
 

 Година XLIX–Број 24. ТЕМЕРИН  02.11.2016.  Примерак 100,00 динара

261.

На основу члана 70. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ 
бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010-испр и 14/2016), члана 3., 4., 5. и 6. Уредбе о 
ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за 
коришћење заштићеног подручја („Сл. гласник РС“43/2010) члана 10. Одлуке о 
заштити Парка природе „Јегричка“, општине Жабаљ („Сл. Ггласник 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 26. став 1. тачка 17. 
Статута ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“,
на XXVI седници одржаној дана 28.09.2016.године , доноси 

ОДЛУКУ

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком одређује се и утврђује 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 привредно друштво или друго правно 
лице, предузетници и грађани (у даљем тексту: корисници), који користе 
погодности заштићеног подручја и његове вредности, који обављају делатности 
на подручју заштићеног подручја или на други начин користе ово заштићено 
подручје или својим радом наносе штету, плаћају накнаду ЈВП „Воде Војводине“ 
(у даљем тексту Управљач), као Управљачу заштићеног подручја, по основу 
утврђеном чланом 70. Закона о заштите природе, и то за:

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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1. обављање одређених делатности у заштићеном подручју;

2. некомерцијалне објекте за одмор у природи;
3. рекламне ознаке и комерцијалне филмске и фото записе;
4. коришћење услуга, уређених терена, објеката и друге имовине Управљача

и имена и знака заштићеног подручја;
5. коришћење услуга које пружа Управљач; 
6. улазак и посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.

Члан 3.

Управљач одређује основицу и утврђује висину накнаде за коришћење 
заштићеног подручја у зависности од вида коришћења тог подручја и његових 
погодности, сходно одредбама члану 3., 4., 5. и 6. Уредбе о ближим 
критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење 
заштићеног подручја („Службени гласник РС”, број 43/10).

II НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 4.

Накнада за обављање одређених делатности у заштићеном подручју 
плаћа се за:

1) ТУРИЗАМ

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Власници и корисници
објеката

Јединица

мере

Обрачунски

период

1.1. Обављање делатности 
наутичког туризма који се 
односи на власнике или 
кориснике наутичког 
сидришта, привезишта или 
туристичког пристаништа

по прихватном или
пловном објекту

година

Напомена: У складу са Одлуком и прописаним режимима заштите.
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2) УГОСТИТЕЉСТВО 

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Власници, корисници
или закупци

угоститељских
објеката у којима се

пружају услуге
смештаја, исхране и

пића

Јединица

мере

Обрачунски

период

2.1. Научно-образовни, 
рекреациони центри и 
сл.

m2 година

2.2. Одмаралишта, 
ресторани, ловачки 
домови

m2 година

2.3. Одмаралишта 
намењена едукацији - 
школе у природи

m2 година

Власници или
корисници објеката у

којима се пружају
услуге исхране и пића

или пића

2.4. Ресторани, кафане, 
барови, дискотеке и сл.

m2 година

2.5. Привремени објекти 
(киоск, бифе и сл.) у 
којима се пружају услуге 
исхране и пића

m2 година

2.6. Монтажни објекти 
(шатори и сл. за време 
сајмова и сл. манифест.)

m2 дан

Напомена: У површину објекта рачуна се поред затвореног простора и 
спољашњи простор на коме се пружа услуга (терасе, баште и сл.).
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3) ТРГОВИНА

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Власници и корисници
објеката

Јединица

мере

Обрачунски

период

3.1. Продавница 
прехрамбених и 
непрехрамбених 
производа

m2 година

3.2. Киосци за продају 
дувана, штампе и друге 
робе, тезге за резне 
артикле и друго

по објекту година

3.3. Сувенирнице m2 година

3.4. Покретна тезга за 
продају сувенира (осим 
домаће радиности) и 
други покретни објекат 
намењен продаји робе

m2 дан

3.5. Стоваришта разне 
робе

m2 година

3.6. Складишта свих 
врста материјала и робе

m2 година
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4) ЗАНАТСКЕ И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Власници и корисници
објеката

Јединица

мере

Обрачунски

период

4.1. Занатске и сервисне 
радионице

m2 година

4.2. Покретни објекти за 
забаву (рингишпили, 
аутодроми и сл.)

