорије, што се доказује уверењем које није старије од 30 дана;
5. 5. Да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање
одређене делатности, односно да му правоснажним решењем о прекршају
није изречена заштитна мера забране обављања делатности, док трају
правне последице осуде, односно мере, што се доказује уверењем које
није старије од 6 месеци;
6. 6. Такси возач не може бити лице које је правоснажно осуђивано на казну
затвора дужу од 2 године за кривично дело против живота и тела, полне
слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира;
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7. 7. Да поседује решење о испуњености услова такси возила за обављање
такси превоза и одобрење за обављање такси превоза, прописаних
законим и овом Одлуком;
8. 8. Да има полису осигурања путника у јавном превозу од последица
несрећног случаја , која одговара возилу којим се управља.
1.2. Правно лице
Члан 8.
За обављање такси превоза правно лице регистровано за обављање ове
делатности, поред услова прописаних законом, мора да испуњава и услове:
1. Да има регистровано пословно седиште за обављање делатности такси
превоза на територији општине Темерин;
2. Да је власник или прималац лизинга најмање једног регистрованог
путничког возила;
3. Да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање
одређене делатности, односно да му правоснажним решењем о прекршају
није изречена заштитна мера забране обављања делатности, док трају
правне последице осуде, односно мере, што се доказује уверењем које
није старије од 6 месеци;
4. Да поседује решење о испуњености услова такси возила за обављање
такси превоза и одобрење за обављање такси превоза, прописаних
законим и овом одлуком.
2. Такси возач
Члан 9.
Такси возач мора да испуњава следеће услове:
1. Да има возачку дозволу ''Б'' категорије најмање 3 године;
2. Да поседује индетификациону исправу-такси дозволу;
3. Да има лекарско уверење о здравственој способности за возача за
управљање моторним возилом којим се обавља такси превоз, које није
старије од годину дана;
4. Да му није изречена мера забране управљања моторним возилом ''Б''
категорије, што се доказује уверењем које није старије од 30 дана;
5. Да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање
одређене делатности, односно да му правоснажним решењем о прекршају
није изречена заштитна мера забране обављања делатности, док трају
правне последице осуде, односно мере, што се доказује уверењем које
није старије од 6 месеци;
6. Такси возач не може бити лице које је правоснажно осуђивано на казну
затвора дужу од 2 године за кривично дело против живота и тела, полне
слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, што
се доказује уверењем које није старије од 6 месеци.
Поред услова из става 1. овог члана, такси возач мора да има закључен уговор о
раду са превозником и пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М-1).
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3. Такси возило
Члан 10.
Такси возило којим се обавља такси превоз, поред услова прописаних
законом, мора испуњавати и следеће услове:
1. Да има уграђен, исправан, пломбиран и баждарен таксиметар који мора
бити постављен тако да износ који откуцава буде видљив путнику
баждарење се мора вршити сваке друге године;
2. Да је таксиметар усклађен са Одлуком Општинског већа општине Темерин
о утврђивању и усклађивању економски најниже цене у оквиру такси
тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији општине
Темерин;
3. Да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе
6 месеци на приступачном месту;
4. Да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
5. Да има блок рачун у којем је сваки лист оверен печатом;
6. Да је чисто, уредно и без већих унутрашњих и спољашњих оштећења;
7. Да поседује полису осигурања путника од последица несрећног случаја у
јавном превозу;
8. Да на крову возила има такси ознаку, којa је са обе стране истог изгледа,
постављена паралелно са ветробранским стаклом, опремљена уређајем
за осветљење и садржи натпис ''ТАXI“ и евиденциони број;
9. Да у такси возилу поседује такси дозволу;
10. Да задовољава услове у погледу дозвољене границе емисије издувних
гасова прописане најмање нормом “EURO 3'';
11. Да има атест о уградњи плинске инсталације која је уписана у
саобраћајној дозволи, уколико је возило на плински погон;
12. Да је регистровано на територији Републике Србије.
4. Решење о испуњености услова такси возила
Члан 11.

