СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XXXIX – Број 6.

ТЕМЕРИН 20. АПРИЛ 2006.

Примерак 30,00 динара

19.
На основу члана 28.ст.3. Закона о туризму (''Службени гласник Републике
Србије'' број 45/2005.), члана 18. став 1. тачка 14. и члана 30. став 1. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 9/2002,
33/2004 и 135/2004) и члана 12. став 1. тачка 14. и члана 28. став 1. тачка 5.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 4/2002, 12/2003,
13/2004 и 9/2005),
Скупштина општине Темерин на својој XIV седници одржаној 19. априла 2006.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.
У циљу унапређења и развоја и промоције туризма, подстицања програма
изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора, координирања
активности и сарадње између привредних субјеката у области туризма у општини
Темерин оснива се Туристичка организација општине Темерин.
Назив организације је: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
(у даљем тексту: Туристичка организација).
Оснивач Туристичке организације је општина Темерин.
Седиште Туристичке организације је у Темерину, улица Новосадска бр.326
Туристичка организација има својство правног лица, са правима обавезама и
одговорностима утврђеним законом,овом одлуком и Статутом.
Члан 2.

1.
2.
3.
4.

Делатност Туристичке организације је:
туристичко посредовање
иницирање мера за стварање услова за презентацију општине Темерин у
области туризма
прикупљање и анализирање података потребних за презентацију општине
Темерин на тржишту туристичких услуга
пословне услуге у области туризма

Број 6.

Службени лист општине Темерин 20.04.2006.

Страна 2

5. подстицај и координирање активности на реализацији специфичних видова
туризма као што су: здравствено-рекреативни, спортско-рекреативни, ловни,
риболовни, културни, манифестациони, излетнички, омладински, дечији и
сеоски туризам
6. маркетинг и туристичка информативно-пропагандна делатност туристичке
понуде општине Темерин: издавачка делатност, огласна и аудио-визуелна
средства, односи са јавношћу, наступи на сајмовима туризма
7. стварање материјално-организационих услова у области опоравка и
рекреацију грађана
8. организује водичке службе у туризму
9. трговина на мало и велико туристичке понуде
10. обавља и друге послове у складу са законом
Члан 3.
Предмет пословања Туристичке организације општине Темерин чине следеће
делатности:
22110 издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација
22120 издавање новина
22150 остала издавачка делатност
22220 штампање на другом месту непоменуто
55110 хотели и мотели с рестораном
55120 хотели и мотели без ресторана
55211 дечија и омалдинска одмаралишта
55212 планинарски домови и куће
55220 кампови
55231 радничка одмаралишта
55232 туристички смештај у домаћој радиности
55233 остали смештај за краћи боравак
55300 ресторани
55400 барови
74401 приређивање сајмова
74402 остале услуге рекламе и пропаганде
74810 фотографске услуге
74840 остале пословне активности, на другом непоменуте
92522 заштита културних добара, природних и других знаменитости
92622 остале спортске активности
92720 остале рекреативне акивности на другом месту непоменуте
Члан 4.
Туристичка организација може извршити промену делатности на предлог
Управног одбора уз сагласност оснивача.
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Члан 5.
Средства за оснивање, почетак и рад Туристичке организације обезбеђују се
из:
1. буџета општине Темерин
2. прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности
3. донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица
4. других извора у складу са овом одлуком, законом и Статутом Туристичке
организације
У случају престанка рада Туристичке организације, преостала средства припадају
оснивачу.
Члан 6.
Органи Туристичке организације су: управни одбор, надзорни одбор и
директор.
Председнике и чланове управног и надзорног одбора, као и директора
Туристичке организације именује и разрешава Скупштина општине Темерин.
Председнике и чланове управног и надзорног одбора, као и директор
именују се на период од четири године.
Члан 7.
Управни одбор чине председник и четири члана.
Управни одбор: доноси статут и друга општа акта, доноси годишњи програм рада
и финансијски план, усваја тромесечни извештај о раду, подноси годишњи
извештај о свом пословању и завршни рачун Скупштини општине, доноси
Пословник о свом раду, обавља и друге послове у складу са законом, овом
одлуком и Статутом.
Члан 8.
Надзорни одбор чине председник и два члана.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над радом Туристичке организације
2. прегледа годишњи извештај о раду и завршни рачун
3. прегледа пословне књиге и друга документа Туристичке организације
4. доноси пословник о свом раду
5. обавља и друге послове утврђене овом одлуком и Статутом
О резултатима извршеног надзора, надзорни одбор најмање једанпут годишње
подноси извештај Скупштини општине.
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Члан 9.
За директора Туристичке организације општине Темерин може бити
именовано лице које има високу стручну спрему и најмање пет година радног
искуства у области туризма на руководећим местима.
Директор Туристичке организације:
1. заступа Туристичку организацију
2. организује и руководи радом Туристичке организације
3. предлаже акте које доноси Управни одбор
4. извршава одлуке Управног одбора
5. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
6. предлаже програм рада
7. стара се о законитости рада и одговара за законито коришћење средстава
Туристичке организације
8. врши и друге послове утврђене овом одлуком и Статутом
Члан 10.