m2 дан

5) ЕНЕРГЕТИКА – ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Власник, корисник или
управљач

Јединица

мере

Обрачунски

период

5.1. Подземни 
електроводови (нн и вн)

m' година

5.2. Далеководи надземни 
220 kV ширина коридора 20 
m

m2 трасе коридора година

5.3. Далеководи надземни 
110 kV ширина коридора 15 
m

m2 трасе коридора година

5.4. Далеководи надземни 
35 kV ширина коридора 10 m

m2 трасе коридора година

5.5. Далеководи надземни 
20 и 10 kV ширина коридора 
5 m

m2 трасе коридора година

5.6. Трафостанице по m2 зауз. простора година

5.7. Стубне станице по објек. година
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6) САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Власник, корисник или
управљач

Јединица

мере

Обрачунски

период

6.1. Друмски саобраћај

  

  

 

6.1.1. Државни пут првог и 
другог реда

km година

6.2. Цеводни транспорт 
гаса

m' година

6.3. Водени саобраћај
  

  

6.3.1. Привез за чамце пловило година

6.3.2. Привез за понтоне пловило година

6.3.3. Привез за сплавове пловило година

6.4. Телефонски 
саобраћај

    

6.4.1. Надземни 
телефонски водови

m' година

6.4.2. Подземни 
телефонски водови

m' година

6.4.3. Базне станице 
мобилне телефоније

по m2 зауз. прос. година

6.5. Радио и ТВ станице и 
репетитори
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6.5.1. ТВ релеји, 
репетитори, предајници са 
објектима и опремом

по m2 зауз. прос. година

6.5.2. Радио станице осим 
радиоаматера, СУП и војске

по m2 зауз. прос. година

Напомена 1: Ако на једној станици или репетитору има више корисника, на 
утврђену вредност накнаде за власника станице, односно репетитора, други 
корисник плаћа 30% вредности накнаде. 

Напомена 2: Ако се станица или репетитор налази на неком грађевинском 
објекту, обрачунава се просечна површина тог типа станица, односно 
репетитора.  

7) СНИМАЊЕ

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Правна и физичка лица
која снимају филмове

Јединица

мере

Обрачунски

период

7.1. Снимање играних 
филмова

дан уговорено време

7.2. Снимање 
документарних филмова

дан уговорено време

7.3. Снимање рекламних 
филмова

дан уговорено време

7.4. Фотографисање 
ретких врста, 
професионално

дан уговорено време

7.5. Снимање звучних 
ефеката 

дан уговорено време

8) КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Физичка лица која врше
сакупљање, односно

брање

Јединица

мере

Обрачунски

период
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8.1. Гљиве, лековито 
биље и плодови

  

  

 

8.1.1. Сакупљање гљива,
пужева и плодова

по особи дан

8.1.2. Сакупљање гљива,
пужева и плодова

по особи сезона

8.2. Коришћење трске и 
кошење ливада

  

  

8.2.1. Кошење ливада аr година

8.2.2. Кошење трске m2 уговорен период

8.2.3. Кошење рогоза m2 уговорен период

8.3. Риболов
  

  

8.3.1. Учесници 
спортских такмичења

по риболовцу дан

III НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА 

ИЛИ ТЕРЕНА ПОГОДНИХ ЗА ОДРЕЂЕНЕ НАМЕНЕ

1) ТРАДИЦИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Власник, корисник,
организатор и сл.

Јединица

мере

Обрачунски

период

9.1. Пашарење (крупна 
стока)
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9.1.1. Говедо грло месец

9.1.2. Теле грло месец

9.1.3. Коњ грло месец

9.1.4. Ждребе грло месец

9.2. Пашарење (ситна 
стока)

9.2.1. Овца грло месец

9.2.2. Јагње грло месец

9.2.3. Коза грло месец

9.2.4. Јаре грло месец

9.2.5. Свиња грло месец

9.2.6. Прасе грло месец

Напомена 1: Летња паша траје у периоду 30.04. до 30.09.

Напомена 2: Цена зимске паше је нижа за 50% од летње паше

Напомена 3: Цене пашарења за аутохтоне врсте домаћих животиња су ниже 
за 50%

2) ОДМОР, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Власник, корисник,
организатор и сл.

