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На основу члана 12. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени
гласник РС'', бр. 36/09 и 88/10) и члана 35.  тачка 6. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/08),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXVII  седници  одржаној  11.11.2011.
године, донела је

О Д Л У К У

О ДОНОШЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД
НОВИ САД И ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН,

ЖАБАЉ, СРБОБРАН, ТЕМЕРИН И ВРБАС

Члан 1.

Овом одлуком доноси се Регионални план управљања отпадом за град
Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка,  Бачки  Петровац,  Беочин,  Жабаљ,
Србобран, Темерин и Врбас.

Члан 2.

Регионални план управљања отпадом за град Нови Сад и општине Бачка
Паланка,  Бачки  Петровац,  Беочин,  Жабаљ,  Србобран,  Темерин  и  Врбас  је
саставни део ове одлуке.

Члан 3. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-27-1/2011-01         СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ,
ДАНА. 11.11.2011.године           Михаљ др. 
Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н
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Скупштина општине Темерин, на основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије",
број  129/07),  члана  4. Закона  о  социјалној  заштити  (''Сл.  гласник
Републике  Србије",  бр.24/2011),  и  члана 14.  став  1.  тачка  6. Статута
општине  Темерин  ("Сл.  лист  општине  Темерин",  бр  11/08),  на XXVII
седници одржаној 11.11.2011. године, донела је

О Д Л У К У

О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНИЕ ТЕМЕРИН

Основне одредбе

Члан 1.

Одлуком о социјалној заштити општине Темерин (у даљем тексту:
Одлука) утврђује се  право на материјалну подршку и  пружање услуга
социјалне заштите, за чије је остваривање надлежна општина Темерин.

Члан 2.

Појединац и  породица  којима  је  неопходна  друштвена  помоћ и
подршка  ради  савладавања  социјалних  и  животних  тешкоћа  и
стварања  услова  за  задовољење  основних  животних  потреба  могу
остварити право на социјалну заштиту у складу са овом одлуком. 

Члан 3.

Материјалну  подршку  и  услуге  у  социјалној  заштити,  утврђене
овом одлуком, могу да остваре лица са пребивалиштем/боравиштем на
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територији  општине  Темерин,  изузетно  лица  која  се  затекну  на
територији општине Темерин у стању социјалне потребе. 

Поједине  услуге могу се  пружати лицима са  територије  других
општина/градова на основу потписаног Споразума о сарадњи. 

II МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

Члан 4.

Право  на  различите  врсте  материјалне  подршке  остварује  се  у
циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној
укључености појединца и породице. 

Права на материјалну подршку утврђена овом одлуком су: 

 право на једнократну новчану помоћ
 право на тренутну новчану помоћ
 право на посебну новчану помоћ
 право на накнаду трошкова погребних услуга
 право на накнаду трошкова превоза
 право на накнаду трошкова исхране
 право на накнаду трошкова дневног боравка
 право на накнаду трошкова за уџбенике и прибор
 право на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите

или породицу
 право на накнаду трошкова привременог смештаја у прихватилишту 

и прихватној станици
 право на накнаду трошкова социјалног становања у заштићеним 

условима.

Члан 5.

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

 услуга социјалног становања у заштићеним условима
 услуга  помоћи и неге у кући
 услуге мобилног тима ради неодложних интервенција и смештаја у 

кризним ситуацијама појединца и породице
 услуга подршке за самосталан живот-персонална асистенција 
 услуга саветовалишта за брак и породицу
 услуга социјалне исхране.
 

III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 6.

Право на једнократну новчану помоћ има лице и породица за
отклањање  изузетно  тешке  настале  материјалне  ситуације  која
угрожава егзистенцију тог лица или породице. 

Критеријум  за  остваривање  овог  права  идентични  су  са
одредбама важећих законских прописа из области социјалне заштите.

Једнократна  помоћ  се  пружа  у  новчаном  износу,  натури,
обезбеђивањем  потребних  ствари  или  у  виду  новчане  накнаде  за
добровољно радно ангажовање радно способних појединаца.

Право  на  једнократну  новчану  помоћ по  основу  добровољног
радног ангажовања остварују радно способна лица у стању социјалне
потребе, а у складу са Правилником о начину организовања добровољног рада.

Организовање  добровољног  рада  радно  способних  лица  из
претходног става врши се у јавним установама чији је оснивач општина
Темерин, као и у другим правним лицима са којима је закључен Протокол
о сарадњи у погледу начина остваривања добровољног рада радно способних лица која се
налазе у стању социјалне потребе.

Уколико  лице  које  је  радно  способно,  односно  члан  његовог
домаћинства  одбију  понуђени  посао  из  неоправданих  разлога,  губе
право на једнократну новчану помоћ.

Новчана помоћ за ово право може се доделити једнократно у току
године, а у изузетним приликама два пута. Највиши износ помоћи може

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 



 

 ГодинаXLIV–Број 9.  ТЕМЕРИН 14. НОВЕМБАР 2011.  Примерак 100,00 динара

бити до 50% просечне  зараде у  општини Темерин у  месецу када се
врши исплата.

Појединац  или  породица  може  право  на  једнократну  помоћ
користити  и  више  пута  у  календарској  години,  с  тим  да  укупна
средства остварена на основу овог права не прелазе 50% просечне нето
зараде  (изузетно  100%)  у  општини  Темерин  у  месецу  кад  се  врши
исплата. 

Члан 7.

Право на тренутну новчану помоћ има лице или породица које
се изненада нађе у изузетно тешком материјалном положају. 

Услове  и  критеријуме  за  остваривање  овог  права  доноси
Колегијум Службе Центра за социјални рад општине Темерин.

Новчана помоћ за  ово  право износи  највише до 10% од износа
једнократне новчане помоћи.

Члан 8.

Право  на  посебну  новчану  помоћ има  лице  које  се  нађе  у
изузетно тешком егзистенцијалном или здравственом положају. 

Новчана  помоћ  за  ово  право  може  да  износи  и  више  од  50%
просечне зараде у општини Темерин у месецу када се врши исплата.

За  остваривање  овог  права  неопходна  је  претходна  сагласност
Општинског већа општине Темерин.

Члан 9.

Право на накнаду трошкова погребних услуга имају:
 лица која остварују право на новчану социјалну помоћ
 лица  која  нису  корисници  новчане  социјалне  помоћи,  а  немају

сродника који имају законску обавезу да сносе трошкове сахране
 лица  која  су  смештена  у  установу  социјалне  заштите,  а  немају

сродника који имају законску обавезу да сносе трошкове сахране
 лица  која  су  непозната  и  која  се  у  моменту  смрти  затекну  на

територији општине Темерин, а за која се на може утврдити место
пребивалишта или боравка

Накнада трошкова се  признаје  за  најнужније  трошкове сахране
организоване  по  месним  обичајима,  а  исплаћује  се  на  основу
приложених рачуна.
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Члан 10.

Право на накнаду трошкова превоза имају:
 лица која се налазе на редовном школовању средњег образовања, а

остварују право на дечији додатак у току школске године, у висини
до 50% месечне претплатне карте.

 лица која похађају прилагођан предшколски програм у установи за
децу и омладину ометену у развоју у току школске године, у висини
до 100% месечне претплатне карте.

 лица која похађају прилагођан основношколски програм у установи
за  децу  и  омладину  ометену  у  развоју  у  току  школске  године,  у
висини до 100% месечне претплатне карте.

 лица  која  похађају  дневни  боравак  у  оквиру  установе  за  децу  и
омладину  ометену  у  развоју  у  току  школске  године,  у  висини до
100% месечне претплатне карте.

