СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLI – Број 15.

ТЕМЕРИН 12. НОВЕМБАР
2008.

Примерак 30,00 динара

151.
На основу члана 29. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 9/02, 87/02, 61/05 – др. закон, 66/05, 101/05 – др. закон, 62/06
– др. закон и 85/06), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07) и члана 35. став 1. тачка 2.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/08),
Скупштина општине Темерин, на V седници одржаној 10.новембра 2008.
године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Темерин за 2008. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/07) члан 1. мења се и гласи:
Примања и издаци буџета општине Темерин за 2008. годину (у даљем тексту:
буџет), примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине
и датих кредита и задуживања и отплата дуга, утврђени су у следећим износима и то:

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2008. ГОДИНУ

А: Примања и издаци буџета општине
Темерин

Економска
класификација

Средства из
буџета

Средства из
додатних
извора

Укупно

l. УКУПНА ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

1. Порески приходи

71

283,528,000

14,342,000

297,870,000

1.1.Порез на доходак и добит

711

224,102,000

14,342,000

238,444,000

1.2.ПДВ и акцизе

714

14,250,000

1.3.Царине

715

1.4.Остали порески приходи

712+713+716+719

45,176,000

2. Непорески приходи, од чега:

74

36,645,900

- наплаћене камате

7411

431,673,900

800,000

57,684,000

489,357,900

14,250,000

45,176,000
27,904,000

64,549,900
800,000
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3. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

77

4. Капитални приходи - примања од продаје
нефинансијске имовине

8

5. Донације

731+732

6. Трансфери

733

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене

1,300,000

Страна 2

1,518,000

2,818,000

102,000,000

13,920,000

115,920,000

4

402,923,300

59,127,000

462,050,300

8,200,000

8,200,000

ll. УКУПНИ ИЗДАЦИ

41

149,771,000

22,071,000

171,842,000

2. Коришћење роба и услуга

42

123,782,600

31,021,000

154,803,600

3. Употреба основних средстава

43

430,000

430,000

4. Отплата камата

44

312,000

5,000

317,000

5. Субвенције

45

19,880,000

19,880,000

6. Издаци за социјалну заштиту

47

3,180,000

450,000

3,630,000

7. Остали расходи

48+49

29,257,200

5,150,000

34,407,200

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ

4631+4641

67,020,600

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

5

36,750,600

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ

4632+4642

9,720,000

III. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II)

(7+8)-(4+5)

-8,000,000

-10,316,000

-18,316,000

ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ
УМАЊЕНИ ЗА НAПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ)

(7-7411+8)-(4-44+5)

-8,488,000
5,500,000

-10,311,000
10,316,000

-18,799,000

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б. Примања и издаци по основу продаје,
односно набавке финансијске имовине и
датих кредита
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ
КРЕДИТА
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА
И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ
КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (IV-V)

92

67,020,600
8,873,000

45,623,600
9,720,000

-15,816,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

62

92-62

В. Задуживање и отплата дуга
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

1. Примања од домаћих задуживања

911

1.1.Задуживање код јавних финансијских
институција и пословних банака

9113+9114

1.2.Задуживање код осталих кредитора

9111+9112+9115+91
16+9117+9118+9119

2. Примања од иностраног задуживања

912

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

300,000

300,000

1. Отплата главнице домаћим кредиторима

611

300,000

300,000

1.1.Отплата кредита јавним финансијским
институцијама и пословним банкама

6113+6114

1.2.Отплата главнице осталим кредиторима

6111+6112+6115+61
16+6117+6118+6119

300,000

300,000

2. Отплата главнице страним кредтиторима

612
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IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VIIVIII)

X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
IX=-III)

Страна 3

-5,800,000

-10,316,000

-16,116,000

8,000,000

10,316,000

18,316,000

(VI+VII-VIII-

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Буџет за 2008. годину састоји се од:
1) примања у износу од 489.357.900,00 динара;
2) издатака у износу од 507.673.900,00 динара;
3) буџетског дефицита у износу од 18.316.000,00 динара.
Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа
текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од
18.316.000,00 динара.
Примарни дефицит, односно буџетски дефицит коригован за износ нето
камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених
камата) утврђен је у износу од 18.799.000,00 динара.
Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику
између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и
одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и утврђен је у
негативном износу од 15.816.000,00 динара.
Дефицит буџетских средстава у износу од 8.000.000,00 динара и дефицит
додатних средстава индиректних буџетских корисника у износу од 10.316.000,00
динара финансираће се из пренетих неутрошених средстава из ранијих година и
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.
Члан 3.
После члана 2. додаје се нови члан 2 а. који гласи:
Нераспоређени вишак прихода из средстава буџета из ранијих година у износу
од 5.800.000,00 динара распоређује се за финансирање расхода у оквиру Раздела 3,
Глава 14 – Јавно комунално предузеће ''Темерин'' Темерин на апропријацији
економске класификације 451, Субвенције јавним нефинансијским предузећима.
Члан 4.
У члану 4. износ од 20.000.000,00 динара замењује се износом од 5.000.000,00
динара.
Члан 5.
У члану 5. додаје се став 4. који гласи:
Средства за Пројекат ''Иновативни центар за развој предузетништва и
прекограничну сарадњу'' у Разделу 3, Општинска управа, Функционална
класификација 430, Економски послови – истраживање и развој планирају се у
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Страна 4

висини утрошених средстава у временском периоду утврђеном за имплементацију
Пројекта у износу од 5.336.000,00 динара из средстава донација од међународних
организација и у износу од 1.621.000,00 динара из средстава буџета општине
Темерин.
Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
Укупна примања буџета заједно са осталим изворима финансирања и
нераспоређеним вишком прихода из ранијих година планирају се по економској
класификацији у следећим износима и то:

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ОПШТИ
ДЕО

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

Конто

Назив конта

План
прихода и
примања
буџета

1

2

3

План
прихода и
примања из
сопствених
и осталих
извора

План
прихода и
примања из
додатних
извора

Укупно

4

5

6

300

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

321

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

3213

Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година

5,800,000

10,316,000

16,116,000

Укупно 321

5,800,000

10,316,000

16,116,000

I
700

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

711

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И KАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

7111

Порез на доходак и капиталне добитке који
плаћају физичка лица

224,102,000

14,342,000

238,444,000

Укупно 711

224,102,000

14,342,000

238,444,000

712

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ

7121

Порез на фонд зарада

1,301,000

1,301,000

Укупно 712

1,301,000

1,301,000

15,500,000

15,500,000

2,000,000

2,000,000

713

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

7131

Периодични порези на непокретности

7133

Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
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7134

Порези на финансијске и капиталне
трансакције

7136

Други периодични порези на имовину
Укупно 713

Страна 5

23,675,000

23,675,000

200,000

200,000

41,375,000

41,375,000

250,000

250,000

714

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

7144

Порези на појединачне услуге
(противпож.заштита)

7145

Порези на употребу добара и на дозволу да се
добра употребљавају или делатности
обављају