-

Скупштина општине као оснивач има право да:
директору и Управном одбору предлаже мере у циљу остваривања
делатности
тражи доношење извештаја о раду и пословању
у складу са Законом предузима мере којима се обазбеђују услови за вршење
функција и задатака Туристичке организације
даје сагласност на Статут Туристичке организације
Члан 11.

-

Туристичка организација је дужна да:
у остваривању делатности поступа по предлозима Скупштине општине
подноси Скупштини општине извештаје о раду и остваривању делатности
за промену делатности као и за промену седишта Туристичке организације
тражи сагласност оснивача.
Члан 12.
Општи акти

Туристичке организације су: статут, правилник и друга општа

акта.
Статут је основни општи акт Туристичке организације.
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана оснивања донесе Статут
Туристичке организације.
Скупштина општине даје сагласност на Статут Туристичке организације.
Члан 13.
Статут садржи нарочито одредбе о: називу и седишту Туристичке
организације, делатност Туристичке организације, начину обављања послова,

Број 6.

Службени лист општине Темерин 20.04.2006.

Страна 5

органима Туристичке организације, њиховој надлежности и одговорности чланова
органа, заступању Туристичке организације, правима и обавезама запослених,
основним питањима организације, развоја и пословања Туристичке организације,
поступку измене Статута и другим питањима од значаја за рад Туристичке
организације.
Члан 14.
Други општи акти Туристичке организације су : правилници, одлуке којима се
на општи начин уређују одређена питања и пословници.
Правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања
донсои Управни одбор Туристичке организације.
Члан 15.
Скупштина општине Темерин именоваће директора, председнике и чланове
управног и надзорног одбора у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-3-10/2006-01
Дана: 19.04.2006. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милан Радовић, с.р.

20.
На основу члана 3. став 1. 2. и 4. Закона о јавним службама (''Службени
гласник Републике Србије'' број 42/91 и 71/94) , члана 18. став 1. тачка 14. и члана
30. став 1.тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'' број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 12. став 1. тачка 14. и члана 28.
став 1.тачка 5. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број
4/2002, 12/2003, 13/2004 и 9/2005),
Скупштина општине Темерин на својој XIV седници одржаној 19. априла 2006.
године, донела је
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ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Члан 1.
У циљу унапређења и развоја културе и информисања у општини Темерин,
оснива се Културно информативни центар.
Назив организације је : КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
'' ЛУКИЈАН МУШИЦКИ''
( у даљем тексту Културно информативни центар )
Оснивач Културно информативног центра је општина Темерин.
Седиште Културно информативног центра је у Темерину, улица Новосадска
бр. 324.
Културно информативни центар има својство правног лица, са правима
обавезама и одговорностима утврђеним законом, овом одлуком и Статутом.
Члан 2.
Ради очувања, неговања, развијања, преношења националних, етничких,
културних и језичких посебности програм Културно информативног центра се одвија
на српском и мађарском језику.
Циљ, делатност и програм Културно информативног центра
је неговање
културе и традиције народа који живе у општини Темерин.
Члан 3.
Делатност Културно информативног центра је:
1. уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност
2. рад уметничких установа
3. радио и телевизијске активности на српском и мађарском језику
4. пословне услуге у области културе
5. образовне и забавне активности
6. делатност музеја, галерија и збирки
7. издавачка делатност
8. приказивање филмова.
Члан 4.
Средства за оснивање, почетак и рад Културно информативног центра
обезбеђују се из:
1. буџета општине Темерин
2. пројеката које финансирају други нивои власти на основу конкурса
3. прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности
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4. донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица
и
5. других извора у складу са овом одлуком, законом и Статутом Културно
информативног центра.
У случају престанка рада Културно информативног центра, преостала
средства припадају оснивачу.
Члан 5.
Органи Културно информативног центра су: управни одбор, надзорни одбор и
директор.
Председнике и чланове управног и надзорног одбора, као и директора
Културно информативног центра именује и разрешава Скупштина општине
Темерин.
Председнике и чланове управног и надзорног одбора, као и директор именују
се на период од четири године.
Члан 6.
Управни одбор чине председник и осам чланова.
Управни одбор: доноси статут и друга општа акта, доноси годишњи програм рада
и финансијски план, усваја тромесечни извештај о раду, подноси годишњи
извештај о свом пословању и завршни рачун Скупштини општине, доноси
Пословник о свом раду, обавља и друге послове у складу са законом, овом
одлуком и Статутом.
Члан 7.
Надзорни одбор чине председник и два члана.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над радом Културно информативног центра
2. прегледа годишњи извештај о раду и завршни рачун
3. прегледа пословне књиге и друга документа Културно информативног
центра
4. доноси пословник о свом раду
5. обавља и друге послове утврђене овом одлуком и Статутом.
О резултатима извршеног надзора, надзорни одбор најмање једанпут
годишње подноси извештај Скупштини општине.
Члан 8.
За директора Културно информативног центра општине Темерин може бити
именовано лице које има високу стручну спрему и најмање пет година радног
искуства у области културе.

