СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLI – Број 1.

ТЕМЕРИН 05. фебруар 2008.

Примерак 30,00 динара

1.
На основу члана 46. ст. 1. 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 (,,Сл. лист
општине Темерин,, бр. 1/2005) Председник општине Темерин, по прибављеном
мишљењу Комисије за планове, дана 04.02.2008 год. доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА
ЗА РЕЦИКЛАЖУ ГУМА НА К.П. БР. 60/1
К.О. СИРИГ У СИРИГУ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу пословно производног
објекта за рециклажу гума на к.п. бр. 60/1 к.о.Сириг у Сиригу (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Планом ће се утврдити намена површина, подела грађевинског реона на јавно
грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште, парцелација, нивелациона и
регулациона решења правила уређења и правила грађења, у складу са основном наменом и
правилима утврђеним просторним Планом општине Темерин. Oдлука о доношењу
Просторног плана општине Темерин донета је на XXVIII седници Скупштине општине
Темерин дана 22.10.2007.год.
Члан 3.
Грађевински реон који ће се обухватити Планом налази се у к.о.Сириг унутар следеће
границе:
Почетна тачка описа обухвата Плана је тачка број 1, која се налази на парцели бр. 88,
са јужне стране саобраћајнице (регионалног пута Р-104 - Змајево- Сириг) на граници
катастарских општина Сириг и Камендин.
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Од тачке бр. 1 граница обухвата иде у правцу запада, југозападном границом парцеле
88 (регионалним путем Р - 104), у дужини од 31.19м до тачке број 2, која се такође граничи са
к.о. Камендин.
Од тачке бр. 2 граница обухвата наставља у правцу запада у дужини од 107.65м до
тачке бр. 3, линијом која раздваја две катастарске општине, к.о. Сириг и Камендин.
Од тачке бр. 3 граница наставља у правцу запада, линијом разграничења катастарских
општина, у дужини од 271.38м, до тачке број 4.
Даље, од тачке бр. 4 обухват се ломи и иде у правцу севера, преко регионалног пута, у
дужини од 16.12м, до тачке број 5, која се налази на тромеђи парцела број 88, 59 и 60/1.
Од тачке бр. 5 правац наставља путању ка северу до тачке бр. 6 у дужини од 7.57м. Тачка
број 6 обухвата се налази на тромеђи парцела број 59, 60/23 и 60/1.
Од тачке бр. 6 граница обухвата наставља ка истоку до тачке бр. 7, у дужини од
360.19м. Тачка број 7 се налази на тромеђи парцела 60/23, 60/1 и 60/17.
Од тачке бр. 7 обухват наставља правац ка истоку до тачке бр. 8,прелазећи преко
парцеле број 60/17 у дужини од 3.80.Тачка број 8 се налази на двомеђи парцела 61/46 и
60/17.
Даље, од тачке бр. 8 правац обухвата се ломи ка југу до тачке бр.9 у дужини од 114.53м,
источном границом парцеле број 60/17, тангирајући парцеле број 61/46, 61/33, 61/19, 61/57,
61/28, 61/20 и 61/21.Тачка број 9 се налази на тромеђи парцела број 60/17, 61/21 и 88.
Затим се од тачке број 9 правац обухвата ломи ка истоку северним делом парцеле број
88 до тачке број 10 у дужини од 33.81м границом парцеле.
Од тачке бр. 10 правац обухвата се ломи у правцу југа, путањом у дужини од 16.82м,
преко парцеле број 88 и долази до тачке број 1, која је уједно и почетна тачка обухвата.
Површина обухвата Плана износи 3ха 02a 81м2.
Члан 4.
Рок за израду Плана је 30 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
За носиоца израде Плана одређује се Јавно предузеће «Дирекција за изградњу и
урбанизам општине Темерин « Темерин.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђена су Одлуком о програму уређивања
грађевинског земљишта Општине Темерин за 2007. годину («Службени лист Општине
Темерин број 3/2007).
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Програм за израду Плана детаљне регулације за
изградњу пословно производног објекта за рециклажу гума на к.п. бр. 60/1 к.о.Сириг у Сиригу
и Решење о изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за
изградњу пословно производног објекта за рециклажу гума на к.п. бр. 60/1 к.о.Сириг у Сиригу
на животну средину бр. 350-5/2008-04 од 01.02.2008. год. a које решење се објављује у
„Службеном листу општине Темерин“.
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Темерин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број : 020-46/2008-01
Дана: 04.02.2008. год
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК,
Стојан Тинтор, дипл. инг. ел., с.р.

2.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број: 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,101/05, 62/06, 85/06) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2008. годину (''Службени лист општине
Темерин'', број: 17/07),
Председник општине Темерин дана 17. јануара 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2008. годину
(''Службени лист општине Темерин'', број: 17/07), 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
51 - Текућа резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин, у
износу од 250.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за исплате по судским
решењима.
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 36.
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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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2008-6-01
Дана: 17.01.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Стојан Тинтор, с.р.

3.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број: 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,101/05, 62/06, 85/06) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2008. годину (''Службени лист општине
Темерин'', број: 17/07),
Председник општине Темерин дана 17. јануара 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2008. годину
(''Службени лист општине Темерин'', број: 17/07), 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
51 - Текућа резерва, одобравају се средства Општинској управи Темерин, - Средства
за потребе месних заједница, у утврђеном износу од 142.000,00 динара, на име
обезбеђења средстава Месној заједници Сириг.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 15. Средства за потребе месних заједница,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
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апропријација економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти,
позицији 177.