Јединица

мере

Обрачунски

период

10.1. Спортски терени, 
игралишта, базени, 
плаже и други спортски 
терени 

m2 година

10.2. Камп приколице објекат година

10.3. Камп кућице објекат година
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10.4. Сплавови, 
платформе

m2 година

10.5. Камп простор m2 дан

10.6. Постављање 
кошница

по кошници година

10.7. Шатори ком дан

10.8. Културне, спортске 
и друге манифестације 
рели и друге трке...

догађај дан

3) РЕКЛАМЕ

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Постављање реклама у
заштићеном подручју

Јединица

мере

Обрачунски

период

11.1. Рекламе, панои и 
информативне ознаке 

m2 година

11.2. Билборди m2 дан

4) КУЋЕ ЗА ОДМОР (ВИКЕНДИЦЕ)

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Власник-корисник
објеката у границама

Парка природе

Јединица

мере

Обрачунски

период

12.1. Куће за одмор 
(викендице)

m2 година

Напомена: Односи се на постојеће објекте, изградња нових забрањена је 
Одлуком о заштити Парка природе „Јегричка“
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IV КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА

КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Коришћење имена и
знака

Јединица

мере

Обрачунски

период

13.1. Коришћење имена 
и знака заштићеног 
подручја, у имену 
правног лица, 
пословним актима, 
ознаци производа, 
реклами и друго

Напомена: Под коришћењем имена и знака сматра се и оно коришћење којим се 
на несумњив начин указује на порекло робе или услуга, а притом се у реклами 
или на производу не уноси потпун назив Парка природе. 

V КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

1) УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Услуге презентације
заштићеног подручја

Јединица

мере

Обрачунски

период

14.1. Услуга водича по особи дан

14.2. Услуга 
презентације 
(едукативни час у 
трајању од 60 мин.)

по особи час

14.3. Услуге преводиоца по особи дан
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14.4. Вожња 
катамараном 
индивидуално - у 
трајању од 60 мин.

по особи час

14.5. Вожња 
катамараном - групе 
(одрасли од 18 година) у
трајању од 60 мин.

по особи час

14.6. Вожња 
катамараном – 
повлашћене категорије 
(деца до 18 година и 
одрасли – пензионери) у
трајању од 60 мин.

по особи час

14.7. Вожња чамцем 
(деца од 7 година и 
одрасли) у трајању од 60
мин.

по особи час

14.8. Програм 
посматрања птица - 
индивидуално

по особи 2 часа

14.9. Програм 
посматрања птица - 
групе

по особи час

14.2. Остале услуге

14.2.1. Изнајмљивање 
бицикла

по особи час

14.2.2. Изнајмљивање 
бицикла

по особи дан

14.2.3. Изнајмљивање 
штапова за пецање

по штапу дан

14.2.4. Изнајмљивање 
штапова за пецање

3 штапа дан

14.2.5. Мапа/карта ПП 
„Јегричка“

комад
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14.2.6. Разгледнице ПП 
„Јегричка“

комад

14.2.7. Публикација о ПП
„Јегричка“

комад

14.1.8. Мајица са логом 
ПП „Јегричка“

комад

Напомена 1: Вожња катамараном је предвиђена за 12 особа

Напомена 2: Вожња катамараном из ставке 14.4. реализоваће се уколико има 
више од 50% заинересованих субјеката (мин. 6 особа)

Напомена 3: Вожња чамцима је предвиђена за 5 особа

Напомена 4: Посматрање птица из ставке 14.9. организоваће се уколико има 
више од 6 заинересованих за ову врсту активности

2) УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Корисник
Јединица

мере

Обрачунски

период

15.1. Корисник ложишта по ложишту дан

VI УЛАЗАК И ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

УЛАЗАК И БОРАВАК У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ, УЛАЗАК У ДЕЛОВЕ

И ОБЈЕКТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК
НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

Корисник
Јединица

мере

Обрачунски

период

16.1. Улазак у заштићено подручје моторним возилом
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16.1.1. I категорија - 
моторна возила до 1,3 m
висине (код предње 
осовине возила)