14,000,000

14,000,000

Укупно 714

14,250,000

14,250,000

716

ДРУГИ ПОРЕЗИ

7161

Други порези које искључиво плаћају
предузећа, односно предузетници

2,500,000

2,500,000

Укупно 716

2,500,000

2,500,000

732

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

7321

Текуће донације од међународних
организација

8,200,000

8,200,000

Укупно 732

8,200,000

8,200,000

733

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

7331

Текући трансфери од других нивоа власти

7332

Капитални трансфери од других нивоа власти
Укупно 733

101,000,000

12,170,000

113,170,000

1,000,000

1,750,000

2,750,000

102,000,000

13,920,000

115,920,000

741

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

7411

Камате

7414

Приход од имовине који припада имаоцима
полиса осигурања

7415

Закуп непроизводне имовине

18,504,900

Укупно 741

19,304,900

492,000

19,796,900

140,000

17,732,000

17,872,000

742

ПРИХОДИ ОДПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

7421

Приходи од продаје добара и услуга или
закупа од стране тржишних организација

7422

Таксе

7423

Споредне продаје добара и услуга које врше
државне нетржишне јединице
Укупно 742

800,000

800,000
492,000

492,000
18,504,900

11,001,000

11,001,000

3,500,000

1,600,000

5,100,000

14,641,000

19,332,000

33,973,000

743

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

7433

Приходи од новчаних казни за прекршаје

200,000

200,000

Укупно 743

200,000

200,000
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Страна 6

744

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

7441

Текући добровољ.трансфери од физичких и
прав.лица

4,440,000

4,440,000

Укупно 744

4,440,000

4,440,000

745

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

7451

Мешовити и неодређени приходи

2,500,000

3,640,000

6,140,000

Укупно 745

2,500,000

3,640,000

6,140,000

771

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

7711

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

1,300,000

1,518,000

2,818,000

Укупно 771

1,300,000

1,518,000

2,818,000

431,673,900

39,324,000

Укупни текући приходи

II

18,360,000

489,357,900

900

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

921

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9219

Примање од продаје домаћих акција и осталог
капитала

2,500,000

2,500,000

III

Укупно 921

2,500,000

2,500,000

IV

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(II+III)

434,173,900

39,324,000

18,360,000

491,857,900

V

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+IV)

439,973,900

49,640,000

18,360,000

507,973,900

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци из средстава буџета заједно са укупним расходима и
издацима корисника буџетских средстава из других извора, по основним наменама
утврђују се у следећим износима и то:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
ЗА 2008. ГОДИНУ

Економска
класификација

Врста расхода

Средства
из буџета

Средства
из других
извора

Укупна
средства

1

2

3

4

5

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

149,771,000

22,071,000

171,842,000

411

Плате и додаци запослених

111,680,000

15,929,000

127,609,000
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412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Страна 7

19,957,000

2,821,000

22,778,000

340,000

93,000

433,000

Социјална давања запосленима

5,661,000

1,919,000

7,580,000

415

Накнаде запосленима

4,576,000

198,000

4,774,000

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

7,557,000

1,111,000

8,668,000

123,782,600

31,021,000

154,803,600

33,363,600

7,200,000

40,563,600

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

1,956,000

625,000

2,581,000

423

Услуге по уговору

38,964,500

5,349,000

44,313,500

424

Специјализоване услуге

19,698,000

6,474,000

26,172,000

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)

18,802,000

3,353,000

22,155,000

426

Материјал

10,998,500

8,020,000

19,018,500

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

430,000

430,000

Употреба основних средстава

430,000

430,000

5,000

317,000

430000
431

ОТПЛАТА КАМАТА

312,000

441

Отплата домаћих камата

170,000

444

Пратећи трошкови задуживања

142,000

440000

450000
451
460000
463

170,000
5,000

147,000

СУБВЕНЦИЈЕ

19,880,000

19,880,000

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

19,880,000

19,880,000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

76,740,600

76,740,600

Донације и трансфери осталим нивома власти

76,740,600

76,740,600

470000

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

3,180,000

450,000

3,630,000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

480000
481
482
483
484
490000
499

3,180,000

450,000

3,630,000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

22,057,100

5,150,000

27,207,100

Дотације невладиним организацијама

21,009,100

4,883,000

25,892,100

361,000

267,000

628,000

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних
узрока

567,000

567,000

120,000

120,000

РЕЗЕРВЕ

7,200,000

7,200,000

Средства резерве

7,200,000

7,200,000

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА

36,650,600

8,873,000

45,523,600

511

Зграде и грађевински објекти

29,191,600

7,203,000

36,394,600

512

Машине и опрема

6,959,000

1,556,000

8,515,000

515

Нематеријална имовина

500,000

114,000

614,000

540000

ПРИРОДНА ИМОВИНА

100,000

100,000

Земљиште

100,000

100,000

541
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600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

610000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

300,000

300,000

Отплата главнице домаћим кредиторима

300,000

300,000

611

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

439,973,900

68,000,000

507,973,900

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
Примања из средстава буџета заједно са пренетим неутрошеним средствима
из ранијих година у укупном износу од 439.973.900,00 динара и примања директних и
индиректних корисника буџетских средстава из сопствених и осталих извора заједно
са пренетим а неутрошеним средствима из ранијих година у укупном износу од
49.640.000,00 динара као и примања из додатних извора у износу од 18.360.000,00
динара распоређују се по корисницима и то:
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПОСЕБАН ДЕО

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Конто

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2008. ГОДИНУ

Опис позиције

1

2

3

4

5

6

Средства
из буџета
(01)
7

Средства
из
сопствених
и осталих
извора
(04 и 13)
8

Средства
из
додатних
извора
(07)

Укупно

9

10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1

1

Извршни и законодавни органи

111
1

411

Плате и додаци запослених

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3

413

Накнаде у натури

4

414

Социјална давања запосленима

38,000

38,000

5

415

40,000

40,000

6

416

30,000

30,000

7

421

Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

260,000

260,000

8

422

39,000

39,000

9

423

8,135,000

8,135,000

10

426

Трошкови путовања
Услуге по уговору (и накнада за "Воде
Војводине")
Материјал

3,175,000

3,175,000

570,000

570,000

11,000

11,000

318,000

318,000

12,616,000

12,616,000

Приходи из буџета

12,616,000

12,616,000

УКУПНО ГЛАВА 1:

12,616,000

12,616,000

УКУПНО РАЗДЕО 1:

12,616,000

12,616,000

Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за функцију 111:
01
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2

1

Извршни и законодавни органи

111
11

411

Плате и додаци запослених

9,295,000

9,295,000

12

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,647,000

1,647,000

13

413

Накнаде у натури

14

414

15

415

16

416

17

45,000

45,000

Социјална давања запосленима

142,000

142,000

193,000

193,000

151,000

421

Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

220,000

220,000

18

422

Трошкови путовања

270,000

270,000

19

423

Услуге по уговору

5,475,200

5,475,200

20

426

Материјал

1,375,000

1,375,000

18,813,200

18,813,200

Приходи из буџета

18,813,200

18,813,200

УКУПНО ГЛАВА 1:

18,813,200

УКУПНО РАЗДЕО 2:

18,813,200

Укупно за функцију 111:

151,000

Извори финансирања за функцију 111:
01

18,813,200
18,813,200

ОПШТИНСКА УПРАВА
3

1

Општи економски и комерцијални послови

410
21

411

Плате и додаци запослених

22

412

Социјални доприноси на терет послодавца

23

413

Накнаде у натури

24

414

25

415

26

416

27

40,180,000

40,180,000

7,155,000

7,155,000

116,000

116,000

Социјална давања запосленима

4,556,000

4,556,000

1,765,000

1,765,000

421

Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

28

422

Трошкови путовања

1,180,000

1,180,000

29

423

Услуге по уговору

12,796,000

12,796,000

30

424

Специјализоване услуге

15,048,000

15,048,000

31

425

Текуће поправке и одржавање

3,185,000

3,185,000

32

426

Материјал

6,245,000

6,245,000

33

444

Пратећи трошкови задуживања

34

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

35

482

Порези, обавезне таксе и казне

179,000

179,000

36

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

507,000

507,000

37

511

Зграде и грађевински објекти

2,500,000

2,500,000

38

512

Машине и опрема

2,500,000

2,500,000

109,830,000

109,830,000

109,830,000

109,830,000

Укупно за функцију 410:

1,826,000
7,405,000

1,826,000
7,405,000

47,000

47,000

2,640,000

2,640,000

Извори финансирања за функцију 410:
01

Приходи из буџета
Економски послови - истраживање и развој

480

ПРОЈЕКАТ ''ИНОВАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ''
39

421

Стални трошкови

423,000

423,000

40

423

Услуге по уговору

5,050,000

5,050,000

41

426

Материјал

160,000

160,000

Број15.
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Машине и опрема

1,324,000

1,324,000

Укупно за функцију 480:

6,957,000

6,957,000

6,957,000

6,957,000

40,000

40,000

40,000

40,000

Извори финансирања за функцију 480:
01

Приходи из буџета
Образовање некласификовано на другом месту

980
43

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
(Примена акционих планова за укључивање
Рома и других националних мањина на
локалном нивоу)
Укупно за функцију 980:
Извори финансирања за функцију 980:

01

Приходи из буџета

40,000

Укупно извори финасирања за функције 410,
480 и 980:
01

Приходи из буџета

116,827,000

116,827,000

УКУПНО ГЛАВА 1:

116,827,000

116,827,000

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
3

2

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160
44

416

45

421

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

46

423

Услуге по уговору

47

426

Материјал

2,686,000

2,686,000

50,000

50,000

176,000

176,000

52,000

52,000

2,964,000

2,964,000

Приходи из буџета

2,964,000

2,964,000

УКУПНО ГЛАВА 2:

2,964,000

2,964,000

Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за функцију 160:
01

ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
3

3

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160
48

481

Дотације невладиним организацијама
Ова апропријација се користи за: дотације
политичким странкама, дотације културно
уметничким друштвима, дотације друштвеним и
хуманитарним организацијама и осталим
удружењима грађана

49

484

Накнаде штете услед елементарних непогода

6,290,000

6,290,000

120,000

120,000

6,410,000

6,410,000

Приходи из буџета

6,410,000

6,410,000

УКУПНО ГЛАВА 3:

6,410,000

Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за функцију 160:
01

6,410,000

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
3

4

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160
50

499

Стална резерва

2,200,000

2,200,000

51

499

Текућа резерва

5,000,000

5,000,000

Укупно за функцију 160:

7,200,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета
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7,200,000

7,200,000

100,000

100,000

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
3

5

Трансакције везане за јавни дуг

170
52

441

Отплате домаћих камата

53

444

Пратећи трошкови задуживања

54

611

50,000

50,000

Отплата главнице домаћим кредиторима

250,000

250,000

Укупно за функцију 170:

400,000

400,000

Извори финансирања за функцију 170:
01

Приходи из буџета

400,000

400,000

УКУПНО ГЛАВА 5:

400,000

400,000

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
3

6

Предшколско образовање

911
55

411

Плате и додаци запослених

56

412

Социјални доприноси на терет послодавца

57

413

58

33,960,000

2,800,000

5,200,000

41,960,000

6,100,000

500,000

915,000

7,515,000

Накнаде у натури

123,000

44,000

414

Социјална давања запосленима

190,000

1,100,000

216,000

1,506,000

59

415

60

416

61

421

Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

62

422

Трошкови путовања

63

423

Услуге по уговору

64

424

Специјализоване услуге

65

425

Текуће поправке и одржавање

66

426

Материјал

654,000

67

482

Порези, обавезне таксе и казне

68

511

Зграде и грађевински објекти

69

512

Машине и опрема
Укупно за функцију 911:

167,000

1,575,000

1,575,000

1,900,000

200,000

3,420,000

928,000

70,000

2,170,000

570,000

4,918,000

16,000

134,000

150,000

300,000

1,300,000

260,000

1,860,000

50,000

446,000

100,000

596,000

300,000

110,000

300,000

710,000

3,467,000

3,317,000

7,438,000

45,000

45,000

2,500,000

2,500,000

200,000

351,000

368,000

919,000

51,272,000

11,307,000

11,450,000

74,029,000

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Приходи од других нивоа власти
УКУПНО ГЛАВА 6:

51,272,000

51,272,000
11,307,000

51,272,000

11,307,000

11,307,000
11,450,000

11,450,000

11,450,000

74,029,000

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
3

7

Основно образовање

912
463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

70

-Накнаде у натури

71

-Социјална давања запосленима

72

74

-Накнаде за запослене
-Награде запосленима и остали посебни
расходи
-Стални трошкови

75

-Трошкови путовања

76

-Услуге по уговору

73

1,545,000

1,545,000

40,000

40,000

5,172,000

5,172,000

871,000
18,500,000

871,000
18,500,000

640,000

640,000

2,607,000

2,607,000
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77

-Специјализоване услуге

1,290,000

1,290,000

78

-Текуће поправке и одржавање

3,500,000

3,500,000

79

-Материјал

6,740,000

6,740,000

80

-Порези, обавезне таксе и казне

81

-Зграде и грађевински објекти школа
-Машине и опрема

82

194,000

194,000

7,000,000

7,000,000

1,000,000

1,000,000

49,099,000

49,099,000

Приходи из буџета

49,099,000

49,099,000

УКУПНО ГЛАВА 7:

49,099,000

49,099,000

Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за функцију 912:
01

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
3

8

Средње образовање

920
463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

83

-Накнада у натури

350,000

350,000

84

940,000

940,000

86

-Накнаде за запослене
-Награде запосленима и остали посебни
расходи
-Стални трошкови

87

-Трошкови путовања

88

-Услуге по уговору

89

-Текуће поправке и одржавање

90

-Материјал

91

-Порези, обавезне таксе и казне

92

-Зграде и грађевински објекти

93

-Машине и опрема

1,170,000

1,170,000

Укупно за функцију 920:

9,557,000

9,557,000

Приходи из буџета

9,557,000

9,557,000

УКУПНО ГЛАВА 8:

9,557,000

9,557,000

85

150,000

150,000

3,630,000

3,630,000

65,000

65,000

570,000

570,000

1,920,000

1,920,000

450,000

450,000

12,000

12,000

300,000

300,000

Извори финансирања за функцију 920:
01

КУЛТУРА
3

9

Услуге културе

820
94

411

Плате и додаци запослених

95

412

Социјални доприноси на терет послодавца

96

414

Социјална давања запосленима

97

415

98

416

99

421

Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

100

422

Трошкови путовања

101

423

Услуге по уговору

102

424

Специјализоване услуге

103

425

Текуће поправке и одржавање

130,000

104

426

Материјал

333,000

105

444

Пратећи трошкови задуживања

2,000

106

482

Порези, обавезне таксе и казне

1,000

107

512

Машине и опрема

5,170,000

430,000

5,600,000

930,000

77,000

1,007,000

20,000

20,000

225,000

225,000

355,000

355,000

550,000

10,000

56,000

5,000

61,000

230,000

24,000

254,000

2,000

132,000

10,000

200,000

560,000

10,000
333,000
2,000
2,000

3,000
200,000

Број15.
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515

Нематеријална имовина
Укупно за функцију 820:

Страна 13

500,000
8,712,000

550,000

114,000

614,000

114,000

9,376,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Приходи од других нивоа власти
УКУПНО ГЛАВА 9:

8,712,000

8,712,000
550,000

8,712,000

550,000

550,000
114,000

114,000

114,000

9,376,000

КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
3

10

Услуге емитовања и издаваштва

830
109

411

Плате и додаци запослених

6,550,000

2,500,000

9,050,000

110

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,175,000

450,000

1,625,000

110/2

413

Накнаде у натури

110/1

414

Социјална давања запосленима

235,000

111

415

410,000

60,000

110,000

60,000

830,000

736,000

100,000

150,000

250,000

2,640,000

545,000

3,185,000

100,000

32,000

113

421

Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

114

422

Трошкови путовања

115

423

Услуге по уговору

116

424

Специјализоване услуге

1,000,000

117

425

Текуће поправке и одржавање

2,000,000

118

426

Материјал

119

431

Употреба основних средстава

120

444

121
122

112

416

170,000
1,566,000

600,000

1,700,000

400,000

2,400,000

330,000

830,000

100,000

100,000

Пратећи трошкови задуживања

5,000

5,000

482

Порези, обавезне таксе и казне

40,000

512

Машине и опрема
Укупно за функцију 830:

500,000

470,000

1,300,000
16,850,000

5,108,000

40,000
300,000

1,600,000

1,300,000

23,258,000

Извори финансирања за функцију 830:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Приходи од других нивоа власти
УКУПНО ГЛАВА 10:

16,850,000

16,850,000
5,108,000

16,850,000

5,108,000

5,108,000
1,300,000

1,300,000

1,300,000

23,258,000

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
3

11

Услуге рекреације и спорта

810
123

481

Дотације невладиним организацијама

13,034,000

13,034,000

Укупно за функцију 810:

13,034,000

13,034,000

Приходи из буџета

13,034,000

13,034,000

УКУПНО ГЛАВА 11:

13,034,000

13,034,000

Извори финансирања за функцију 810:
01

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
3

12

Социјална заштита некласификована на другом месту

090
463
124

Донације и трансфери осталим нивоима власти
-Плате и додаци запослених

2,121,000

2,121,000

Број15.
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125

-Социјални доприноси на терет послодавца

380,000

380,000

126

-Социјална давања запосленима

100,000

100,000

127

-Накнаде за запослене

191,000

191,000

128

-Стални трошкови

260,000

260,000

129

-Трошак путовања

116,000

116,000

130

Услуге по уговору

1,180,000

1,180,000

131

-Текуће поправке и одржавање

100,000

100,000

132

-Материјал

230,000

230,000

133

- Донације и трансфери од других нивоа власти

50,000

50,000

134

-Накнаде за социјалну заштиту из буџета

8,900,000

8,900,000

135

-Порези, обавезне таксе и казне

136

- Зграде и грађевински објекти

137

-Машине и опрема
Укупно за функцију 090:

30,000

30,000

100,000

100,000

150,000

150,000

13,908,000

13,908,000

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

070
138

463

01

Донације и трансфери осталим нивоима власти
- помоћ за социјално становање под
заштићеним условима

1,228,600

1,228,600

Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за функцију 070 и
090:
Приходи из буџета

1,228,600

1,228,600

15,136,600

15,136,600

УКУПНО ГЛАВА 12:

15,136,600

15,136,600

ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН''
3

13

Развој заједнице

620
139

411

Плате и додаци запослених

140

412

Социјални доприноси на терет послодавца

141

413

Накнаде у натури

142

414

Социјална давања запосленима

480,000

568,000

1,048,000

143

415

327,000

138,000

465,000

144

416

145

421

Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

8,756,000

1,176,000

9,932,000

146

421

Стални трошкови - улична расвета

9,286,000

147

422

Трошкови путовања

148

423

149

10,630,000

1,528,000

12,158,000

1,905,000

274,000

2,179,000

45,000

45,000

450,000

450,000
9,286,000

80,000

100,000

Услуге по уговору

1,580,500

350,000

1,930,500

424

Специјализоване услуге

3,140,000

2,000,000

5,140,000

150

425

Текуће поправке и одржавање

2,438,000

5,000

2,443,000

151

426

Материјал

816,200

30,000

846,200

152

431

Употреба основних средстава

120,000

120,000

153

441

Отплата домаћих камата

70,000

70,000

154

444

Пратећи трошкови задуживања

40,000

40,000

155

482

Порези, обавезне таксе и казне

150,000

156
157

483
511

Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти

158

511

159

512

Зграде и грађевински објекти - средства из
самодоприноса
Опрема

160

541

Земљиште

161

611

Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно за функцију 620:

180,000

170,000

320,000

60,000

60,000

16,000,000

16,000,000

8,000,000

2,500,000

10,500,000

300,000

300,000

100,000

100,000

50,000
64,703,700

50,000
6,459,000

2,500,000

73,662,700

Број15.
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Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Приходи од других нивоа власти
УКУПНО ГЛАВА 13:

64,703,700

64,703,700
6,459,000

64,703,700

6,459,000

6,459,000
2,500,000

2,500,000

2,500,000

73,662,700

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН
3

14

620
162

451

Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима
Укупно за функцију 620:

19,880,000

19,880,000

19,880,000

19,880,000

14,080,000

14,080,000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ГЛАВА 14:

5,800,000

5,800,000

19,880,000

19,880,000

СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
3

15

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160
163

411

Плате и додаци запослених

164

412

Социјални доприноси на терет послодавца

164/1

413

164/2

1,520,000

3,380,000

4,900,000

250,000

605,000

855,000

Накнаде у натури

17,000

17,000

414

Социјална давања запосленима

35,000

35,000

165

415

166

416

167

421

Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

168

422

Трошкови путовања

169

423

Услуге по уговору

170

424

Специјализоване услуге

171

425

Текуће поправке и одржавање

172

426

Материјал

876,000

1,251,300

173

431

Употреба основних средстава

210,000

210,000

174

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

450,000

175

481

Дотације непрофитним организацијама

176

482

177

511

Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти

178

512

Машине и опрема
Укупно за функцију 160:

1,000

1,000

1,000

781,000

2,103,600

3,770,000

782,000
5,873,600

1,000

180,000

2,041,800

2,590,000

150,000

400,000

2,728,000

500,000

3,628,000

10,704,000

2,500,000

36,000

13,240,000

375,300

1,685,100

4,373,000

181,000
4,781,800

450,000
510,000

6,568,100

1,000

10,000

141,600

3,203,000

1,500,000

287,000

250,000

537,000

25,995,000

2,946,000

48,166,400

19,225,400

11,000
4,844,600

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Приходи од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ГЛАВА 15:

19,225,400

19,225,400
15,692,000

15,692,000
2,946,000

10,303,000
19,225,400

25,995,000

2,946,000
10,303,000

2,946,000

48,166,400

ЗДРАВСТВО
3

16

Здравство некласификовано на другом месту

760
463
179

Донације и трансфери осталим нивоима власти
-Текући трансфери Служби за физикалну
медицину и рехабилитацију

420,000

420,000

Број15.
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180

-Зграде и грађевински објекти

50,000

50,000

181

-Машине и опрема

2,478,000

2,478,000

Укупно за функцију 760:

2,948,000

2,948,000

Приходи из буџета

2,948,000

2,948,000

УКУПНО ГЛАВА 16:

2,948,000

2,948,000

Извори финансирања за функцију 760:
01

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
3

17

Туризам

473
182

411

Плате и додаци запослених

183

412

Социјални доприноси на терет послодавца

184

415

185

416

186

421

Накнада за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

187

422

188

1,200,000

91,000

1,291,000

225,000

225,000

40,000

40,000

48,000

48,000

55,000

10,000

Трошкови путовања

230,000

40,000

423

Услуге по уговору

540,000

80,000

189

424

Специјализоване услуге

190

426

Материјал

191

444

Пратећи трошкови задуживања

3,000

3,000

192

482

Порези, обавезне таксе и казне

30,000

30,000

193

511

Зграде и грађевински објекти

50,000

50,000

194

512

Машине и опрема

85,000

Укупно за функцију 473:

65,000
270,000
50,000

670,000

50,000

50,000

170,000

170,000

2,726,000

85,000
221,000

50,000

2,997,000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Приходи од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

13

УКУПНО ГЛАВА 17:

2,726,000

2,726,000
208,000

208,000
50,000

13,000
2,726,000

221,000

50,000
13,000

50,000

2,997,000

ФОНД ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
3

18

Услуге противпожарне заштите

320
195

421

Стални трошкови

196

425

Текуће поправке и одржавање

197

512

5,000

5,000

45,000

45,000

Машине и опрема

1,050,000

1,050,000

Укупно за функцију 320:

1,100,000

1,100,000

Приходи из буџета

1,100,000

1,100,000

УКУПНО ГЛАВА 18:

1,100,000

1,100,000

Извори финансирања за функцију 320:
01

ФОНД ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ
3

19

Породица и деца

040
198

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

500,000

500,000

Укупно за функцију 040:

500,000

500,000

Приходи из буџета

500,000

500,000

УКУПНО ГЛАВА 19:

500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 040:
01

Број15.
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УКУПНО РАЗДЕО 3:

УКУПНО РАЗДЕО 1+2+3 :

Страна 17

408,544,700

49,640,000

18,360,000

476,544,700

439,973,900

49,640,000

18,360,000

507,973,900

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-34-4/2008-01
Дана: 10.11.2008.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Михаљ др. Матушка,с.р.