 лица која су у својству пратиоца лицима из става  1. алинеја 2 - 4.
овог члана, у висини до 100% месечне претплатне карте;

Члан 11.

Право на накнаду трошкова исхране  имају лица која похађају
прилагођен предшколски програм или дневни боравак у  установи за
децу и омладину ометену у развоју.

Члан 12.

Право на накнаду трошкова дневног боравка  имају  лица која
похађају дневни боравак у оквиру установе за децу и омладину ометену
у развоју. 

Члан 13.

Право на накнаду  трошкова уџбеника и  прибора имају  лица
која се налазе на редовном основношколском школовању, а корисници
су  права  на  основу  Закона  о  социјалној  заштити  и  обезбеђивању
социјалне сигурности грађана.

Члан 14.
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Право  на  накнаду  трошкова  социјалног  становања  у
заштићеним условима имају лица која су корисници услуга социјалног
становања у заштићеним условима, а имају приходе на нивоу социјалне
сигурности или испод њих.

Члан 15.

Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне
заштите или породицу има лице које се упућује на смештај у установу
социјалне  заштите,  или  другу  породицу,  а  ту  опрему  не  може  сам
обезбедити,  нити  му  је  могу  обезбедити  сродници  који  су,  према
прописима  о  браку  и  породичним  односима,  дужни  да  учествују  у
његовом издржавању.

Врсту  и  количину  опреме  утврђује  Центар,  у  зависности  од
потребе корисника

Износ средстава за ово право је  утврђује се годишње у износу до
50% просечне нето зараде у општини Темерин.

Члан 16.

Право  на  накнаду  трошкова  смештаја  у  прихватилиште  и
прихватну станицу  могу да остваре деца и омладина напуштена од
родитеља или стараоца, злостављана и занемаривана деца и омладина,
деца и омладина нађена у скитњи, просјачењу или другим случајевима
у којима је хитно потребан привремени смештај, жене и деца угрожени
породичним насиљем, и лициа која  су изненада остала без смештаја
или из других разлога морају да буду збринута ван своје породице

IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 17.

Услуга помоћи и неге у кући се обезбеђује лицима која су стара,
изнемогла, хронично оболела и друга лицима која нису у стању да се
сама о себи старају.
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Помоћ  и  нега  у  кући  се  обезбеђује  у  складу  са  са  важећим
минималним  стандардима  и  спецификацијама  услуга, Правилником  о
мерилима и критеријумима за утврђивање цена услуга и учешћа корисника у трошковима
помоћи у кући и Правилником за помоћ у кући.

Члан 18.

Услуга  социјалног  становања  у  заштићеним  условима
обезбеђује  се  лицима  која  испуњавају  критеријуме  из  Правилника  о
социјалном становању у заштићеним условима.

Центар  за  социјални  рад  управља  и  обезбеђује  адекватно
функционисање ове услуге.

Корисницима социјалног становања у заштићеним условима обезбеђују 
се: 

- становање у наменски изграђеним објектима; 

- стручна подршка и одговарајући облици помоћи у самосталном 
живљењу. 

Корисници  су  дужни  да  уколико  имају  приходе  веће  од  нивоа
социјалне сигурности утврђене законом, из дела прихода изнад нивоа
социјалне сигурности,  плаћају  сразмеран део трошкова за утрошену
струју, грејање, комуналне услуге и домаћинску породицу, на начин и у
роковима  утврђеним  посебним  уговором  између  корисника,  односно
домаћина и Центра за социјални рад општине Темерин.

Општина Темерин покрива трошкове текућег одржавања објеката
социјалног становања у заштићеним условима.

Члан 19.

Услуге  мобилног  тима  ради  неодложних  интервенција  у
кризним ситуацијама појединца и породице 

Ради пружања услуга неодложних интервенција у кризним ситуацијама
појединца и породице, организује се 24-часовна доступност Центра за
социјални рад општине Темерин. 
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Мобилни тимови Центра за социјални рад, ангажују се: 

- у збрињавању жртава насиља у породици, 

-  у  другим  случајевима  када  се  лице  нађе  у  стању  потребе  за
интервентном заштитом. 

Пружање ове услуге врши се заједничком акцијом Мобилног тима
Центра  за  социјални рад,  Министарства  унутрашњих послова,  Јавног
тужилаштва, Органа за прекршаје, Дома здравља Темерин и других. 

Начин  координације  активности  на  спровођењу  ове  услуге
утврђује се Протоколом о сарадњи. 

Члан 20.

Услуге подршке за самосталан живот пружају се појединцу, да би се његове
могућности  за  задовољење  основних  потреба  изједначиле  с  могућностима
осталих чланова друштва.

Услуге подршке за самосталан живот – персонална асистенција регулисана
је Правилником о персоналној асистенцији, који доноси Општинско веће, у складу
са минималним стандардима за ову услугу, које доноси Министарство.

V УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 21.

Услуга Саветовалишта за брак и породицу

Саветовалиште за брак и породицу обезбеђује  стручну помоћ и
подршку  појединцима  и  породицама  у  кризи,  кроз  саветодавно
терапијски рад, социјално едукативне и информативне услуге у циљу
унапређења породичних односа, решавања животних тешкоћа, како би
се спречили социјални проблеми и ублажиле последице. 

Корисници  услуге  Саветовалишта  могу  бити  лица  са
пребивалиштем/боравиштем на подручју општине Темерин. 

Услуге  Саветовалишта  могу  се  користити  по  препоруци/упуту
Центра  за  социјални  рад,  институција  образовања,  здравствене  и
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социјалне  заштите,  правосудних  органа  и  самоиницијативним
доласком. 

Услуге  Саветовалишта  могу  користити  и  лица  са
пребивалиштем/боравиштем ван подручја  општине Темерин, по упуту
надлежног Центра за социјални рад. 

Међусобна права и обавезе општине Темерин, пружаоца услуге и
упутног центра регулишу се посебним уговором. 

Члан 22.

Услуга Социјалне исхране
 Ова услуга је ближе одређена Правилником о функционисању социјалне
исхране и утврђивање услова и поступака за остваривање права на коришћење услуге
социјалне исхране на територији општине Темерин.

VI ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ
ПОДРШКУ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА

Члан 23.

Поступак  за  остваривање  права  на  материјалну  подршку  и
коришћење  услуга  из  ове  одлуке  води  се  по  одредбама  Закона  о
општем управном поступку и одредбама Закона о социјалној заштити. 

Поступак  за  остваривање  права  на  материјалну  подршку  и
коришћење  услуга  спроводи  Центар  за  социјални  рад  по  службеној
дужности или на захтев корисника. 

Центар  за  социјални  рад  доноси  решење  о  остваривању  права  на
материјалну подршку и издаје упут за коришћење услуге.

Члан 24.

Пружање  услуга  врше  пружаоци  услуга  социјалне  заштите  у
складу са законом. 
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Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу са најбољим
интересом корисника и прописаним стандардима у социјалној заштити. 

Члан 25.

У  зависности  од  социјално-економског  статуса  корисника,
плаћање  услуге  може  бити  у  целости  или  делимично  из  средстава
корисника,  његовог  сродника  или  лица  које  је  преузело  обавезу
плаћања трошкова пружања услуге и из буџета општине. 

Члан 26.

О жалби на решење Центра за социјални рад одлучује Општинско 
веће у року од 30 дана. 

Жалба не одлаже извршење решења. 

Члан 27.