по моторном возилу дан

16.1.2. II категорија - 
моторна возила са 
приколицом висине до 
1,3 m и комби

по моторном возилу дан

16.1.3. III категорија - 
моторна возила висине 
веће од 1,3 m (аутобуси 
и камиони)

по моторном возилу дан

16.1.4. IV категорија-
моторна возила висине 
веће од 1,3 m (код 
предње осовине вучног 
возила) са више од 3 
осовине-сва возила са 
више од 3 осовине

по моторном возилу дан

16.2. Улазак и боравак у заштићеном подручју

16.2.1. Регистровани 
посетилац

пунолетни посетилац дан

16.2.2. Регистровани 
посетилац - деца

деца од 3 до 18 година дан

Напомена 1: Накнада се наплаћује од стране овлашћеног лица Управљача 
издавањем фискалног рачуна или фактуре.

Напомена 2: Власници или корисници моторних возила, који имају 
пребивалиште или боравиште на подручју Парка природе, за улаз добиће 
одговарајућу налепницу, којом се ослобађају обавезе плаћања накнаде.

Члан 5.

Накнаде које се утврђују на годишњем нивоу, обрачунавају се у децембру 
за текућу годину и плаћају се на основу испостављеног решења у законском 
року.

Накнаде које се утврђују на основу количина обрачунавају се месечно и 
плаћају по испостављеној фактури најкасније до 10. у текућем за претходни 
месец, на основу података о количини (експлоатисана сировина и др.) коју 
доставља корисник.
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Накнаде које се обрачунавају дневно, плаћају се на лицу места чувару 
заштићеног подручја или другом овлашћеном лицу, продајом улазнице (карте, 
вињете и др.) или издавањем фактуре. 

Начин и рок плаћања накнаде за сезонске и привремене активности из 
табеле наведене у члану 4. ове одлуке, одређују се приликом закључивања 
уговора или издавања одређеног одобрења.

Надзорни одбор Управљача ближе ће прописати начин наплате накнаде 
за улазак у заштићено подручје.

Члан 6.

Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на посебан рачун ЈВП „Воде 
Војводине“, а средства остварена од накнада по овој одлуци користе се за 
заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја и на исте се примењују 
одредбе Закона о заштити природе.

Члан 7.

Од обавезе плаћања накнаде, утврђене овом одлуком, ослобађају се: 
лица која обављају послове и службене радње у Парку природе, физичка и 
правна лица која са Управљачем имају уговор о донаторству, спонзорству, 
суфинснирању, пословно техничкој сарадњи, а за време трајања уговора, деца 
старости до 3 године, лица са инвалидитетом изнад 79% у својству физичких 
лица искључујући предузетнике, физичка и правна лица ангажована од стране 
Управљача на одређеним пословима, а за време трајања послова. 

Обавеза плаћања накнаде, утврђена овом одлуком, умањује се у проценту
од 30% за: лица преко 65 година старости и пензионере, локално становништво, 
лица запослена код Управљача ван радног времена.

Обавеза плаћања накнаде, утврђена овом одлуком, умањује се у проценту
од 50% за: остала лица са инвалидитетом и посебним потребама у својству 
физичких лица искључујући предузетнике.

Накнада утврђена овом одлуком изузетно се може умањити до 30% од 
обрачунатог задужења због елементарних непогода или других оправданих 
разлога који битно отежавају услове рада и пословања.

Одлуке о умањењу плаћања накнаде из четвртог става овог члана, на 
основу достављених доказа (надлежних органа, локалних самоуправа) и 
образложеног захтева подносиоца, доноси Надзорни одбор Управљача.

Члан 8.

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за 
коришћење заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“ („Сл. лист општине 
Жабаљ“ бр. 11/2011, „Сл. лист општине Врбас“ бр. 14/2011, „Сл. лист општине 
Темерин“ бр. 9/2011 и „Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр. 35/2011).
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Члан 9.

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, Тамерин, Жабаљ и Бачка Паланка.

У Новом Саду,                                                                          ПРЕДСЕДНИК

Број: V-73/57                                                                       НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Дана: 28.09.2016. године                                                    мр Ласло Фехер, с.р.

                                                                                                        

Република Србија-АП Војводина
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број:501-45/2016-04
Датум:02.11.2016.год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДМЕТ: Сагласност на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног 
подручја Парка природе “Јегричка”.