152.
На основу члана 7. став 1. и члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 55. Закона о јавним
агенцијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 18/2005 и 81/2005) и члана
35. тачка 8. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број
11/2008),
Скупштина оштине Темерин на својој V. седници одржаној 10.11.2008. године
доноси

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОСНИВАЊЕ
Члан 1.
У циљу стварања предуслова за развој средњих и малих предузећа, развијања
предузетништва, подстицања инвестиција на територији општине као и циљу
рационалног коришћења расположивих ресурса оснива се организација под називом
''Агенција за развој општине Темерин'' (у даљем тексту: Агенција).
ПРАВНИ СТАТУС
Члан 2.

Број15.
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Агенција има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом који регулише положај јавних организација, овом одлуком и
статутом Агенције.
Агенција има свој пословни рачун.
СЕДИШТЕ
Члан 3.
Седиште Агенције је у Темерину, улица Новосадска бр. 322.
СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД
Члан 4.
Агенција преузима средства, права и обавезе пројекта ''Иновативни центар за
развој предузетништва и прекограничну сарадњу'', Уговор бр. 05SER03/03/006
потписан 29.06.2007. године између Европске Агенције за реконструкцију и општине
Темерин.
Средства за рад Агенције обезбеђују се из:
-

буџета општине Темерин,
прихода које Агенција остварује обављањем своје делатности,
донација, спонзорства и прилога домаћих и страних правних и физичких
лица,
других извора у складу са законом.
ДЕЛАТНОСТ
Члан 5.

Делатност Агенције је:
74140 Консалтинг и менаџмент послови,
74203 Инжењеринг,
72300 Обрада података,
72600 Остале активности у вези са компјутерима,
73105 Истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним
наукама,
74840 Остале пословне активности, на другом месту неспоменуте,
75130 Уређивање и допринос успешнијем пословању привреде,
22130 Издавање часописа и сличних периодичних издања,
22110 Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација,
72400 Изградња база података,
74401 Приређивање сајмова,
74402 Остале услуге рекламе и пропаганде,
74130 Испитивање тржишта и испитивање јавног мнења,
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80420 Образовање одраслих и остало образовање на другом месту
неспоменуто.
члан 6.
Поред делатности из члана 5. ове одлуке Агенција обавља и следеће послове:
1. учествује у изради развојних стратегија општине Темерин и локалних
акционих планова;
2. учествује у припреми предлога за креирање прописа на локалном,
покрајинском и републичком нивоу од значаја за развој општине;
3. иницира и предлаже мере за подстицање развоја;
4. прати спровођење одлука, решења и пројеката из области развоја;
5. планира и предлаже развојне пројекте;
6. обавештава и анимира локалну самоуправу и друге заинтересоване актере
о приступу финансијским и другим видовима помоћи које пружају фондови,
агенције и институције (ЕУ, Република, Покрајина и други);
7. израђује предлоге пројеката из области развоја за локалну самоуправу, за
мала и средња предузећа, за предузетнике и друге заинтересоване;
8. успоставља сарадњу на међународном, регионалном и локалном нивоу са
потенцијалним улагачима и инвеститорима од значаја за локални развој;
9. развија институционалну и информатичку инфраструктуру неопходну за
подршку локалном развоју;
10. припрема и реализује програме оспособљавања, пословних информација и
консалтинга у областима пословног права, финансија, пословног
планирања,
маркетинга,
менаџмента,
пословне
комуникације
и
електронског пословања,
11. обавља и друге послове везане за реализацију основних циљева Агенције;
12. предлаже критеријуме и мерила за одређивање висине накнаде која се
плаћа за израду документације, планова, програма и пројеката у
иновативној и развојној области.
Члан 7.
Агенција може вршити промену делатности на предлог управног одбора и
сагласности оснивача.
ОРГАНИ
Члан 8.
Органи Агенције су: управни одбор, надзорни одбор и директор.
Председника, чланове управног одбора, надзорног одбора и директора
именује и разрешава Скупштина општине Темерин.
Чланови органа Агенције именују се на мандатни период од 4 (четири) године
и могу бити поново именовани.
Чланови органа Ангенције дужни су да чувају пословну тајну.
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Чланови органа Агенције имају право на новчану накнаду коју остварују у
складу са прописима којима је уређена накнада за чланове органа јавних комуналних
и других јавних предузећа, чији је оснивач Скупштина општине Темерин.
Члан 9.
Управни одбор има председника, заменика председника и 3 члана.
Управни одбор:
доноси статут, уз сагласност оснивача,
доноси опште акте Агенције утврђене статутом,
доноси годишњи план рада, уз сагласност оснивача,
доноси финансијски план, уз сагласност оснивача,
усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун,
подноси периодичне извештаје о раду и финансијском пословању на захтев
оснивача, председника општине и Општинског већа,
7. обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком и статутом.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члан 10.
Надзорни одбор има председника и два члана.

Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу пословања,
2. прегледа годишњи извештај о пословању и завршни рачун,
3. обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком и статутом.
Члан 11.
Директора именује Скупштина општине Темерин.
За директора може бити именовано лице које поседује високу или вишу
стручну спрему економске, правне или техничке струке, најмање 3 године радног
искуства и познавање енглеског језика.
Директор:
1. заступа Агенцију,
2. одговоран је за законитост рада, коришћење и употребу имовине Агенције и
реализацију годишњег плана рада,
3. организује и руководи радом Агенције,
4. предлаже акте које доноси управни одбор,
5. извршава одлуке управног одбора и стара се о њиховој реализацији,
6. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова у
Агенцији, уз сагласност Управног одбора и друга општа акта Агенције у
складу са законом, другим прописима и статутом,
7. предлаже програм рада и пројекте од значаја за развој општине,
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8. одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Агенцији,
9. обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком и статутом.
Члан 12.
Права, обавезе, одговорност и зарада директора регулишу се уговором о раду
који са директором потписује председник општине, као представник оснивача.
ОПШТИ АКТИ
Члан 13.
Општи акти су: статут, правилник и друга општа акта.
Статут је основни општи акт Агенције.
Статут доноси управни одбор.
Статут ступа на снагу када на њега сагласност да Скупштина општине
Темерин.
Члан 14.
Статут обавезно садржи одредбе о:
1. називу, седишту и циљу оснивања Агенције,
2. пословима и делатностима,
3. начину обављања послова, правима, обавезама, одговорностима агенције у
односу на трећа лица и у платном промету,
4. органима Агенције и њиховом деловању,
5. средствима за оснивање и рад,
6. међусобном односу оснивача и Агенције,
7. заступање Агенције,
8. правима, обавезама и одговорностима запослених,
9. друге одредбе предвиђене законм и овом одлуком од значаја за рад Агенције.

ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА
Члан 15.
За обављање појединих стручних и других послова из своје надлежнсти
Агенција може ангажовати, у складу са законом, друга домаћа или страна правна
лица.
НАДЗОР НАД РАДОМ АГЕНЦИЈЕ
Члан 16.