Број 6.

Службени лист општине Темерин 20.04.2006.

Страна 8

Директор Културно информативног центра:
1. заступа Културно информативног центар
2. организује и руководи радом Културно информативног центра
3. предлаже акте које доноси Управни одбор
4. извршава одлуке Управног одбора
5. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
6. предлаже програм рада
7. стара се о законитости рада и одговара за законито коришћење средстава
Културно информативног центра врши и друге послове утврђене овом
одлуком и Статутом.
Члан 9.

-

Скупштина општине има право да:
директору и Управном одбору предлаже мере у циљу остваривања
делатности
тражи доношење извештаја о раду и пословању
у складу са Законом предузима мере којима се обезбеђују услови за вршење
функција и задатака Културно информативног центра
даје сагласност на Статут Културно информативног центра
даје сагласност на годишњи програм рада.
Члан 10.

-

Културно информативни центар је дужан да:
у остваривању делатности поступа по предлозима Скупштине општине
подноси Скупштини општине извештаје о раду и остваривању делатности и
годишњи програм рада
за промену делатности као и за промену седишта Културно информативног
центра тражи сагласност оснивача.
Члан 11.

Општи акти Културно информативног центра су: статут, правилник и друга
општа акта.
Статут је основни општи акт Културно информативног центра .
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана оснивања донесе Статут
Културно информативног центра .
Скупштина општине даје сагласност на Статут Културно информативног
центра.
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Члан 12.
Статут садржи нарочито одредбе о: називу и седишту Културно
информативног центра , делатност, начину обављања послова, органима , њиховој
надлежности и одговорности чланова органа, заступању, правима и обавезама
запослених, основним питањима организације, развоја и пословања , поступку
измене Статута и другим питањима од значаја за рад Културно информативног
центра.
Члан 13.
Други општи акти Културно информативног центра су: правилници, одлуке
којима се на општи начин уређују одређена питања и пословници.
Правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања
доноси Управни одбор Културно информативног центра.

Члан 14.
Скупштина општине Темерин именоваће директора, председнике и чланове
управног и надзорног одбора у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 15.
Културно информативни центар ће преузети опрему, инвентар и друга
средства за рад од РДЈП ''Радио Темерин'' која се користе за обављање делатности
из члана 3. ове Одлуке.
Запослени у
РДЈП ''Радио Темерин'' који раде на пословима јавног
информисања а у складу са Правилником о систематизацији радних места Културно
информативног центра, преузеће Културно информативни центар даном почетка
рада.
Члан 16.
Културно информативни центар ће преузети опрему, инвентар и друга
средства за рад од ЈКП '' Темерин'' која се користе за обављање делатности из
члана 3. став 1. тачка 8. ове Одлуке.
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Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-3-11/2006-01
Дана: 19. април 2006. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милан Радовић, с.р.