Такси превозник подноси надлежном Одељењу захтев за доношење
решења којим се утврђује испуњеност услова такси возила за обављање такси
превоза из члана 10. ове Одлуке.
Одељење утврђује испуњеност услова прописаних законом и овом
Одлуком, прегледом возила и увидом у потребну саобраћајно-техничку
документацију, о чему се сачињава записник.
За возило којим се намерава обављати такси превоз, обавезно је на
сваких 6 месеци обавити технички преглед возила.
Решење из става 1. овог члана доноси се са роком важења од једне
године.
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III ТАКСИ ИСПРАВЕ
1. Одобрење за обављање такси превоза
Члан 12.
Такси превозник подноси надлежном Одељењу (у даљем тексту:
Одељење) захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза.
Уз захтев за издавање одобрења подноси се документација у складу са
члановима 7. и 8. ове Одлуке као и Решење о испуњености услова такси возила.
Одељење утврђује испуњеност услова из става 2. овог члана и доноси
Решење којим се одобрава обављање такси превоза путника.
О донетим решењима Одељење води евиденцију.
2. Такси дозвола
Члан 13.
Захтев за издавање такси дозволе Одељењу подноси предузетник који
самостално обавља такси превоз, а за такси возача запосленог код правног лица
захтев подноси послодавац.
Уз захтев за издавање такси дозволе, такси превозник подноси доказе да
такси возач испуњава услове из члана 9. ове одлуке.
Одељење на основу доказа о испуњености услова прописаних законом и
овом Одлуком, доноси решење и издаје такси дозволу.

Члан 14.
Такси дозвола је идентификациона исправа коју такси возач носи са собом
приликом обављања такси превоза и коју је дужан да покаже на захтев
овлашћеног лица.
Такси дозвола садржи следеће податке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пословно име правног лица или предузетника;
Редни број такси возача;
Име и презиме такси возача;
Статус такси возача;
Јединствени матични број грађана-такси возача ( ЈМБГ );
Адреса становања такси возача;
Фотографија такси возача.
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Члан 15.
Такси возачу се издаје такси дозвола са важношћу од једне године.
Такси дозволу продужава Одељење из члана 13. став 1. ове одлуке.
Превозник је дужан да поднесе захтев из става 1. овог члана најмање 30
дана пре истека важности такси дозволе.
3. Промена података и престанак обављања делатности