Ревизију решења о признатим правима на материјалну подршку и
упута о пруженим услугама из ове Одлуке врши Центар за социјални
рад општине Темерин, у складу са важећим прописима.

Члан 28.

Центар  је  дужан  да  води  евиденцију  о  признатим  правима  на
материјалну подршку и издатим упутима, доставља годишње извештај
о раду Општинском већу и Скупштини општине Темерин. 

VII ПРЕСТАНАК ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 29.

Проширена права из области социјалне заштите одређена чл. 2
ове Одлуке престају: смрћу корисника права или престанком услова на
основу којих је поједино право утврђено.
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VIII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 

Члан 30.

Средства  за  остваривање  права  на  материјалну  подршку  и
пружање услуга из ове одлуке обезбеђују се у буџету општине Темерин,
учешћем  корисника  и  лица  која  су  у  складу  са  законом  дужна  да
учествују  у њиховом издржавању, од донатора и из других извора у
складу са законом. 

Члан 31.

Општинска управа   врши  финансирање  права  на  материјалну
подршку и  пружање услуга из ове Одлуке,  у  складу са  уговорима о
финансирању које закључује  Општина са Центром за социјални рад и
пружаоцима услуга. 

Члан 32.

На  име  обављања  послова  утврђених  овом  Одлуком  општина
Темерин финансира део запослених у Центру за социјални рад, које на
основу  Правилника  о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији
Центра за социјални рад не финансира Република Србија.

На  број  и  структуру  стручних  радника  потребних  за  извршење
послова из ове Одлуке сагласност даје Општинско веће. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33.

Ближи  услови,  поступак  и  начин  за  остваривање  права  на
материјалну  подршку  и  коришћење  услуга  утврђују  се  посебним
правилницима, које доноси Општинско веће на предлог Општинске управе
надлежне за послове социјалне заштите, у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 34.

Даном ступања на снагу  ове Одлуке престаје да важи Одлука
о  утврђивању  проширених  права  грађана  у  области  социјалне
заштите  у  општини  Темерин  (Службени  лист  општине  Темерин
број: 6/2003, 2/2005  и 20/2006).

Члан 35.

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:06-27-2/2011-01    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана:11.11.2011.г.
Т  Е  М  Е  Р  И  Н     Михаљ др Матушка,с.р.

119.

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  6.  Закона  о  локалној  самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07), члана 8. став 1. тачка 2. и
члана  17.  став  3.  Закона  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (''Службени
гласник  РС'',  бр.36/2009  и  88/2010),  Уредбе  о  индикаторима  буке,  граничним
вредностима,  методама  за  оцењивање  индикатора  буке,  узнемиравања  и
штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр.75/2010) и
Правилника о методологији за одређивање акустичких зона („Службени гласник
РС“, бр.72/2010) Скупштина општине Темерин је на XXVII седници одржаној дана
11.11.2011. године донела 
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О Д Л У К У

О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком се утврђују акустичке зоне на територији општине Темерин
и  мере  забране  и  ограничења  употребе  извора  буке,  односно  обављања
делатности  и  других  активности  које  проузрокују  буку  изнад  прописаних
граничних вредности.  

АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ

Члан 2.

У  складу  са  Просторним  планом  општине  Темерин  и  урбанистичким
плановима  (Генерални  план  насеља  Темерин,  План  генералне  регулације
насеља Бачки Јарак и Регулациони план насеља Сириг) на територији општине
Темерин одређују се следеће акустичке зоне и граничне вредности индикатора
буке у тим зонама:

I зона –  подручја  за  одмор  и  рекреацију,  болничке  зоне  и  опоравилишта,
културно-историјски локалитети,  велики паркови – 50  dB(A)  дању и  увече,  40
dB(A) ноћу;

- зоне викенд насеља, социјалне потребе, здравство, верски објекти, јавно
зеленило,  парк,  спортско-рекреативне  површине,  заштитно  зеленило,
пољопривредно и шумско земљиште, приобаље и водене површине.

II зона – туристичка подручја, кампови и школске зоне - 50 dB(A) дању и увече,
45 dB(A) ноћу;

- основне и средње школе, комплекс бање (са старим парком).

IV зона –  пословно-стамбена  подручја,  трговачко-стамбена  подручја  и  дечија
игралишта - 60 dB(A) дању и увече, 50 dB(A) ноћу;
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-  пословно-стамбено  подручје  (зоне  становања,  стамбене  зоне  средње
густине и стамбене зоне мање густине), спортско-рекреативне површине.

1
V зона – градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са
становима, зона дуж аутопутева,  магистралних и градских саобраћајница -  65
dB(A) дању и увече, 55 dB(A) ноћу;

- зоне централних садржаја, пијаце, вашариште,
- зоне становања дуж регионалних путева (регионални пут Р-120, у насељу

Темерин  и  Бачки  Јарак,  улица  Новосадска,  регионални  пут  Р-104  у  насељу
Темерин,  улица  Чаки  Лајоша,  регионални  пут  Р-104  у  Сиригу,  улица  ЈНА)  и
магистралног  пута  М-22  у  Сиригу,  улица  Новосадска,  у  ширини појаса  40м у
дубину од осе пута, са обе стране, укупне ширине појаса 80м,

- ауто пут Е-75, у ширини појаса 40м у дубину од осе пута, са обе стране,
укупне ширине појаса 80м

-  саобраћајне  услуге  и  терминали  –  железничка  подручја,  аутобуске
станице.

VI зона – индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали
без стамбених зграда – на граници ове зоне бука не сме прелазити граничну
вредност у зони са којом се граничи.

Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свих извора
буке на посматраној локацији.

Наведена  подела  на  зоне  ће  се  ревидирати,  уколико  промене
урбанистичког  плана  или  нова  мерења  покажу  да  је  наведена  подела
неадекватна.

МЕРЕ ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Члан 3.

Извори  буке  морају  се  употребљавати  и  одржавати  тако  да  бука  не
прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави.

Не могу се користити било какви уређаји, механичка опрема без обзира
на  локацију  (клима  уређаји,  вентилатори,  компресори,  хидрофори,  грејне
пумпе и сл.) ако стварају буку већу од оне која је прописана овом одлуком.

Члан 4.
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Забрањено је користити сваки извор буке чији највиши меродавни ниво
емитован  у  отворени  простор  животне  средине  прелази  вредност
максималних дозвољених нивоа из члана 2. ове одлуке.

Члан 5. 

Извори  буке  могу  се  користити  ако  имају  исправе  о  подацима  и
измереном  нивоу  буке  dB(A) при  прописаним  условима  коришћења  и
одржавања у одређеним зонама.

Правно лице или предузетник који је власник, односно корисник извора
буке,   дужан  је  да  на  прописани  начин  обезбеди  мерење  буке  и  израду
извештаја о мерењу буке и да сноси трошкове мерења  буке.

Члан 6.

Мерење буке врши се у складу са прописима који уређују ову област.

Члан 7.

Мерење буке у зонама из члана 2. ове одлуке вршиће се према указаној
потреби  на  основу  процене  инспектора  за  заштиту  животне  средине  по
потреби за мерењем.

Мерење буке ће се извршити на основу писменог захтева грађана, а по
налогу  инспектора ако  постоји  основана сумња да бука прелази довољене
вредности dB(A).

Мерење буке вршиће организација која је овлашћена од министарства
надлежног за заштиту животне средине.

Члан 8.

Трошкове мерења буке из члана 7. ове одлуке сносни ималац извора,
уколико  бука  прелази  ниво  прописан  овом  одлуком,  а  уколико  је  ниво  у
дозвољеним границама, трошкови мерења буке падају на терет буџета.