21.
На основу члана 134. став 4. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'' бр. 47/03 и 18/05) и члана 28. став 1. тачка 5. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' бр. 4/02, 12/03, 13/04 и 9/05)
Скупштина општина Темерин на XIV седници одржаној 19. априла
2006. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и мере које је потребно спровести и
обезбедити у току рушења објекта.
Овом одлуком уређује се и надлежност Општинске управе за доношење
решења о рушењу објекта на захтев странке или по службеној дужности.
Члан 2.
Решење о рушењу објекта за које је утврђено да представља опасност
за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја, као и за
објекте чије рушење је неопходно ради привођење земљишта намени предвиђеној
урбанистичким планом, доноси на захтев странке, и по службеној дужности
Општинска управа Темерин - Одељење за урбанизам и стамбено комуналне
послове.
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Члан 3.
Власник објекта, уз захтев за рушење објекта прилаже:
1. доказ o власништву објекта односно дела објекта који се руши,
2. пројекат рушења са техничком контролом,
3. шему регулисања саобраћаја у непосредном окружењу објекта који се руши и
4. доказ да је решено питање смештаја корисника објекта (за поступак који се
води по службеној дужности)
Пројекат рушења и техничку контролу тог пројекта може да израђује,
односно врши пројектант који има лиценцу за пројектовање објекта који по врсти
одговара објекту чије се рушење захтева, односно налаже.
Пројекат рушења обавезно садржи услове и мере за заштиту суседних
објеката и начин искључења објекта који се руши са мреже комуналне и друге
инфраструктуре.
Сагласност на шему регулисања саобраћаја даје Општинска управа Одељење за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине.
Члан 4.
Одељење за урбанизам и стамбнено комуналне послове, на захтев
власника објекта, односно по службеној дужности, одобриће односно наложиће
рушење објекта за који је утврдило да је услед дотрајалости или већих оштећења
угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и
здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја, под условом да је
претходно утврђено да се непосредна опасност не може отклонити реконструкцијом
објекта, односно под условом да наложена реконструкција није завршена у
утврђеном року.
Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује се на основу налаза
грађевинског инспектора или на основу налаза овлаштеног судског вештака.
Члан 5.
У случају када се решење из члана 4. ове одлуке доноси по службеној
дужности, Одељење за урбанизам и стамбнео комуналне послове обезбедиће, на
терет власника објекта, израду пројекта рушења са техничком контролом и шему
регулисања саобраћаја.
Члан 6.
Смештај корисника објекта за који је утврђено да због дотрајалости или
већих оштећења представља непосредну опасност за живот и здравље људи,
суседне објекте и за безбедност саобраћаја, обезбеђује власник објекта.
Смештај корисника објекта који се руши ради привођења земљишта
намени предвиђеној урбанистичким планом, обезбеђује инвеститор радова.
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Члан 7.
Решење о рушењу објекта обавезно садржи рок у коме се рушење мора
спровести и упозорење да ће се у случају непоштовања одређеног рока, рушење
спровести, на терет власника објекта, принудним путем.
Члан 8.
При спровођењу решења о рушењу објекта, власник објекта који се руши и
извођач радова на рушењу објекта дужни су да обезбеде:
1. ограђивање и видно обележавање простора на коме се спроводи рушење,
2. преузимање мера на смањењу загађења при рушењу (постављање заштитног
платна, поливање објекта и сл.),
3. спровођења мера заштите суседних објеката,
4. свакодневно одвожење шута,
5. обезбеђење уредног одвијања пешачког и другог саобраћаја и постављање
прописане сигнализације и знакова упозорења у складу са шемом регулисања
саобраћаја.
По завршеном рушењу, власник објекта који је срушен, односно извођач
радова, дужан је да изравна терен и околину доведе у уредно стање, а сва
оштећења која су настала на јавној површини или комуналној инфраструктури
отклони.
У случају да власник објекта који је срушен не изврши обавезу из става 2.
овог члана обавеза ће бити извршена принудним путем на терет власника.
Члан 9.