Члан 16.
Такси превозник је дужан да:
1. сваку промену података које садрже такси дозвола писменим путем
пријави Одељењу из члана 11. став 1. ове одлуке у року од 8 дана од дана
настале промене;
2. сваку промену која се односи на такси возило писменим путем пријави
Одељењу у року од 8 дана од дана настале промене;
3. у случају привременог односно трајног престанка обављања делатности
такси превоза, писменим путем обавести надлежно Одељење у року од 8
дана од дана подношења захтева Агенцији за привредне регистре и да
Одељењу врати такси дозволу.
IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 17.
Такси стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су одређена и уређена
места на јавној површини на којим такси возило пристаје, чека и прима путника.
На стајалиштима се места за стајање такси возила обележавају
хоризонталном сигнализацијом жуте боје, а на почетку и на крају стајалишта
истом бојом се уписује ознака ''TAXI''.
Стајалишта се обележавају вертикалним саобраћајним знаком II-34
(''забрањено заустављање и паркирање'') и допунском таблом ''осим за ''TAXI''
возила“.
Члан 18.
О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на
стајалиштима, одржавању стајалишта у летњим и зимским условима, стара се
надлежно Одељење.
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Члан 19.
Такси возачи су дужни да такси возила паркирају на такси стајалишту
према реду доласка, у границама обележених места.
Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена
за међумесни превоз.
Такси возач је дужан да буде у свом такси возилу или у непосредној
близини такси возила за време док се оно налази на такси стајалишту.
Такси возач је дужан да одмах по пријему путника напусти возилом такси
стајалиште.
Такси стајалиште могу да користе само такси превозници који имају
одобрење за обављање такси превоза.
Такси возач може да заустави такси возило на површини јавне намене,
ако је дошао по позиву путника, док чека долазак путника, у том случају такси
возач не сме напустити такси возило.
Члан 20.
Локацију стајалишта на јавним површинама одређује Општинско веће на
предлог надлежног Одељења.
Такси возач је дужан користити стајалишта одређена ставом 1. овог члана
одлуке.
V НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 21.
Такси превозник може обављати такси превоз преко или на територији
друге општине од које нема издато одобрење за обављање такси превоза, ако је
превоз започет на територији општине Темерин од које има одобрење за
обављање делатности.
Такси превозник који обави превоз у смислу става 1. овог члана обавезан
је да одмах по обављању такси превоза уклони кровну ознаку и не може да
пружа услуге превоза на територији општине од које нема издато одобрење за
обављање такси делатности.
Одредбе става 2. овог члана важе и за такси превознике који у транзиту
саобраћају преко територије општине Темерин.
Приликом превоза из става 1. овог члана ако исти путник има намеру да
након искрцавања, истим возилом настави превоз, такси превозник је дужан да
уклони кровну ознаку у тренутку када путник напусти возило, чека на путника без
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заустављања рада таксиметра, а по повратку тог путника у возило, превозник је
обавезан да на прописан начин поново истакне такси кровну ознаку.
Члан 22.
Такси возач може да започне превоз путника :
1. Са такси стајалишта;
2. По позиву путника;
3. Са места које је одредио путник, ако на том месту није забрањено
заустављање или паркирање возила у складу са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима.
Члан 23.
Такси возач је дужан да у слободно такси возило прими путника, као и
ручни пртљаг путника према величини простора за пртљаг и носивости такси
возила.
Такси возилом се не могу превозити:
1. Деца испод 6 година старости без пратиоца;
2. Лица под утицајем алкохола или дроге и лица оболела од заразних
болести;
3. Лица која својом одећом или пртљагом могу оштетити или упрљати
унутрашњост возила;
4. Угинуле животиње;
5. Посмртни остаци;
6. Експлозивне, лако запаљиве, отровне, радио-активне, нагризајуће и друге
материје које због својих особина могу бити опасне по безбедност и
здравље других људи или могу нанети штету.
Такси возилом се могу превозити кућни љубимци уз пристанак такси
возача и уз пристанак путника који истовремено користе такси возило.
Члан 24.
Такси возач је дужан да приликом отпочињања превоза путника укључи
таксиметар и да га искључи у тренутку завршетка превоза.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, путник
није дужан да плати цену услуге такси превоза.
Ако више путника истовремено користи такси превоз до истог места
опредељења, накнаду за обављање такси превоза плаћају сви путници у
једнаким деловима, према износу који покаже таксиметар, осим уколико се
путници другачије договоре.
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Члан 25.
Такси возач је обавезан да такси превоз обави најкраћим путем до места
опредељења путника, у складу са трасом пута.
Такси возач може привремено паркирати такси возило, мимо стајалишта
из члана 19. ове одлуке, уколико путник то затражи.
Члан 26.
Такси возач је обавезан да, уколико такси возило користи за сопствене
потребе и не обавља делатност такси превоза, одмах уклони кровну ознаку и не
може да пружа услуге такси превоза на територији општине.
Члан 27.
За време обављања такси превоза у такси возилу мора да се налази
следеће:
1. Решење АПР-a о обављању делатности такси превоза;
2. Решење којим се одобрава обављање такси превоза из члана 12. ове
Одлуке;
3. Решење о испуњености услова такси возила из члана 11. ове Одлуке;
4. Оверену Такси дозволу из члана 14. ове Одлуке;
5. Полису осугурања путника у јавном превозу;
6. Потврду о обављеном шестомесечном прегледу такси возила;
7. Лекарско уверење о способности возача;
8. Исправан противпожарни апарат;
9. Оверен ценовник услуга превоза;
10. Исправан и оверен таксиметар.