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 22

Надзор над радом врши Скупштина општине Темерин, преко надзорног одбора
Агенције.
Директор најмање једанпут годишње подноси извештај о раду Скупштини
општине.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Скупштина општине Темерин именоваће привременог директора Агенције на
истој седници на којој буде донета ова одлука.
Привремени директор је обавезан и овлашћен да одмах по именовању и
преузимању дужности у складу са законом и овом одлуком предузме све мере и
активности везане за упис Агенције у привредне регистре и почетак рада Агенције.
Привремени директор има право на накнаду коју утврђује Општинско веће
општине Темерин.
Привременом директору престаје дужност именовањем директора Агенције.
Члан 18.
Председнике и чланове управног и надзорног одбора именоваће Скупштина
општине на првој наредној седници после уписа Агенције у привредне регистре.
Члан 19.
Управни одбор ће у року од 15 дана од дана именовања донети Статут
Агенције и доставити исти Скупштини општине ради давања сагласности.
Члан 20.
Управни одбор расписаће јавни конкурс за директора најкасније 7 дана од дана
ступања на снагу статута.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу oпштине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-34-6/2008-01
ДАНА: 10.11.2008.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.
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153.
На основу члана 54. став 1 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
Републике Србије", број 47/2003 и 34/2006) и члана 28. став 1. тачка 4. Статута
општине Темерин («Службени лист општине Темерин» број 04/2002, 12/2003, 13/2004
и 9/2005), по претходно прибављеном мишљењу комисије за планове, Скупштина
општине Темерин на V седници одржаној дана 10.11.2008. године доноси:

ПЛАН
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА 4 И ДЕЛА БЛОКА 2
У НАСЕЉУ ТЕМЕРИН
УВОД
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 4 и дела блока 2
у Темерину ("Службени лист Општине Темерин" бр. 17/2007) приступа се изради
Плана детаљне регулације блока 4 и дела блока 2 у Темерину (у даљем тексту:
План). Циљ израде овог плана је да се одреди дугорочна пројекција развоја и
просторног уређења као и правила уређења и грађења Планом обухваћеног дела
насеља Темерин.
За носиоца израде Плана одређено је ЈП "Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Темерин", Темерин.
Уважавајући све услове, критеријуме и циљеве дефинисане кроз Програм за
израду Плана детаљне регулације блока 4 и дела блока 2 у Темерину, а у складу са
Генералним планом насеља Темерин ("Сл. лист општине Темерин" бр. 10/2007), ЈП
"Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин" приступило је изради Плана,
а у циљу стварања планског основа за одређивање јавног и осталог грађевинског
земљишта и реализацију планских садржаја дефинисаних у Програму за израду
Плана, кроз дефинисање правила уређења и грађења и других елемената које
утврђује План детаљне регулације, на основу података прибављених у поступку
припреме и израде Програма.
Планом ће се одредити односно ближе разрадити подела на јавно и остало
грађевинско земљиште: трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску,
водопривредну, комуналну и др. инфраструктуру; планиране намене површина;
попис и опис локација за јавне објекте; парцелација; регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинских линија; нивелационе коте улица и јавних површина;
правила уређења и грађења и средњорочни програм уређивања јавног грађевинског
земљишта.

1.

ОБУХВАТ ПЛАНА СА ПОДЕЛОМ НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
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Опис границе обухвата Плана

Почетна тачка описа обухвата Плана је тачка број 1, која се налази на оси
саобраћанице (регионалног пута Р-120) управцу регулационе линије у улици
Алмашка.
Од тачке бр. 1 граница обухвата иде у правцу северозапада, југозападном
границом парцеле 13379 (улица Алмашка) у дужини од 562.63м преко тачака бр.2 до
бр.21, које представљају преломне тачке границе парцеле.
Од тачке бр. 21 граница обухвата иде у правцу југозапада у дужини од 15.11м
до тачке бр. 22 и бр.23 границом парцеле 13380/1.
Од тачке бр. 23 граница наставља у правцу северозапада пресецајући парцелу
13380/1 до тачке бр. 24, и даље југозападном границом парцеле 9412/3 до тачке бр.
25, у дужини од 20.44м.
Даље, од тачке бр. 25 обухват иде у правцу североистока преко тачака бр. 26 до
тачке бр. 36 границом парцела бр. 9412/3, 13381/1, 9784/1, 9783/1, 9782/1, 9781/1,
9780/1, 9778/1, 9777/1, 9776/1 и 9775/1 у дужини од 350.38м.
Од тачке бр. 36 правац се ломи и наставља путању ка југоистоку до тачке бр. 37
и бр. 38 границом парцеле 9775/1 и пресеца парцелу 13380/1 у дужини од 20.06м .
Од тачке бр. 38 до тачке бр. 39 границом парцеле 13380/1 у дужини од 7.11м у
правцу југозапада.
Од тачке бр. 39 граница обухвата наставља ка југоистоку до тачке бр. 40, у
дужини од 310м, североисточном међном линијом парцеле бр. 9790/13 .
Од тачке бр. 40 обухват наставља правац ка северистоку до тачке бр. 41, у
дужини од 76.22м, пратећи северозападну границу парцеле бр. 9787.
Даље, од тачке бр. 41 до тачке бр.42 у дужини од 172.24м правац се протеже ка
југоистоку, а граница обухвата иде североисточном међном линијом парцеле бр.
9787.
Затим се правац обухвата ломи ка југозападу границом парцеле 9787 до тачке бр.
43 у дужини од 13.86м.
Од тачке бр. 43 до тачке бр. 44 североисточном границом парцеле 9787 у
дужини од 28.93м.
Обухват се ломи у правцу југозапада до тачке бр. 45, такође границом парцеле
9787 у дужини од 12.38м
Од тачке бр. 45 граница обухвата иде у правцу југоистока до тачке бр. 46
границом парцеле 9787 и до тачке бр. 47 на осовини саобраћајнице (регионални пут
Р-120), у истом правцу, у дужини од укупно 62.88м.
Обухват се затвара од тачке бр. 47 до тачке бр. 1 осовином саобраћајнице-пута у
улици Новосадској у дужини од 375.67м.
Површина обухвата Плана износи цц 21,28 ха.
Списак координата преломних тачака границе обухвата Плана
бр.тачке
1
2
3
4
5
6

Y
7414239.90
7414229.61
7414228.40
7414187.05
7414145.75
7414133.13

X
5032733.16
5032736.79
5032737.30
5032752.52
5032767.58
5032772.31
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1.2.

7414131.95
7414080.02
7414037.71
7414023.31
7413981.26
7413938.50
7413924.65
7413882.04
7413850.09
7413839.47
7413825.38
7413787.61
7413749.71
7413737.14
7413699.42
7413696.10
7413694.32
7413689.81
7413675.14
7413680.12
7413681.94
7413683.92
7413695.30
7413705.11
7413710.88
7413750.44
7413770.01
7413773.70
7413788.08
7413791.96
7413806.36
7413810.86
7413808.50
7414100.71
7414126.08
7414287.79
7414282.90
7414309.60
7414305.52
7414355.95
7414364.92
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5032772.73
5032791.01
5032805.91
5032810.98
5032825.79
5032840.85
5032845.73
5032860.73
5032871.98
5032875.72
5032880.68
5032893.98
5032907.33
5032911.76
5032925.04
5032915.74
5032910.84
5032912.47
5032917.90
5032931.77
5032936.38
5032942.42
5032974.91
5033001.87
5033017.00
5033130.54
5033186.10
5033196.89
5033237.56
5033248.23
5033243.12
5033241.52
5033234.81
5033131.29
5033203.16
5033143.86
5033130.89
5033119.74
5033108.05
5033090.58
5033087.42