Надзор над спровођењу ове одлуке врши грађевински и комунални
инспектор и инспектор за друмски саобраћај, у оквиру својих надлежности.
Члан 10.
За непоштовање обавеза утврђених чланом 8. ове одлуке казниће се за
прекршај:
1. правно лице, власник објекта и извођач радова на рушењу, новчаном казном у
износу од 5000,00 динара до 500 000,00 динара,
2. Физичко лице, власник објекта и извођач радова на рушењу, новчаном казном
у износу од 2 500,00 динара до 25 000,00 динара,
3. предузетник, власник објекта и извођач радова на рушењу, новчаном казном
у износу од 2 500,00 динара до 25 000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу, које је власник објекта, односно извођач радова на рушењу објекта, новчаном
казном у износу од 2 500,00 динара до 25 000,00 динара.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука условима и
мерама за рушење објеката који представљају непосредну опасност (''Службени
лист општине Темерин'' бр. 13/98).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-3-12/2006-01
Дана: 19. април 2006. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милан Радовић, с.р.

22.
На основу члана 30. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и члана 28. став 1. тачка 5.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' бр. 4/02, 12/03,
13/04 и 9/05),
Скупштина општине Темерин на XIV седници одржаној 19. априла 2006.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
И РАЗМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Члан 1.
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Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о доношењу
Плана постављања привремених
монтажних објеката и размештаја на
територији општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 5/98).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-3-13/2006-01
Дана: 19. април 2006. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милан Радовић, с.р.

23.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 28. став 1. тачка 21. Статута
општине Темерин («Службени лист општине Темерин» број 4/2002, 12/2003,
13/2004 и 9/2005)
Скупштина општине Темерин на XIV седници, одржаној 19. априла
2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈКП ‘’ТЕМЕРИН’’
ТЕМЕРИН ЗА 2006. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада ЈКП ''Темерин'' Темерин за 2006.
годину, усвојен на седници Управног одбора ЈКП ''Темерин'' Темерин, одржаној
28.03.2006. године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Темерин”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-3-09/2006-01
Дана: 19.04.2006. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милан Радовић, с.р.

24.
На основу члана 28. став 1. тачка 8. Статута општине Темерин ("Службени
лист општине Темерин" број 4/2002, 12/2003, 13/2004 и 9/2005)
Скупштина општине Темерин на XIV седници, одржаној 19. априла 2006.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ
"СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН ЗА 2006. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и Програм рада Библиотеке „Сирмаи Карољ"
Темерин за 2006. годину , усвојен на седници Управног одбора Библиотеке
„Сирмаи Карољ" Темерин, одржаној 27.03.2006. године.

II
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-3-03/2006-01
Дана: 19.04.2006. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милан Радовић, с.р.
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25.
На основу члана 28. став 1. тачка 8. Статута општине Темерин ("Службени
лист општине Темерин" број 4/2002, 12/2003, 13/2004 и 9/2005)
Скупштина општине Темерин на XIV седници, одржаној 19.04.2006. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2005. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за социјални рад општине
Темерин за 2006. годину, усвојен на седници Управног одбора Центра за социјални
рад општине Темерин, одржаној 10.03.2005. године.

II
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-3-05/2005-01
Дана: 19.04.2006. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милан Радовић, с.р.
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26.
На основу члана 46. ст. 1. и 47. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", број:47/03), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину ("Службени гласник РС" број:135/04), члана 28. став 1. тачка 5.
Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин", бр.4/2002,
12/2003, 13/2004 и 9/2005) и члана 2. Одлуке о одређивању органа општине
Темерин за доношење одлука о изради урбанистичких планова општине Темерин
(,,Службени лист општине Темерин,, 1/2005) Председник општине Темерин, по
прибављеном мишљењу Комисије за планове, 18. 04. 2006 год. доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

Члан 1.
Приступа се изради Планa генералне регулације насеља Бачки Јарак (у даљем
тексту: План).
Циљ израде овог плана је да се одреди дугорочна пројекција развоја и
просторног уређења насеља, као и правила регулације, уређења и грађења.