НАДЗОР

Члан 9.
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Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши инспектор за
заштиту животне средине општине Темерин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗВРШНЕ ОДРЕБЕ

Члан 10. 

На  све  што  није  регулисано  овом  одлуком,  примениће  се  Закон  о
заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010).

Члан 11.

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:06-27-3/2011-01         СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ,
ДАНА:11.11.2011.године
Т Е М Е Р И Н          Михаљ др. Матушка, с.р. 

120.

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 35.  тачка 6. Статута општине
Темерин  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  11/08),  а  уз  Сагласност

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Министарства пољопривреде,  трговине, шумарства и водопривреде, Управе
за пољопривредно земљиште број 320-11-2116/2011-14 од 12.10.2011. године,

Скупштина  општине  Темерин  на  XXVII седници  одржаној  11.11.2011.
године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

УСВАЈА  СЕ  Одлука  о  измени  и  допуни  Годишњег  програма  заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Темерин за 2011.
годину, која је уприлогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-27-5/2011-01      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА. 11.11.2011.године                  Михаљ др. Матушка,с.р.
Т Е М Е Р И Н   

 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 



 

 ГодинаXLIV–Број 9.  ТЕМЕРИН 14. НОВЕМБАР 2011.  Примерак 100,00 динара

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА  И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ  
 ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ЗА 2011. годину  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМЕРИН, 2011. године  
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Након добијања обавештења Дирекције за реституцију Републике Србије  број:  011-00-
00038/2011-01 од 08.06.2011. године везано за пољопривредно земљиште у  државној
својини  у   КО Сириг,  површине  620.0510  ha,  Комисија  за  израду  годишњег  програма
израдила  је  измену  и  допуну  Годишњег  програма  заштите,  урђења  и  коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини за 2011. год

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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121.

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности  од  општег  интереса  (''Службени  гласник  РС'',  бр.  25/00,  25/02,
107/05 и 108/05) и члана 35.  тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/08),

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Скупштина  општине  Темерин  на  XXVII седници  одржаној  11.11.2011.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ

ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2011. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Програм  о  измени  и  допуни  Програма
пословања  ЈП  ''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин''
Темерин за  2011.  годину,  донет  на 15.  седници Управног  одбора одржаној
31.10.2011. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-27-7/2011-01      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА. 11.11.2011.године       Михаљ др. Матушка, 
с.р.
Т Е М Е Р И Н

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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122.

На  основу  члана  23.  став  1.  Закона  о  комуналним  делатностима
(''Службени гласник РС'',  бр.  16/97 и  42/98)  и  члана 35.   тачка 23.  Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/08),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXVII седници  одржаној  11.11.2011.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА, ЦЕНОВНИК
ОРГАНИЗОВАНОГ ИЗНОШЕЊА И ОДЛАГАЊА СМЕЋА И ЦЕНОВНИК ВОДЕ

ЗА ПИЋЕ ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 

I

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Ценовник  услуге  грејања,  Ценовник
организованог  изношења  и  одлагања  смећа  и  Ценовник  воде  за  пиће  ЈКП
''Темерин''  Темерин,  који  је  донет  на  28.  седници  Управног  одбора,  која  је
одржана дана 28.10.2011. године. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-27-8/2011-01      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА. 11.11.2011.године        Михаљ др. Матушка, 
с.р.

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Т Е М Е Р И Н

123.

На основу члана 80. став 2. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 35.  тачка 10.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/08),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXVII  седници  одржаној  11.11.2011.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН ЗА 2011/2012. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програма рада Предшколске установе
''Вељко Влаховић''  Темерин за 2011/2012. годину, који је усвојен 01.11.2011.
године на седници Управног одбора.

II

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

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-27-10/2011-01       СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ,
ДАНА. 11.11.2011.године       Михаљ др. Матушка, 
с.р.
Т Е М Е Р И Н

124.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07),  члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС и 24/11) и члана 40. став 1.Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/08),

Скупштина општине Темерин на XXVII седници одржаној 11.11.2011. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

I

На  предлог  Покрајинског  секретаријата  за  урбанизам, градитељство  и
заштиту  животне  средине,  за  чланове  Комисије  за  планове  општине  Темерин
именују се: 

1. ПЕТАР ЂУРИЧИЋ, дипл.инж.ел. из Руме – запослен у ЈУП ''План''
општине Рума и Пекинци у Руми.
Лиценца одговорног урбанисте број: 203 0117 03

2. СЛАВКА СРДИЋ, дипл.инж.арх. из Куле – запослена у ЈП ''Завод
за урбанизам Кула-Оџаци'' у Кули.
Лиценца одговорног урбанисте број: 200 0659 04
Лиценца одговорног просторног планера број: 100 0147 10

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 



 

 ГодинаXLIV–Број 9.  ТЕМЕРИН 14. НОВЕМБАР 2011.  Примерак 100,00 динара

3. ВЕСНА ПОПОВИЋ, дипл.инж.арх.  из Новог  Сада – запослена у
Републичкој  агенцији  за  просторно  планирање,  Организациона
јединица Нови Сад.
Лиценца одговорног планера број: 100 0130 09
Лиценца одговорног урбанисте број: 200 0085 03

 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-27-11-1/2011-01      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА. 11.11.2011.године
Т Е М Е Р И Н       Михаљ др. Матушка, с.р.  
    

125.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник  РС'',  бр.  129/07),   члана  54.  став  2.  Закона  о  основама  система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана
35.  тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 11/08),

Скупштина  општине  Темерин  на  XXVII  седници  одржаној  11.11.2011.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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БРАНИСЛАВ СТОЈИЧИЋ, представник родитеља, разрешава се 
дужности члана Управног одбора Предшколске установе ''Вељко Влаховић'' 
Темерин.

ЈАДРАНКА ПЕКЕЗ, представник родитеља, разрешава се дужности члана
Управног одбора Предшколске установе ''Вељко Влаховић'' Темерин. 

АЛЕКСАНДРА СКЕНЏИЋ, представник родитеља, разрешава се 
дужности члана Управног одбора Предшколске установе ''Вељко Влаховић'' 
Темерин.

II

За чланове Управног одбора  Предшколске установе ''Вељко Влаховић''
Темерин, као представници родитеља именују се:

САНДРА КОВАЧЕВИЋ ТАСОВАЦ,
ЖУЖАНА ЧЕРЊАК и
РОЛАНД ТАЛПАИ.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: 06-27-11-2/2011-01      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ДАНА. 11.11.2011.године       Михаљ др. Матушка, 
с.р.
Т Е М Е Р И Н

126.

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени
гланик РС“ бр. 135/04 и 36/09), члана 64. 65. 66 и 67 Закона о буџетском систему
(„Службени гланик РС“ бр. 54/09), члана 68. Статута општине Темерин („Службени
лист општине Темерин“ бр. 11/08), члана 45. став 1. Пословника Општинског већа
општине Темерин („Службени лист  општине  Темерин“  бр.  13/08)   и  решења о
оразовању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Темерин бр.
(„Службени лист општине Темерин“ бр. 16/09). 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Општинско веће општине Темерин,  на 128. седници одржаној дана
01.11.2011.године, донело је

  П Р О Г Р А М 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2011.
годину

1. Овим Програмом се планира намена и начин коришћења средтава
Буџетског фонда за заштиту животне средине (у дајем тексту. Фонд) за израду и
реализацију  планова,  програма,  пројеката  и  других  активности  заштите  и
унапређивања животне средине у општини Темерин за 2011. годину.
 2. За реализацију програма планирају се средства из буџета општине
Темерин у укупном износу од 2.000.000,00 динара, и то:

 накнада за загађивање животне средине 2.000.000,00 динара

3. Средства  из  тачке  2.  овог  програма  користиће  се  наменски  за
финансирање  обавеза  локалне  самоуправе  утврђених  законом  из  области
заштите животне средине: 

1. подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката;
2. програми и пројекти у вези управљања отпадом;
3. програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг);
4. образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;
5. информисања и објављивање података о стању животне средине;
6. других активности од значаја за заштиту животне средине.