на

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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2008-7-01
Дана: 17.01.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Стојан Тинтор, с.р.

4.
На основу члана 9. ст. 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Службени гласник РС" број: 135/04) и члана 19. Одлуке о организацији
oпштинске управе Teмерин ("Службени лист општине Темерин" бр.7/2005),
Општинска управа Темерин, по предходно прибављеном мишљењу бр.501-4/08-03
од 01.02.2008., године Одељења за привреду, приватно предузетништво и
заштиту животне средине, дана 01.02.2008. године Одељење за урбанизам и
стамбено комуналне послове доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО ПРОИЗВОДНОГ
ОБЈЕКТА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ГУМА НА К.П. БР. 60/1 К.О. СИРИГ У СИРИГУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.
Приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину
за
План детаљне регулације за изградњу пословно производног објекта за
рециклажу гума на к.п. бр. 60/1 к.о. Сириг у Сиригу (у даљем тексту: Извештај о
стратешкој процени).
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Члан 2.
Разлози за вршење стратешке процене су сагледавање свих промена у просторнофункционалној организацији подручја које се планирају План детаљне регулације
за изградњу пословно производног објекта за рециклажу гума на к.п. бр. 60/1
к.о.Сириг у Сиригу (у даљем тексту План), које могу бити од утицаја на стање
животне средине са проценом и мерама које су нужне како би се евентуални
утицаји свели у граничне вредности.
Питања и проблеми, везани за заштиту животне средине, који ће бити разматрани
у Извештају о стратешкој процени, су:
1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Питање заштите пољопривредног земљишта, вода, шума и др.
2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
- Очување и унапређење постојећих шума, као и поспешивање развоја аутохтоне
вегетације и пејзажа
- Повећање површина под шумама и ваншумским зеленилом у функцији заштите
екосистема и стварања повољних микроклиматских услова
3. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
- Питање обезбеђивања повољног режима коришћења и заштите подземних вода,
као и заштита квалитета подземних и површинских вода

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. Садржај и циљеви Плана (Програма) и њихов однос са другим плановима
(програмима)
2. Валоризација постојећег стања животне средине карактеристике животне
средине простора, који може бити изложен негативном утицају
3. Разматрани проблеми из области заштите животне средине у Плану (Програму)
и образложење изостављања одређених проблема у поступку процене
4. Приказ Планом (Програмом) предвиђених варијантних решења у контексту
заштите животне средине
5. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и
организацијама поводом израде Стратешке процене
II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
(СА ИЗБОРОМ ИНДИКАТОРА)
III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНОМ (ПРОГРАМОМ) ПРЕДВИЂЕНИХ
АКТИВНОСТИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ
1.
2.

Процена утицаја решења Плана (Програма) на животну средину са мерама
заштите
Процена утицаја планираних активности на:
1. ваздух
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2. воду
3. земљиште
4. флору, фауну и биодиверзитет
5. природна добра
6. пејзаж
7. становништво
8. инфраструктура
Опис карактеристика утицаја
Усклађеност наведених утицаја са важећим стандардима и прописима
Коришћење методологије у изради стратешке процене
Идентификација могућих прекограничних утицаја на животну средину
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја
ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Циљеви
Индикатори
Права и обавезе надлежних органа
Опис поступака у случају појаве акцидената

V ЗАКЉУЧЦИ ДОНЕТИ ТОКОМ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
VI ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ

Члан 4.
За Носиоца израде Извештаја о стратешкој процени одређује се предузеће за
пројектоваље и израду урбанистичке документације Ј.П. ,,Дирекција за изградњу
и урбанизам општине Темерин,, у Темерину, Новосадска бр. 300 (удаљем тексту:
,,Дирекција,,) или друга организација која испунњава услове за обављање тих
стручних послова а да јој повери израду Извештаја о стратешкој процени
,,Дирекција,,.
За израду Извештаја о стратешкој
мултидисциплинарни стручни тим.

процени

носилац

израде

ће

сачинити

Рок за израду Извештаја о стратешкој процени износи 2 месеци, од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и
организација и јавности на начин да се излагање на јавни увид Предлога Плана и
Извештаја о стратешкој процени истовремено оглашава у дневном и локалном
листу, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Предлога
Плана и Извештаја о стратешкој процени на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе о времену и
месту одржавања јавне расправе, као и друге информације које су од значаја за
јавни увид.
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Страна 8

Члан 6.
Трошкове за израду Извештаја о стратешкој процени сноси инвеститор.
Члан 7.
Ова одлука ће се доставити Председнику општине Темерин, ради уграђивања у
План детаљне регулације за изградњу пословно производног објекта за
рециклажу гума на к.п. бр. 60/1 к.о. Сириг у Сиригу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 350-5/2008-04
Дана: 01.02.2008. године
ТЕМЕРИН

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
Лепа Родић, с.р.
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Страна 9

САДРЖАЈ
РЕД. БР.

НАЗИВ АКТА

СТРАНА

1.

ОДЛУКА
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ПОСЛОВНО ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ГУМА НА
К.П. БР. 60/1 К.О. СИРИГ У СИРИГУ

1

2.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

3

3.

4.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО
ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ГУМА НА К.П. БР.
60/1 К.О. СИРИГ У СИРИГУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

**

Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Ђураки Јанош, секретар Скупштине
општине Темерин
Годишња претплата: 300,00 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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