На основу захтева број: II-111/48 од дана 03.10. 2016.год., поднетог од 
стране ЈВП” Воде Војводине”, Нови Сад, а у складу са чланом 70. став 7. Закона 
о заштити природе ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009 и 88/2010), Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, општине Темерин, 
даје сагласност на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја 
Парка природе “Јегричка”, коју је Надзорни одбор ЈВП “Воде Војводине” Нови 
Сад, донео на својој XXVI седници, одржаној дана 28.09.2016.године.

Послови заштите жив.сред.                                                  Начелник одељења:

    Маја Стојановић, с.р.                                                           Горан Грковић, с.р.
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262.

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

Општинско веће општине Темерин, на 20. седници одржаној 
01.11.2016. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

I

Утврђује се висина студентских стипендија у школској 2016/2017. 
години, у износу од 6.000,00 динара месечно за све године студија.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број:06-1/16-145-7-01
Дана:01.11.2016. године 
Т Е М Е Р И Н 
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263.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. Статута општине 
Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 и 
14/14), члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије” број 
21/2016) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'', број 13/08)
           Општинско веће општине Темерин, на 20. седници одржаној 01.11.2016. 
године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ

о образовању Жалбене комисије

Члан1.

Жалбена Комисија одлучује о жалбама службеника на решење којим се 
одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интерног и 
јавног конкурса.

Члан 2.

Жалбена Комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 15 дана од дана 
њеног пријема, ако законом није друкчије одређено.

Члан 3.

Жалбена комисија је у свом раду самостална и ради у саставу од три 
члана.

Жалбена комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси 
Пословник о раду Жалбене комисије.

Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат 
државних органа.

Члан 4.

Најмање два члан Жалбене комисије морају да имају стечено високо 
образовање из правне струке на основним академским стидијама 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајњу од најмање четири године са
најмање пет година радног искуства у струци.

Председник и чланови Жалбене комисије, именују се на пет година и могу 
бити поново именовани.
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Члан 5. 

Председнику Жалбене комисије припада накнада за рад у износу 5.500,00 
динара, а члановима Жалбене комисије у износу од 5.000,00 динара месечно.

Члан 6.

Члану Жалбене комисије престаје дужност кад протекне време на које је 
именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за старосну пензију 
или када буде разрешен.

Уместо члана Жалбене комисије коме је дужност престала пре времена 
именује се нови, до окончања мандата Жалбене комисије.

Члан 7.

Председник или члан Жалбене комисије ће бити изузет од вршења 
дужности у појединачном жалбеном поступку уколико постоји лични интерес који 
он, или с њиме повезано лице, може имати у вези са одлуком у чијем доношењу 
учествује.
            Решење о изузећу члана Жалбене комисије доноси предесдник Жалбене 
комисије.
           Решење о изузећу председника Жалбене комисије доноси Општинско 
веће.

Члан 8.

Члан Жалбене комисије разрешава се ако несавесно врши своје дужности
или ако је осуђен на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини недостојним дужности у Жалбеној комисији.

Члан 9.

Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду
Општинском већу.

Члан 10.

Стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију врши 
Општинска управа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                               ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број:06-1/16-145-5/1-01
Дана:01.11.2016. године 
Т Е М Е Р И Н
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264.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. 
Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', број 6/14 и 14/14), члана 178. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени
гласник Републике Србије” број 21/2016) и члана 45. став 1. Пословника
Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'', број 13/08)
            Општинско веће општине Темерин, на 20. седници одржаној 
01.11.2016. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању чланова Жалбене комисије

У Жалбену комисију на пет година именују се:

1. Јасмина Благојевић – предесдник Жалбене комисије
2. Дејан Брадаш – члан Жалбене комисије
3. Марина Ђилас – члан Жалбене комисије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                 ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број:06-1/16-145-5/2-01
Дана:01.11.2016. године 
Т Е М Е Р И Н
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265.
На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник

Републике Србије'',  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'',  бр. 17/2015),

Председник општине Темерин дана  10. октобра  2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за  2016.

годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр.  17/2015),  Раздео 2.   Глава 5.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на  другом  месту,  апропријација  економске  класификације  499  –  Средства
резерве,  на  позицији  56  –  Текућа   резерва,  одобравају  се  додатна  средства
Председнику општине и Општинском већу у износу од 5.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава за сталне трошкове.