VI ЦЕНА ПРЕВОЗА
Члан 28.
Општинско веће утврђује и усклађује економски најнижу цену у оквиру
такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији општине
Темерин.
Цена такси превоза наплаћује се у износу који покаже таксиметар у
тренутку завршетка такси превоза.
Тарифирање таксиметра из става 2. овог члана (баждарење) мора бити
усклађено са одлуком из става 1. овог члана.
У цену такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника и
чекање.
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На захтев путника такси возач је обавезан да по извршеној вожњи изда
рачун у складу са законом.
У случају да такси возач, на захтев путника, по извршеној вожњи не изда
рачун путник није у обавези да плати обављени такси превоз.
Члан 29.
У случају да није у могућности да заврши започети такси превоз на
територији општине Темерин, такси возачу припада износ који покаже
таксиметар, умањен за цену старта, уз обавезу обезбеђивања другог такси
возила.
Члан 30.
У току такси превоза до места опредељења путника, такси возач може
примити друге путнике само уз сагласност путника који је започео коришћење
такси превоза.
Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење
превоза и после места опредељења путника који је већ започео коришћење
такси превоза, наставак вожње се сматра започињањем коришћења такси
превоза.
VII НАДЗОР
Члан 31.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа,
Одељење за инспекцијске послове, путем инспектора за саобраћај и путеве, који
има дужности и овлашћења утврђена законом.
Члан 32.
Надзирани субјект је дужан да инспектору за саобраћај и путеве, омогући
несметано вршење послова и несметан приступ објекту , средству или особљу
који су у вези са обављањем делатности превоза, стави на увид тражену
документацију од стране инспектора и да у року који одреди инспектор, достави
потребне податке и поступи по налогу инспектора.
Надзирани субјект је дужан да се на захтев инспектора, усмено или
писмено изјасни о предмету инспекцијског надзора, као и да поштује интегритет
и службено својство инспектора.
Члан 33.
Инспектор за саобраћај и путеве овлашћен је да ради контроле такси
превоза заустави и прегледа такси возило на путу и другом месту на коме
затекне возило које је заустављено или паркирано.
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Такси возач је дужан да заустави возило, ако инспектор за саобраћај и
путеве истакне стоп таблицу на којој је исписан текст “ СТОП “и да му стави на
увид тражену документацију.
Члан 34.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за саобраћај и путеве има права
да:
1. контролише да ли се такси превоз обавља у складу са прописима;
2. прегледа путничка возила којима се обавља такси превоз и контролише
потребну документацију за возила;
3. утврђује идентитет такси возача контролом личних карата и других
одговарајућих исправа;
4. контролише такси исправе и документацију која се односи на такси превоз;
5. узима изјаве од возача, путника и других присутних и заинтересованих лица.
Члан 35.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за саобраћај и путеве је овлашћен
да :
1. наложи отклањање недостатака у погледу испуњености прописаних
услова за обављање такси превоза;
2. привремено одузме исправу којом је одобрено обављање делатности
такси превоза, до отклањања утврђене неправилности и изда потврду о
одузимању исте;
3. забрани такси превознику употребу возила за обављање делатности такси
превоза уколико се такси превоз обавља супротно прописима, до
отклањања утврђене неправилности;
4. искључи возило којим се врши такси превоз супротно прописима, одреди
место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у
трајању од 10 дана, а у случају поновног искључења возила истог такси
превозника, у трајању од 30 дана, о чему је дужан да без одлагања
обавести Министартсво унутрашњих послова;
5. издаје прекршајне налоге;
6. подноси захтев за покретање прекршајног поступка.
Члан 36.
Против решења општинског инспектора за саобраћај и путеве, може се
изјавити жалба Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема решења.
Жалба изјављена против решења не одлаже извршење решења.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
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1. Обавља делатност такси превоза супротно члану 8. ове Одлуке;
2. Возило којим обавља такси превоз не испуњава прописане услове из
члана 10. ове Одлуке;
3. Није прибављена такси дозвола прописана чланом 13. ове Одлуке;
4. Не пријави промену података који се односе на услове за обављање такси
превоза, у року прописаном одредбом члана 16. ове Одлуке ;
5. Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 21. ове Одлуке;
6. Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 28. ове Одлуке ;
7. Обавља такси превоз супротно одредбама члана 32. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара казниће се за прекршај
правно лице, ако :
1. У возилу се не налазе исправе прописане чланом 27. ове Одлуке;
2. Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 19. ове
Одлуке;
3. Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 22. ове
Одлуке;
4. Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 23. ове
Одлуке;
5. Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 24. ове
Одлуке;
6. Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 25. ове
Одлуке;
7. Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 29. ове
Одлуке;
8. Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 30. ове
Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 5.000 динара.
Новчаном казном од 5.000 динара казниће се физичко лице које је
запослено као такси возач код правног лица за прекршаје из чланова 9,15, 16,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 и 33. ове Одлуке.
Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у
року од 8 дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене
новчане казне, ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне.
Члан 38.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара казниће се за прекршај
предузетник, ако:
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1. Обавља делатност такси превоза супротно члану 7. ове Одлуке;
2. Возило којим обавља такси превоз не испуњава прописане услове из
члана 10. ове Одлуке;
3. Није прибављена такси дозвола за такси возача прописана чланом 13. ове
Одлуке;
4. Не пријави промену података који се односе на услове за обављање такси
превоза, у року прописаном одредбом члана 16. ове Одлуке;
5. Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 28. ове Одлуке;
6. Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 32. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара казниће се за прекршај
предузетник, ако:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

У возилу се не налазе исправе прописане чланом 27. ове Одлуке;
Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 19. ове Одлуке;
Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 22. ове Одлуке;
Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 23. ове Одлуке;
Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 24. ове Одлуке;
Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 25. ове Одлуке;
Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 29. ове Одлуке;
Обавља такси превоз путника супротно одредбама члана 30. ове Одлуке.