Подела грађевинског земљишта

Обухавт Плана се налази у грађевинском реону насеља Темерин. Обухват
Плана садржи јавно и остало грађевинско земљиште. План предвиђа и дефинише
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проширење јавног грађевинског земљишта, утврђивањем нових регулационих линија
кроз препарцелацију постојећих парцела из обухвата Плана, са елементима за
обележавање, на катастаркој подлози.
1.2.1. План парцелације и препарцелације
У подручју обухвата Плана врши се парцелација и препарцелација у циљу
дефинисања нових регулационих линија, којима се ствара основ за одређивање
јавног грађевинског земљишта и његово одвајање од осталог грађевинског
земљишта. Препарцелацијом се обухватају и постојеће грађевинске парцеле у
оквиру осталог грађевинског земљишта.План парцелације и препарцелације
извршиће се у две фазе.
Прва фаза обухвата парцелацију следећих парцела:
9786/1 на три нове парцеле А1, А2 и Б1;
9786/3 на две нове парцеле А3 и Б2;
9786/9 на три нове парцеле А4 и Б3 и Б4;
9786/6 на три нове парцеле А5, А6 и Б5;
9786/14 на две нове парцеле А7 и Б6;
9786/5 на две нове парцеле А8 и Б7;
9786/10 на пет нових парцела А9, А11, А13, А15 и Б8;
9786/2 на две нове парцеле А16 и А17;
9787 на две парцеле А21 и Б9 и 9790/13 на две нове парцеле А20 и Б10.
Парцеле 9786/12 (А10), 9786/13(A22), 9786/4 (А12), 9786/11 (А14), 9786/7 (А18),
9786/8 (А19), 13379, 9412/2, 13381/1, 9784/1, 9783/1, 9782/1, 9781/1, 9780/1, 9778/1,
9777/1, 9776/1, 9775/1, 13380/1 и парцела 13314/3 не мењају свој облик и површину у
првој фази Плана парцелације и препарцелације( графички прилог број 3).
Новоформиране парцеле: Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, А6, А7, А8,
А9, А10, А11, А12, А13, А15, А18, А20 и А22 не задовољавају услове потрбне за
грађевинску парцелу и претежно су привременог карактера, до реализације друге
фазе Плана парцелације и препарцелације.
Координате нових тачака након прве фазе Плана парцелације и
препарцелације:
број тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Y
7414234.70
7414083.62
7413989.38
7413859.96
7413704.40
7413737.84
7413742.83
7413854.34
7413879.19
7413894.48
7413911.68
7413995.84
7414080.51

X
5032750.98
5032804.60
5032838.05
5032883.98
5032939.19
5033034.14
5033048.31
5033008.44
5032999.55
5032994.09
5032987.94
5032957.85
5032927.58
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15
16
17
18
19
20

7414118.34
7414273.36
7414201.89
7414225.68
7414321.39
7414335.56
7414098.00
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5032897.96
5032858.63
5032958.64
5033027.20
5032992.43
5033032.36
5033123.61

Друга фаза Плана парцелације и препарцелације предвиђа спајање следећих
парцела проистеклих из прве фазе Плана парцелације и препарцелације (графички
прилог број 4):
Б1, Б2, Б3 и 13379 се спајају у нову парцелу Б;
Б4, Б5, Б6, Б7 и Б8 се спајају у нову парцелу Б1;
Б9 и Б10 се спајају у нову парцелу Б3;
9775/1, 9776/1, 9777/1, 9778/1, 9780/1, 9781/1, 9782/1,
9783/1,9784/1,13381/1, 9412/3 и 13380/1 се спајају у нову парцелу Б2;
А6, А7, А8 и А9 се спајају у нову парцелу А6;
А10, А11 и А22 се спајају у нову парцелу А7;
А12 и А13 се спајају у нову парцелу А8;
А14 и А15 се спајају у нову парцелу А9;
Координате нових тачака након друге фазе Плана парцелације и
препарцелације
број тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Y
7414234.70
7414083.62
7413989.38
7413859.96
7413704.40
7413737.84
7413742.83
7413854.34
7413911.68
7413995.84
7414080.51
7414118.34
7414273.36
7414321.39
7414225.68
7414201.89
7414335.56
7414098.00

1.2.2. Јавно грађевинско земљиште

X
5032750.98
5032804.60
5032838.05
5032883.98
5032939.19
5033034.14
5033048.31
5033008.44
5032987.94
5032957.85
5032927.58
5032897.96
5032858.63
5032992.43
5033027.20
5032958.64
5033032.36
5033123.61
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Јавно грађевинско земљиште чине: улични коридори – јавне површине и јавно
грађевинско земљиште намењено комуналним садржајима.
Јавно грађевинско земљиште намењено јавној површини формирају следеће
парцеле:
- парцела Б – улица Алмашка
- парцела Б1 – улични коридор кроз блок 4
- парцела Б3 – улични коридор на граници блока 4 и блока 2
- парцела Б2 – улични коридор на северозападу блока 4
Јавно грађевинско земљиште намењено комуналним садржајима представља
следећа парцела:
- парцела А6
1.2.3. Остало грађевинско земљиште
У простору обухваћеном Планом дефинише се остало грађевинско земљиште
намењено радној зони.
Остало грађевинско земљиште формирају следеће парцеле: А1, А2, А3, А4, А5,
А7, А8, А9, А16, А17, А18, А19, А20 и А21.
Парцела А20 не задовољава услове за грађевинску парцелу и као таква
предвиђена је за спајање у будућем планском решавању блока 2.

2.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.

Подела на зоне и просторне целине, њихове карактеристике и
функционална организација

Израдом Плана детаљне регулације уважени су циљеви дефинисани на
основу утврђене развојне концепције на територији општине Темерин и установљени
критеријуми поделе на зоне или целине према морфолошким, планским, обликовним
и другим карактеристикама.
Основни плански задаци и принципи уређења простора проистекли су из
Генералног плана насеља Темерин, као и смерница дефинисаних у програму за
израду овог плана, а односе се на:
1.
Планско дефинисање простора намењеног радним садржајима –
радна зона.
2.
Одређивање дела простора за јавно грађевинско земљиште, чија је
намена одређена као комунални садржаји (за потребе Јавног
комуналног предузећа)
3.
Одређивање јавног грађевинског земљишта чија је намена одређена
као јавна површина за потребе саобраћајних, инфраструктруних
објеката и уређених зелених површина у појасу улице.
Реализација ових принципа уређења простора кроз дефинисање намена
површина одредила је поделу на просторне целине у оквиру обухвата Плана и
створила услове за остварење планских елемената.

2.1.1. Јавно грађевинско земљиште
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Јавно грађевинско земљиште у оквиру обухвата плана одређено је кроз две
намене.
- Улични коридори – јавне површине
Основна намена дефинисаног већег дела јавног грађевинског земљишта
односи се на изградњу саобраћајне и комуналне инфраструктуре и уређених зелених
површина у појасу новопланираних и постојећих уличних коридора јавних
површина. Потпуном реализацијом поменуте намене јавног грађевинског земљишта
омогући ће се функционална саобраћајна комуникација примерена, својим обимом и
фреквенцијом, радној зони. Дефинисањем уличних коридора стварају се предуслови
за решавање укупних инфраструктурних недостатака у улици Алмашкој, која својом
осовином постојеће саобраћајнице представља границу блокова бр. 4 и бр. 5,
односно границу између зоне становања и радне зоне.
Формирање уличних коридора обезбедиће функционалан приступ свим
грађевинским парцелама утврђене намене и садржаја.
Сагледавајући целовитост просторног решења и програмских критеријума и
циљева, предложено решење саобраћајних коридора-улица дато је у графичком
прилогу бр. 6.
Тежиште саобраћајне комуникације је преко регионалног пута Р–120 (државни
пут другог реда). Постојећи и новопланирани саобраћајни капацитети се бочно
прикључују на поменути пут. Овим се омогућује ефикасна саобраћајна комуникација
како радне зоне, тако и граничне зоне становања (блок бр. 5). Планираном
саобраћајницом у северозападном делу блока бр. 4 и дела блока бр. 2 стварају се
предуслови за повезивање зоне нове изградње у блоку бр. 5. Планом детаљне
регулације предвиђају се улични коридори ширине регулационог појаса од 15 до 20
метара са коловозним тракама ширине 5 до 6 метара и пешачким стазама ширине
1,5 метара. Простор између пешачких стаза и коловозних трака – зелени појас,
предвиђен је за постављање траса комуналне инфраструктуре, и његовим уређењем
допринеће се оплемењивању животног простора.
- Комунални садржаји
Друга намена планираног јавног грађевинског земљишта јесу комунални
садржаји. Постојећи комунални садржаји у блоку бр. 4 проширују се на део суседних
парцела у складу са програмским задатком условљеним повећаним потребама
комуналних делатности у општини Темерин, уз поштовање тенденције измештања
дела капацитета Јавног комуналног предузећа, који се односе на магацински
простор, радне машине и слично.
2.1.2. Остало грађевинско земљиште
-