 Подстицајних,  превентивних  и  санационих  програми  и  пројекти –
200.000,00; 
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на:
 очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине

на територији Општине Темерин
 мере заштите животне средине које  се предузимају  ради спречавања

угрожавања  животне  средине  и  здравља  људи  и  у  ванредним
ситуацијама

 уништавање амброзије на јавним површинама
 озелењавање школских дворишта и слободних јавних површина
 израда локалног катастра загађивача на територији општине Темерин
 друге  потстицајне,  превентивне  и  санационе  програме  и  пројекте  за

чијом се реализацијом укаже потреба
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и

обавезама  проистеклим  из  закона  и  у  сарадњи с  адругим  субјектима  система
заштите животне средине.
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 Програми и пројекти у вези управљања отпадом – 1.200.000,00;
Планира  се  финансијска  и  стручна  помоћ  у  реализацији  пројеката  и
програма који се односе на:
 санација постојећег сметлишта комуналног отпада;

За  реализацију  наведених  програма  потписаће  се  уговори  са
овлашћеним  стручним  и  научним  организацијама  и  установама,  након
спроведеног одговарајућег поступка.

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и
обавезама проистеклим из Закона о заштити животне средине, и у сарадњи са
другим институцијама са територије општине Темерин.

 

Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) –  
             400.
000,00;

Планира  се  реализација  законом  утврђених  обавеза  локалне
самоуправе у области мониторинга, као и других програма и пројеката праћења
стања животне средине:

- праћење квалитета ваздуха
- праћење и прогноза аерополена
- праћење нивоа комуналне буке
- праћење нивоа нејонизирајућа зрачења
- мерења у ванредним ситуацијама

За  реализацију  наведених  програма  и  пројеката  закључиће  се
уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама у установама, а у
складу са прописима.

3.4  Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне
средине – 

60.000,00;

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације
заштите  животне  средине,  орган  надлежан  за  заштиту  животне  средине
Општинске управе,  самостално или у сарадњи са другим органима Општинске
управе,  организацијама  и  службама,  школама,  невладиним  организацијама,
организовати  или  учествовати  на  предавањима,  семинарима,  трибинама,
скуповима,  манифестацијама,  акцијама  из  области  заштите  и  унапређења
животне средине и обележавању значајних датума и догађаја из области заштите
животне средине, као што су: 
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- Дан планете Земље
- Светски дан заштите животне средине
- Дани Јегричке
- Најлепше уређено двориште
- Велико спремање Србије
- сајмови заштите животне средине
- као и други значајни датуми и догађаји

3.5  Информисања и објављивање података о стању животне средине –
40.000,00 ;

У  циљу  редовног,  благовременог,  потпуног  и  објективног
обавештавања  јавности  о  стању  животне  средине,  јавности  рада  надлежног
органа  за  заштиту  животне  средине  и  јачања  свести  поставиће  се   Интернет
презентација надлежног органа за заштиту животне средине.

Истовремено ће се обавештавање јавности о стању животне средине
вршити  и  путем  средстава  информисања,  путем  израде  публикација  и  другог
штампаног материјала.

1.  Друге активности од значаја за заштиту животне средине – 100.000,00;

 измирење доспелих обавеза из претходне године;
 обезбеђење  суфинансирања  за  учешће  на  међународним  и  домаћим

конкурсима из области заштите животне средине;
 набавка потребних материјала и опреме неопходне за спречавање или

отклањање последица које утичу на заштиту животне средине;

4.  Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не
остварују у планираном износу расходи ће се остваривати по приоритетима које
утврди Председник општине Темерин.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ
неутрошених,  наменских  средстава  пренетих  из  претходне  године  и  за  износ
донација  и  прихода  из  других  извора,  која  ће  се  користити  у  складу  са  овим
програмом.

6. Реализацију  Програма  и  надзор  над  извршавањем  уговорних
обавеза  и  реализацију  појединачних  програма  и  пројеката  спроводи  орган
надлежан за заштиту животне средине Општинке управе Темерин.

7.  Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 



 

 ГодинаXLIV–Број 9.  ТЕМЕРИН 14. НОВЕМБАР 2011.  Примерак 100,00 динара

ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:06-1/2011-140-2-01
Дана:01.11.2011. године                 Андраш Густоњ, с.р.
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                              

127.

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гланик
РС“  бр.  135/04  и  36/09),  члана  64.  65.  66  и  67  Закона  о  буџетском  систему
(„Службени гланик РС“ бр. 54/09), члана 68. Статута општине Темерин („Службени
лист општине Темерин“ бр. 11/08), члана 45. став 1. Пословника Општинског већа
општине Темерин („Службени лист  општине  Темерин“  бр.  13/08)   и  решења о
оразовању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Темерин бр.
(„Службени лист општине Темерин“ бр. 16/09).

Општинско веће општине Темерин,  на 128. седници одржаној дана
01.11.2011.године, донело је

  П Р О Г Р А М 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012.
годину

1. Овим Програмом се планира намена и начин коришћења средтава
Буџетског фонда за заштиту животне средине (у дајем тексту. Фонд) за израду и
реализацију  планова,  програма,  пројеката  и  других  активности  заштите  и
унапређивања животне средине у општини Темерин за 2011. годину.
 2. За реализацију програма планирају се средства из буџета општине
Темерин у укупном износу од 2.000.000,00 динара, и то:

 накнада за загађивање животне средине 2.000.000,00 динара

3. Средства  из  тачке  2.  овог  програма  користиће  се  наменски  за
финансирање  обавеза  локалне  самоуправе  утврђених  законом  из  области
заштите животне средине: 

 подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката;
 програми и пројекти у вези управљања отпадом;
 програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг);
 образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;
 информисања и објављивање података о стању животне средине;
 других активности од значаја за заштиту животне средине.
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 Подстицајних,  превентивних  и  санационих  програми  и  пројекти –
200.000,00; 
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на:
 очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине

на територији Општине Темерин
 мере заштите животне средине које  се предузимају  ради спречавања

угрожавања  животне  средине  и  здравља  људи  и  у  ванредним
ситуацијама

 уништавање амброзије на јавним површинама
 озелењавање школских дворишта и слободних јавних површина
 израда локалног катастра загађивача на територији општине Темерин
 друге  потстицајне,  превентивне  и  санационе  програме  и  пројекте  за

чијом се реализацијом укаже потреба
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и

обавезама  проистеклим  из  закона  и  у  сарадњи с  адругим  субјектима  система
заштите животне средине.

 Програми и пројекти у вези управљања отпадом – 1.200.000,00;
Планира  се  финансијска  и  стручна  помоћ  у  реализацији  пројеката  и
програма који се односе на:
 санација постојећег сметлишта комуналног отпада;

За  реализацију  наведених  програма  потписаће  се  уговори  са
овлашћеним  стручним  и  научним  организацијама  и  установама,  након
спроведеног одговарајућег поступка.