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 органи, апропријација
економске класификације 421 – Стални трошкови, на позицији 25. 

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

Одељење за буџет, финансије и трезор.  

                                                       
4.

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

       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                           ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                     Ђуро Жига, с.р.
Број: 06-1/2016-141-01
Дана: 10.10.2016. године
Т Е М Е Р И Н
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266.

 На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'',  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'',  бр. 17/2015),

Председник општине Темерин дана  04. октобра  2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за  2016.

годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр.  17/2015),  Раздео 2.   Глава 5.
Средства резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на  другом  месту,  апропријација  економске  класификације  499  –  Средства
резерве,  на  позицији  56  –  Текућа   резерва,  одобравају  се  додатна  средства
Председнику општине и Општинском већу у износу од 200.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава за исплату накнада и уговора о делу.

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 органи, апропријација
економске класификације 423 – Услуге по уговору, на позицији 27. 

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

Одељење за буџет, финансије и трезор.  

                                                       
4.

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

      
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                          ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                     Ђуро Жига, с.р.
Број: 06-1/2016-142-01
Дана: 04.10.2016. године
Т Е М Е Р И Н
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267. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'',  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 15.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'',  бр. 17/2015 и 23/2016),

Председник општине Темерин дана  27. октобра  2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за  2016.

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),      Раздео 2.
Глава  5.  Средства  резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису
класификоване на другом месту, апропријација економске класификације 499 –
Средства  резерве, на позицији 56 – Текућа  резерва, одобравају се додатна
средства  Општинској  управи  –  Средња  школа  ''Лукијан  Мушицки''  Темерин  у
износу  од  197.000,00  динара на  име  обезбеђења  додатних  средстава  за
социјална давања запосленима.

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

Општинска  управа,  Глава  16.  Средња  школа  ''Лукијан  Мушицки''  Темерин,
функција  920  –  Средње образовање,  апропријација  економске  класификације
463  –  Донације  и  трансфери  осталим  нивоима  власти  (Социјална  давања
запосленима), на новоутврђеној позицији 321/1. 

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

Одељење за буџет, финансије и трезор.  

                                                       
4.

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

       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                       ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                  Ђуро Жига, с.р.
Број: 06-1/2016-144-01
Дана: 27.10.2016. године
Т Е М Е Р И Н
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268. 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'',  бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015) и члана 13.
Одлуке о буџету општине Темерин за  2016. годину (''Службени лист општине
Темерин'',  бр. 17/2015 и 23/2016),

Председник општине Темерин дана 01. новембра  2016. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за  2016.

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/2015 и 23/2016),               о д о
б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 3,  Глава 6, Општинска
управа – ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''  Темерин
смањењем апропријације 183, економска класификација             414 – Социјална
давања запосленима за износ од 10.000,00 динара, што је 1,5% од вредности
апропријације чији се расход умањује уз истовремено повећање апропријације
187, економска класификација 422 – Трошкови путовања  за износ од  10.000,00
динара.

2.
 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска         управа –

ЈП  ''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин''  Темерин  на
апропријацији  183,  економска  класификација   414  –  Социјална  давања
запосленима , планирана средства у износу од 700.000,00  динара смањују се на
износ средстава од 690.000,00 динара.

3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа –

ЈП  ''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Темерин''  Темерин  на
апропријацији  187,  економска  класификација  422  –  Трошкови  путовања,
планирана  средства  у  износу  од  85.000,00   динара  повећавају  се  на  износ
средстава од 95.000,00 динара 

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

                                   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                         ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                     Ђуро Жига, с.р.
Број: 06-1/2016-147-01
Дана: 01.11.2016. године
Т Е М Е Р И Н
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 С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

261.
ОДЛУКУ

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“

1.

262.
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

17.

263.

РЕШЕЊЕ

о образовању Жалбене комисије
18.

264.
Р Е Ш Е Њ Е

о именовању чланова Жалбене комисије
20.

265.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

21.

266.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

22.

267.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

23.

268.
Р Е Ш Е Њ Е

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ 24.

***

Издавач: Скупштина општине Темерин

Одговорни уредник: Милица Миланков, 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


	Примерак 100,00 динара