Члан 2.
Обухват Планa дефинисан је на следећи начин:
Почетна тачка описа обухвата Плана налази се на међи парцеле 2834/1 и границе
са Ко Темерин, западно од постојеће међне камене белеге бр.15, на одстојању од
cca 75m.
Одавде граница обухвата Плана у правцу истока прати постојећу границу Ко
Темерин и Ко Бачки Јарак до тромеђе пољског пута, парцела 2827, парцеле 1976
и границе са Ко Темерин.
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати западну међу пољског пута,
парцела 2827 и западну међу парцеле 1996, до тромеђе пољског пута, парцела
2833/2 и парцела 1715 и 2579.
Овде граница мења правац ка северозападу и прати јужну међу пољског пута до
тромеђе пута и парцела 1703/3 и 1704.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа пратећи западну међу парцела 1704,
пресеца пољски пут, парцела 2841/2 и даље ка југу прати западну међу парцеле
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2593/2 а затим, пресецајући канал, парцела 2815/1 и пут, парцела 2842/1,
наставља ка југу западном међом парцеле 2642 до канала, парцела 2813/2.
Овде граница пресеца канал и у правцу југа прати западну међу парцеле 2695 и
пресецајући пољски пут, парцела 2839/2, долази до међе пољског пута и парцеле
2714/6.
Одавде граница у правцу северозапада прати јужну међу пољског пута, парцела
2839/1, до регионалног пута Р–120 и пресецајући га долази до тромеђе
регионалног пута и парцела 2752 и 2753.
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу регионалног пута,
парцела 2817/1, западном међом парцела 2755/1, 2837/1, 2802/1, 2801/1,
2800/1, 2799/1, 2799/3, 2798/1 и 2797/1 до четворомеђе пута, парцела 2836 и
парцела 2797/1, 2797/2 и 2796.
Од четворомеђе граница у правцу запада прати јужну међу пута, парцела 2836 до
граница са Ко Ченеј.
Одавде граница у правцу севера прати постојећу границу катастарских општина
Бачки Јарак и Ченеј до тромеђе железничке пруге, парцеле 1637 и границе са Ко
Ченеј.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера, пратећи западну међу парцеле
1634/1, пољског пута, парцела 1618/2 до пољског пута, парцела 2835/1 а затим
наставља у правцу севера, пратећи западну међу парцела 1601/1, 1600/1,
1599/1, 1598/1, 1597/1, 1596/1, 1595/1, 1594/1, 1593/1 и пресецајући парцелу
2834/1 долази до почетне тачке описа обухвата Плана.
Оквирна површина обухвата Плана износи cca 421,5ha.

Члан 3.
Рок за израду плана је 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.
За носиоца израде Плана одређује се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови
Сад, Железничка бр.6/III (у даљем тексту: Завод).

Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Темерин.
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Члан 6.
Саставни део ове одлуке је Програм за израду Плана генералне регулације
регулације насеља Бачки Јарак, израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам
Војводине" Нови Сад, број Е-2208.
Члан 7.
План, пре подношења на органу надлежном за његово доношење, подлеже
стручној контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу, при чему се
оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на
који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План,
као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

Члан 8.
Саставни део ове одлуке је Решење о неизрађивању стратешке процене утицаја
на животну средину Генералног плана насеља Темерин, коју је донела Општинска
управа општине Темерин, Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне послове,
под редним бројем 350-3/2006-04 од дана 17.04.2006, по предходно
прибављеном Мишљењу бр. 501-8/06-03 од 11.04.2006.год. Одељења за
привреду приватно предузетништво и заштиту животне средине.
Члан 9.
Пре доношења овог плана, може се на парцели број 972/2 К.О. Бачки Јарак
издати акт о урбанистичким условима за изградњу објеката, на основу
привремених правила грађења за радне зоне.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
БРОЈ: 06-1/2006-38-01
ДАНА: 18.04.2006
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН,

Стојан Тинтор, с.р.
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27.
Служба за скупштинске послове и послове Председника општине
утврдила је да у Одлуци о Програму уређивања грађевинског земљишта општине
Темерин за 2006. годину, објављеној у ''Службеном листу општине Темерин'',
бр.5/2006, поткрала грешка и даје се
ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2006. ГОДИНУ

У Одлуци о Програму уређивања грађевинског земљишта општине
Темерин за 2006. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 5/2006) у члану 15.
под тачком 2.5. Изградња и одржавање осталих комуналних објеката, као
предпоследња, додаје се нова алинеја:
''изградња пута и отресишта према ''Ловачком дому'' у Бачком Јарку.''

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
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Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Ђураки Јанош, секретар Скупштине
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