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и
обавезама проистеклим из Закона о заштити животне средине, и у сарадњи са
другим институцијама са територије општине Темерин.

 

Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) –  
             400.
000,00;

Планира  се  реализација  законом  утврђених  обавеза  локалне
самоуправе  у  области  мониторинга,  као  и  других  програма  и  пројеката
праћења стања животне средине:
- праћење квалитета ваздуха
- праћење и прогноза аерополена
- праћење нивоа комуналне буке
- праћење нивоа нејонизирајућа зрачења
- мерења у ванредним ситуацијама
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За  реализацију  наведених  програма  и  пројеката  закључиће  се
уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама у установама, а  у
складу са прописима.

3.4  Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне
средине – 

60.000,00;

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације
заштите  животне  средине,  орган  надлежан  за  заштиту  животне  средине
Општинске управе,  самостално или у сарадњи са другим органима Општинске
управе,  организацијама  и  службама,  школама,  невладиним  организацијама,
организовати  или  учествовати  на  предавањима,  семинарима,  трибинама,
скуповима,  манифестацијама,  акцијама  из  области  заштите  и  унапређења
животне средине и обележавању значајних датума и догађаја из области заштите
животне средине, као што су: 

- Дан планете Земље
- Светски дан заштите животне средине
- Дани Јегричке
- Најлепше уређено двориште
- Велико спремање Србије
- сајмови заштите животне средине
- као и други значајни датуми и догађаји

3.5  Информисања и објављивање података о стању животне средине –
40.000,00 ;

У  циљу  редовног,  благовременог,  потпуног  и  објективног
обавештавања  јавности  о  стању  животне  средине,  јавности  рада  надлежног
органа  за  заштиту  животне  средине  и  јачања  свести  поставиће  се   Интернет
презентација надлежног органа за заштиту животне средине.

Истовремено ће се обавештавање јавности о стању животне средине
вршити  и  путем  средстава  информисања,  путем  израде  публикација  и  другог
штампаног материјала.

2.  Друге активности од значаја за заштиту животне средине – 100.000,00;

 измирење доспелих обавеза из претходне године;
 обезбеђење  суфинансирања  за  учешће  на  међународним  и  домаћим

конкурсима из области заштите животне средине;
 набавка потребних материјала и опреме неопходне за спречавање или

отклањање последица које утичу на заштиту животне средине;
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4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не
остварују у планираном износу расходи ће се остваривати по приоритетима које
утврди Председник општине Темерин.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ
неутрошених,  наменских  средстава  пренетих  из  претходне  године  и  за  износ
донација  и  прихода  из  других  извора,  која  ће  се  користити  у  складу  са  овим
програмом.

6. Реализацију  Програма  и  надзор  над  извршавањем  уговорних
обавеза  и  реализацију  појединачних  програма  и  пројеката  спроводи  орган
надлежан за заштиту животне средине Општинке управе Темерин.

7.  Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:06-1/2011-140-3-01
Дана:01.11.2011. године         Андраш Густоњ, с.р.
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                              

128.

          
На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник

Републике Србије'', бр. 54/2009,  73/2010 и 101/2010) и члана  5. Одлуке о буџету
општине  Темерин  за   2011.  годину (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.
18/2010),

Председник општине Темерин дана 03. октобар 2011. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине  Темерин  за  2011.

годину (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  18/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 



 

 ГодинаXLIV–Број 9.  ТЕМЕРИН 14. НОВЕМБАР 2011.  Примерак 100,00 динара

другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве,
на позицији  76 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства  Општинској
управи  Темерин  у  износу  од  55.000,00 динара на  име  обезбеђења  додатних
средстава ради исплате трошкова лизинга.

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

Општинска управа Темерин, Глава  1.  Општинска управа, функција  410 –  Општи
економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације 512 –
Машине и опрема, на позицији 44.

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                                           Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-126-01
Дана: 03.10.2011. године
Т Е М Е Р И Н

129.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009,  73/2010 и 101/2010) и члана  5. Одлуке о буџету
општине  Темерин  за   2011.  годину (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.
18/2010),

Председник општине Темерин дана 05. октобра 2011. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине  Темерин  за  2011.

годину (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  18/2010),  Раздео  3.  Глава  4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве,
на позицији  76 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства  Председнику
Општине и Општинском Већу у износу од 105.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава ради исплате  накнаде за изабрана лица.

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

Председник  Општине  и  Општинско  Веће,  Глава  1.  Председник  Општине  и
Општинско Веће,  функција 111 –  Извршни и  законодавни орган,  апропријација
економске класификације 423 – Услуге по уговору, на позицији 21.

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                                           Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-127-01
Дана: 05.10.2011. године
Т Е М Е Р И Н

130.

На основу члана 5. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
РС'', бр. 54/2009,  73/2010 и 101/2010), члана 30. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2011. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010) и
Решења Покрајинског секретара за социјалну политику и демографију бр.
129-553-47/2011-10 од дана 22.09.2011. године

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Председник општине Темерин дана 03. октобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

У  члану  8.  Одлуке  о  буџету  општине  Темерин  за  2011.  годину
(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  18/2010),  функција  911 –
Предшколско  образовање,  економска  класификација  472 –  Накнаде  за
социјалну  заштиту  из  буџета,  П  О  В  Е  Ћ  А  В  А   С  Е    позиција
(апропријација) 94 –   Накнаде за социјалну заштиту из буџета за износ од
110.000,00 динара.

У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2011. годину, члан 6.
(табела),  група конта 733, синтетика 7331 –  Текући трансфери од других
нивоа власти, износ: ''115.270.000'', замењује се износом: ''115.380.000''.

II

Укупни приходи и примања,  као и укупни расходи и издаци буџета
општине Темерин за 2011.  годину,  увећавају  се за износ из тачке I  овог
решења и износе 687.454.000,00 динара.

III

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

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                               Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-128-01
Дана: 03.10.2011. године
Т Е М Е Р И Н

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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131.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике  Србије'',  бр.  54/2009, 73/2010  и  101/2010 )  и  члана  5.  Одлуке  о
ребалансу буџета општине Темерин за 2011.  годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 8/2011),

Председник општине Темерин дана 14. октобра 2011. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета општине Темерин за

2011. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр.  8/2011), Раздео 3. Глава 4.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве,
на позицији  76 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства  Општинској
управи  Темерин  у  износу  од  463.000,00 динара на  име  обезбеђења  додатних
средстава ради исплате новчаних казни по решењу судова (принудна наплата).

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

Општинска управа Темерин, Глава  1.  Општинска управа, функција  410 –  Општи
економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације 483 –
Новчане казне и пенали по решењу судова, на позицији 42.

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

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                 Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-131-01
Дана: 14.10.2011. године
Т Е М Е Р И Н

132.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009 и  73/2010) и члана  5. Одлуке о буџету општине
Темерин  за   2011.  годину (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  18/2010  и
8/2011),

Председник општине Темерин дана  19. октобра  2011. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине  Темерин  за  2011.

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010 и 8/2011), Раздео 3. Глава
4. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на  другом  месту,  апропријација  економске  класификације  499  –  Средства
резерве,  на  позицији  76 –  Текућа   резерва,  одобравају  се  додатна  средства
Општинској управи  Темерин  – ПУ  ''Вељко  Влаховић''  Темерин у  износу  од
35.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради исплате трошкова
текућег одржавања централног грејања.

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

Општинска управа Темерин, Глава  6. ПУ ''Вељко Влаховић''  Темерин, функција
911 – Предшколско образовање, апропријација економске класификације  425 –
Текуће поправке и одржавање, на позицији 90.