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се физичко лице које је запослено
као такси возач код предузетника за прекршаје из чланова 9,15, 16, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,32 и 33. ове Одлуке.
Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у
року од 8 дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене
новчане казне, ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне.

Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако:
1. обавља такси превоз, а нема одобрење за обављање такси превоза (члан
3 ове Одлуке.);
2. поступи супротно одредбама чланова 4, 7, 8 и 9 ове Одлуке;
3. заустави или паркира возило на такси стајалиште (члан 19. став 4. ове
Одлуке);
4. поступи супротно одредбама члана 32. ове Одлуке;
5. не заустави возило на показани знак “СТОП'' од стране инспектора за
саобраћај и путеве (члан 33. став 2. ове Одлуке ).
Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у
року од 8 дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене
новчане казне, ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне.
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IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Општинско веће општине Темерин донеће Програм из члана 5. ове
Одлуке.
Надлежно Одељење донеће акт о локацији такси стајалишта и број такси
места на такси стајалишту из члана 20. ове Одлуке уз сагласност општинског
већа.
Општинско веће утврдиће цену у оквиру такси тарифе по којој се мора
обављати такси превоз на територији општине Темерин из члана 28. ове Одлуке.
Члан 41.
Такси превозници дужни су да своје пословање ускладе са одредбама ове
Одлуке а захтеви који су поднети и по којима је донето решење пре ступања на
снагу ове Одлуке важиће до истека рока одређеног у решењу.
Члан 42.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о ауто-такси
превозу путника на територији општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'' број 07/2013).
Члан 43.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-29-5/2017-01
Дана: 31.10.2017. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.
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213.
На основу члана 56. став 2. и 5. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10 – одлука УС и
54/11) и члана 27. став 3. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 6/2014 – пречишћен текст и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 31.10.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Потврђујe се мандат новом одборнику Скупштине општине Темерин:
1. ДАЛИБОРУ АРАМБАШИЋУ, са Изборне листе Александар Вучић
– Србија побеђује
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
Образложење
Скупштина општине је на својој 18. седници од 13.10.2017.године
донела Решење о престанку мандата одоборника Данијелу Петровићу са
Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује по основу поднете
усмене оставке. Сходно члану 48. став 1. и 2. Закона о локалним изборима,
мандат се додељује иза Данијелу Петровићу, чији мандат је престао,
Далибору Арамбашићу, првом следећем кандидату који је доставио
сагласност да прихвата мандат са исте Изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује.
Пре потврђивања мандата кандидат за одборника је дао писмену
сагласност да прихвата мандат и издато им је Уверење Општинске изборне
комисије о избору за одборника.
На основу изнетог донето је Решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-29-1/2017-01
Дана: 31.10.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.
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214.
На основу члана 42. Закона о правима пацијената (''Службени гласник
Републике Србије'', број 45/2013),члана 35. став 1. тачка 23. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст
број 6/2014 и 14/2014), и члана 3. Одлуке о образовању Локалног савета за
здравље ( '' Службени лист општине Темерин'' број 12/2013),
Скупштина општине Темерин, на XIX седници одржаној 31.10.2017.
године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Милован Балабан се разрешава дужности председника Савета за
здравље општине Темерин.

II
др Марија Вељић се менује за председника Савета за здравље општине
Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-29-6-1/2017-01
Дана: 31.10.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.
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215.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије,
бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 –
пречишћен текст и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XIX седници одржаној 31.10.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

I
Далибор Арамбашић се разрешава дужности члана Школског одбора
Средње школе ''Лукијан Мушицки'' Темерин из реда представника општине.

II
Наталија Ковачевић се именује за члана Школског одбора Средње школе
''Лукијан Мушицки'' Темерин из реда представника општине.

III
Члан Школског одбора Средње школе ''Лукијан Мушицки'' Темерин
именују се дана 31.10.2017. године и мандат јој траје до 07.06.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-29-6-2/2017-01
Дана: 31.10.2017.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

ОДЛУКУ
210.

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2017 – 2020. ГОДИНЕ

1.

ОДЛУКУ
211.

212.

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2017 – 2021. ГОДИНЕ
ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

2.

3.

РЕШЕЊЕ
213.

214.

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

17.

18.

РЕШЕЊЕ
215.

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

***

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

19.