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''.

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                         ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                              Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-133-01
Дана: 19.10.2011. године
Т Е М Е Р И Н

133.

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

Председник општине Темерин, дана 25.10.2011. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ослобађа се Дом здравља ''Темерин''  Темерин, улица Народног
фронта број 82,   од плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за
реконструкцију   дела објекта у Темерину на наведеној адреси према локацијској
дозволи  број  353-1/2010-045-04  к.о.  Темерин,  лист  непокретности  број  2705,
парцелни број 4696 реон I, Главни архитектонско – грађевински пројекат број Е –
АГ7/2010, Б/2010 који је израдио “HIPERSENSE” ДОО Ветерник, Нови Сад.

II

Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта
из тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 36.  Одлуке о мерилима за
уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, јер се ради о
уређивању грађевинског земљишта за реконструкцију  дела објекта у Темерину,

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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улица  Народног  фронта  број  82,  чији  је  инвеститор  Дом  здравља  ''Темерин''
Темерин.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                    ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2011-135-01                              Андраш Густоњ,
с.р.
Дана:25.10.2011. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

134.

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

Председник општине Темерин, дана 25.10.2011. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ослобађа се  Дом здравља ''Темерин'' Темерин, улица Народног
фронта број 82,  од плаћања локалне административне таксе за  реконструкцију
дела објекта у Темерину на наведеној адреси према локацијској дозволи број 353-
1/2010-045-04 к.о.  Темерин,  лист  непокретности број  2705,  парцелни број  4696

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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реон I, Главни архитектонско – грађевински пројекат број Е – АГ7/2010, Б/2010 који
је израдио “HIPERSENSE” ДОО Ветерник, Нови Сад.

II

Ослобађање  плаћања  локалне  администартивне  таксе  из  тачке  1.
овог Решења утврђује се сходно члану 6. став 1. тачка 4. Одлуке о  локалним
административним  таксама,  јер  се  ради  о  реконструкцији   дела  објекта  у
Темерину,   улица  Народног  фронта  број  82,  чији  је  инвеститор  Дом  здравља
''Темерин'' Темерин.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2011-136-01                       Андраш Густоњ, с.р.
Дана:25.10.2011. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

135.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009  и 73/2010 ) и члана  5. Одлуке о буџету општине
Темерин  за   2011.  годину (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  18/2010  и
8/2011),

Председник општине Темерин дана 25. октобра 2011. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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 Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине  Темерин  за  2011.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010 и 8/2011), Раздео 3. Глава
4. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на  другом  месту,  апропријација  економске  класификације  499  –  Средства
резерве,  на  позицији  76 –  Текућа   резерва,  одобравају  се  додатна  средства
Општинској управи Темерин – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Темерин'' у износу од  36.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава
ради исплате новчаних казни по решењу судова.

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

Општинска управа Темерин, Глава 14. Општинска управа -        ЈП ''Дирекција за
изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин'',  функција  620 –  Развој  заједнице,
апропријација економске класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу
судова, на позицији 182/1.

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                                                   Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-137-01
Дана: 25.10.2011. године
Т Е М Е Р И Н

136.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009  и 73/2010 ) и члана  5. Одлуке о буџету општине
Темерин  за   2011.  годину (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  18/2010  и
8/2011),

Председник општине Темерин дана 10. новембра 2011. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине  Темерин  за  2011.

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 18/2010 и 8/2011), Раздео 3. Глава
4. Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на  другом  месту,  апропријација  економске  класификације  499  –  Средства
резерве,  на  позицији  76 –  Текућа   резерва,  одобравају  се  додатна  средства
Општинској управи Темерин – Средства за потребе месних заједница у износу од
7.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава МЗ Сириг ради исплате
трошкова за судске таксе.

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

Општинска управа Темерин, Глава 17. Општинска управа -   Средства за потребе
месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту,  апропријација  економске  класификације  482 –  Порези,  обавезне
таксе и казне, на позицији 201.

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                                           Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2011-158-01
Дана: 10.11.2011. године
Т Е М Е Р И Н

137.
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На  основу  члана  70.  Закона  о  заштити  природе  („Сл.  Гласник  РС"  бр.
36/2009,  88/2010  и  91/2010-испр.),  члана  3.,  4.  и  6.  Уредбе  о  ближим
критеријумима,  начину  обрачуна  и  поступку  наплате  накнаде  за  коришћење
заштићеног подручја (Сл. Гласник РС" бр. 43/2010), члана 10. Одлуке о заштити
Парка  природе  ,Јегричка",  Општине  Жабаљ („Сл.  Гласник  РС."  бр.  11/2005),
Општине Врбас („Сл. Лист општине Врбас" бр. 7/2006), Општине Темерин („Сл.
Лист  Општине  Темерин"  бр.  10/2005)  и  Општине  Бачка  Паланка  („Сл.  Лист
Општине Бачка Паланка" бр.13/2006) и члана 33. Став 1. Тачка 10. Статута ЈВП
„Воде  Војводине"  Нови  Сад,  Управни  одбор  ЈВП „Воде  Војводине",  на  XXXI
седници одржаној дана 30.09.2011. године, донео је

О Д Л У К У
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

ПАРКА ПРИРОДЕ ,ЈЕГРИЧКА"

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина и начин обрачуна и плаћања накнада

за коришћење заштићеног подручја Парка природе Јегричка (у даљем тексту:
заштићено подручје).

Члан 2.

За  коришћење  заштићеног  подручја  плаћа  се  накнада  ЈВП „Воде
Војводине" као управљачу заштићеног подручја (у далем тексту: Управљач) и то
за:
обављање одређених делатности у заштићеном подручју;
некомерцијалне објекте за одмор у природи;
рекламне ознаке и комерцијалне филмске и фото записе;
коришћење услуга, уређених терена, објеката и друге имовине управљача и 

имена и знака заштићеног подручја;
посету заштићеном подручју.

Обвезник накнаде је корисник заштићеног подручја, односно правно лице,
предузетник или физичко лице који у вези са предметом накнаде из става 1.
овог члана обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима
на  заштићеном  подручју,  користи  услуге  и  имовину  Управљача,  посећује
заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на
други начин користи његове вредности и погодности.

II НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 3.

Накнада за обављање одређених делатности у заштићеном подручју плаћа

се за: 

 1) Угоститељство и трговину
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У површину објекта рачуна се поред затвореног простора и спољашњи
простор на коме се пружају услуге (терасе, баште и сл.).

2) Пловидбу на заштићеном подручју

Предмет накнаде Јединиц
а мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

2.1. За чамце дужине од 2м до 4м комад година 1.000,00

2.2. за чамце дужине од 4м до 6м комад година 1.500,00

3) Друге делатности

Предмет накнаде Jeдиниц
амере

Обрачунски
период

Висина 
накнаде 
(динара)

3.1.Постављање подземних 
електроводова и других инасталација

м година 85,00

III НАКНАДА ЗА НЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ OБJEKTE ЗА ОДМОР У 

ПРИРОДИ

Члан 4.

Накнада за некомерцијалне објекте за одмор у природи плаћа се 

за: 

1. Коришћење молова, прилазишта и кућа на води

Предмет накнаде Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

1.1. Молови и прилазишта 
изграђена од чврстог 
материјала (бетона, 

м2
година

600,00

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Предмет накнаде Јединиц
а мере

Обрачунскн
период

Висина накнаде
(динара)

1.1 Угоститељски објекти 
(ресторани, чарде и сл.)

м2 година 200,00

1.2. Привремени објекти (киосци,
бифеи и сл.) у којима се пружају
услуге исхране и пића

м2 година 300,00
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камена)
1.2. Куће на води 
постављене на моловима 
изграђене од дрвета на 
бурадима или другим 
плутајућим материјалима

м2
година

300,00

1.3. Молови и прилазишта 
изграђени од дрвета на 
бурадима или другим 
плутајућим материјалима

м2
година

200,00

1.4. Молови и прилазишта 
изграђени од дрвета на 
стубовима

м2
година

100,00

IV НАКНАДА ЗА РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ФИЛМСКЕ И ФОТО

ЗАПИСЕ

Члан 5.

Накнада за рекламне ознаке и комерцијалне филмске и фото записе плаћа се 
за:

1) Постављање рекламних ознака

Предмет накнаде Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

1.1. Рекламна ознака до м2 година 1.000,00

1.2. Рекламна ознака
преко м2 и за

сваки 
следећи м2

година
1.000,00

2) Снимање филмова и фотографисање

Предмет накнаде Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

2.1. Снимање играних, 
рекламних и других 
филмова

дан дан рада/снимања 5.000,00

2.2. Снимание промотивних
и

документарних филмова

Накнада се не плаћа

2.3. Комерцијално 
фотографисање дан дан рада 1.500,00
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V КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА, УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА, OBJEKATA И ДРУГЕ ИМОВИНЕ
УПРАВЉАЧА И ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Члан 6.

Накнада за коришћење услуга, уређених терена, објеката и друге имовине 
Управљача и имена и знака заштићеног подручја плаћа се за:

1) Чуваше и изнајмљивање чамаца

Предмет накнаде Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

1.1. За коришћење 
уређеног привезишта са 
надзором чувара

по чамцу година 5.000,00

1.2. За коришћење 
уређеног привезишта са 
надзором чувара

по чамцу месец 600,00

1.3. За изнајмљивање 
чамаца

по чамцу час 100,00

2) Вожњу чамцем

Предмет накнаде Јединиц
амере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

2.1.  Организована  вожња чамцем
са  презентацијом  заштићеног
подручја  од  стране  водича
Управљача

по 
посетиоцу

1 час вожње 200,00

2.2. Вожња сопственим чамцем комад дан 200,00

3) Постављање кампова и монтажних објеката

Предмет накнаде Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

3.1. Туристички шатори комад дневно 200,00
3.2. Камп куйице комад дневно 300,00
3.3. Монтажни објекти 
(шатори, покретне тезге и
други покретни објекти) 
намењени продаји робе

    по тезги или
покретном

објекту
на дан 300,00

4) Сечу трске
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Предмет накнаде Јединица

 мере

Обрачунски
период

Висинана накнаде
(динара)

3.1. Сеча трске м2 Према
одобрењу/уговору

50,00

5)Коришћење имена и знака заштићеног подручја

Накнаду за коришћење имена и знака заштићеног подручја плаћају 
правна и физичка лица када то име, односно знак употребљавају у: називу 
фирме, ознаци производа, рекламама, проспектима, брошурама и другим 
рекламним материјалима.

Накнада  се  обрачунава  и  плаћа  у  висини  од  1%  од  укупног  прихода
промета робе и услуга које се коришћењем имена и знака остваре.

VI НАКНАДА ЗА ПОСЕТУ ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

Члан 7.

Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак), са услугом
организованог  обиласка  и  презентације  заштићеног  подручја  уз  пратњу
водича Управљача, плаћа се:

1)за посетиоце - ученике - 50,00 динара,
2) за остале посетиоце - 100,00 динара,
3) за предшколски узраст - гратис.

VII ОБРАЧУН И НАПЛАТА НАКНАДА

 Члан 8.

У  погледу  обрачуна  и  плаћања  накнада  из  члана  3.  и  4.  ове  одлуке
сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и
пореска администрација.

Накнада за посету заштићеном подручју и друге накнаде из ове одлуке
које  се  обрачунавају  по  дану  или  часу,  наплаћују  се  на  лицу  места  од
стране  овлашћеног  лица  Управљача  продајом  улазнице  или  издавањем
признанице односно рачуна.

Остале накнаде обрачунавају се и плаћају по испостављеном рачуну, 
најкасније до 15-тог у месецу за претходни месец, односно у року назначеном на 
рачуну.

Члан 9.

Накнада  утврђена  овом  одлуком  изузетно  се  може  умањити  до  40%  од
обрачунатог задужења, за кориснике код којих су, услед елементарне непогоде
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или поремећаја на тржишту,  наступиле околности које  битно отежавају услове
рада и пословања.

Одлуку по захтеву корисника доноси Управни одбор ЈВП «Воде Војводине 
Нови Сад.

Члан 10.

Удружења  спортских  риболоваца  и  друга  спортска  удружења,  као  што  су
веслачка,  кајакашка,  пливачка,  ватерполо,  љубитеља птица и слично,  а који и
своју делатност искључиво обављају на заштићеном подручју и тиме доприносе
унапређењу  стања,  презентацији  и  промоцији  вредности  заштићеног  подручја,
могу се ослободити од плаћања накнаде прописаних овом одлуком, по претходно
поднетом захтеву у писаној форми.

Одлуку о ослобађању плаћања накнаде из претходног става, доноси Управни
одбор Управљача.

Члан 11.

Ова одлука, по добијању сагласности надлежног органа за послове заштите
животне средине општинске Управе Врбас, Темерин, Жабаљ, и Бачка Паланка,
ступа на снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања у  службеном листу  општине
Врбас, Темерин, Жабаљ и Бачка Паланка.
У Новом Саду,
Дана: 30.09.2011.

С  А   Д   Р   Ж   А   Ј

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА СТРАНА

117.

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ ЗА ГРАД НОВИ САД И ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА,

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН, ЖАБАЉ, СРБОБРАН, ТЕМЕРИН И
ВРБАС

1.

118.
ОДЛУКА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ТЕМЕРИН
2.

119.
ОДЛУКА О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ

СРЕДИНИ
11.

120.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2011.
ГОДИНУ

15.

121.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И
ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА

ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА
2011. ГОДИНУ

24.
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122.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА,

ЦЕНОВНИК ОРГАНИЗОВАНОГ ИЗНОШЕЊА И ОДЛАГАЊА
СМЕЋА И ЦЕНОВНИК ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЈКП ''ТЕМЕРИН''

ТЕМЕРИН

25.

123.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН ЗА
2011/2012. ГОДИНУ

26.

124.
РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

27.

125.
РЕШЕЊЕ

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

28.

126.
ПРОГРАМ коришћења средстава буџетског фонда за заштиту

животне средине за 2011. годину
29.

127.
ПРОГРАМ коришћења средстава буџетског фонда за заштиту

животне средине за 2012. годину
32.

128.
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
35.

129.
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
36.

130.
РЕШЕЊЕ

37.

131.
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
38.

132.
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
39.

133.
РЕШЕЊЕ 

40.

134.
РЕШЕЊЕ 

41.

135.
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
42.

136.
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
43.

137.
ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ

ПОДРУЧЈА ПАРКА ПРИРОДЕ ''ЈЕГРИЧКА''
44.

*
*
*

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 



 

 ГодинаXLIV–Број 9.  ТЕМЕРИН 14. НОВЕМБАР 2011.  Примерак 100,00 динара

         

Издавач:   Скупштина општине Темерин

Одговорни уредник: Јанош Ђураки, 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 
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