Радна зона

У оквиру обухвата Плана поред планираног јаног грађевинског земљишта
дефинисаног новим регулационим линијама и наменама унутар њих, одређена је
намена за радни садржај – радне зоне. Планиране радне зоне су резултат обавеза
преузетих из планске документације вишег реда – Генералног плана насеља
Темерин и стечених, односно наслеђених услова самог планског подручја.
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На планском подручју у делу осталог грађевинског земљишта присутне су
различите делатности и изграђени објекти за њихове потребе:
- Грађевинско предузеће „23. октобар“, на парц. бр. 9786/1
- објекти Министарства одбране чија је намена на делу објеката измењена, на
парц. бр. 9786/3
- објекти Јавног комуналног предузећа Темерин, на парцели бр.9786/5
- погон за производњу прехрамбених производа, на парцели бр.9786/12
- радни погони за машинску обраду и складишта предузећа „Телетехника“, на
парцели бр.9786/4
- радионице,објекти намењени техничком прегледу возила са аутоперионицом
Јавног комуналног предузећа Темерин и два стамбена објекта, на парцели
бр.9786/11
- погон за сервисирање рото-машина и опреме за штампарије, на парцели
бр.9786/2
За уређење и изградњу радних садражаја у оквиру планског подручја Плана
детаљне регулације блока 4 и дела блока 2 у насељу Темерин, неопходна је
детаљна урбанистичка разрада – израда урбанистичког пројекта, којим ће се ближе
дефинисати делатност и урбанистичко решење планираног садржаја, са потребним
анализама и проценама утицаја на животну средину, у складу са законом и
стандардима заштите животне средине и другим условима надлежних предузећа и
институција, од значаја за реализацију конкретних садржаја. Утврђивање потребе
детаљне урбанистичке разраде кроз израду урбанистичких пројеката условљено је
непостојањем јасних повратних информација у поступку припреме и израде програма
за израду Плана детаљне регулације блока 4 и дела блока 2 у насељу Темерин, који
се односе на конкретизацију будућих
радних садржаја у оквиру
појединих
грађевинских парцела од стране носиоца права коришћења или власништва на тим
парцелама.
2.2.

Биланс површина

ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
1. Грађевинско земљиште у грађевинском реону

ха

ПОВРШИНА
а
М2

%

- путни коридори и саобраћајнице (јавне површине)
- комунални садржаји
УКУПНО
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
1. Грађевинско земљиште у грађевинском реону

3
0
4

- радна зона
УКУПНО

16
16

93
93

10
10

79.6
79.6

4
16
21

35
93
28

35
10
45

20.4
79.6
100.0

ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
УКУПНО

ха

85
94
49
41
35
35
ПОВРШИНА
а
М2

18.1
2.3
20.4
%
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План регулације и нивелације

План регулације
У Плану детаљне регулације радне зоне блока 4 и дела блока 2 у оквиру
обухвата предвиђа се проширење регулационог појаса у улици Алмашка на цц 15м,
форморање уличног-саобраћајног коридора у блоку 4 ширине регулационог појаса цц
15 м, уличног-саобраћајног коридора између блока 4 и блока 2 ширине регулационог
појаса цц 20 м, као и уличног-саобраћајног коридора у северозападном делу
обухвата плана, ширине регулационог појаса цц 20 м, који ће функционално повезати
наведене саобраћајне коридоре. Дефинисање наведених регулационих појасева
извршено је кроз прецизно утврђивање регулационих линија са аналитичкогеодетским елементима за облежавање на терену.
Планиране јавне површине се проширују на рачун осталог грађевинског земљишта, а
према графичком прилогу број 5.
План нивелације
Предметна локација налази се у северном делу грађевинског реона насеља
Темерин на надморској висини од 77.68м до 79.60м.
Као подлога за израду нивелационог плана послужио је
катастарско
топографски план у размери Р – 1:1000.

2.4.

Планиране трасе, коридори и регулација саобраћајница и мреже јавне
комуналне инфраструктуре

2.4.1. Планиране трасе и капацитети саобраћајне инфраструктуре
Овим Планом дата је основа за саобраћајно решење приступа будућој радној
зони са реионалног пута Р-120 (државни пут другог реда) преко постојеће приступне
саобраћајнице у блоку 4, преко планиране саобраћајнице између блока 4 и блока 2,
као и преко сабирне саобраћајнице у улици Алмашкој, чија је основна функција
повезивање улица у блоку бр. 5, који припада зони становања, такође се
реализацијом планираног уличног коридора са припадајућом саобраћајницом
северозападном делу обухвата обезбеђује саобраћајно повезивање блока 4 у
функционалну саобараћајну целину, као и будуће повезивање неизграђеног дела
блока 5.
Планира се проширење регулационог појаса у улици Алмашкој на око 15
метара, што ће створити услове за проширење постојеће саобраћајнице, изградњу
планиране и реконструкцију постојеће инфраструктуре у делу јавне површине.
Предвиђа се такође проширење регулационог појаса и реконструкција саобраћајнице
у делу приступног пута ка радним садржајима у блоку 4. Ширина регулационог појаса
на овом делу износиће око 15 метара. Такође се предвиђа реконструкција и
проширење саобраћајнице и место укрштања са регионалним путем (Т раскрсница).
У делу између блока 2 и блока 4 планира се нови улични коридор ширине 20 метара
за потребе изградње саобраћајнице и постављање инсталација комуналне
инфраструктуре. Поменута саобраћајница ће бити повезана са регионалним путем у
близини постојеће раскрснице насеља «Кудељра». У северозападном делу обухвата
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планира се формирање јавне површине у којој ће бити смештена саобраћајница у
функцији повезивања наведених саобраћајних коридора са блоком 2 и блоком 5 и
која ће на оптималан начин саобраћајно повезати планиране садржаје.
Пешачке стазе ће бити лоциране на новопланираним јавним површинама и
пружаће се паралелно са коловозним тракама од којих ће бити одвојен зеленом
површином. У оквиру појединих парцела обухвата кроз решења која ће бити дата
кроз детаљну урбанистичку разраду (урбанистички пројекат) решаваће се интерни
саобраћај и паркинг простор за припадајући садржај.
Са свих саобраћајних површина, приступних саобраћајница, интерних
саобраћајница и манипулативних платоа, планирана је адекватна одводња
атмосферских падавина.
За радну зону и припадајуће саобраћајне и јавне површине важе следећи
параметри:
- ширина регулациног појаса од 15-20м.
- ширина коловоза од 5-6м
- носивост коловоза предвидети за средње тешки саобраћај
- једнострани нагиб коловоза према атмосферским каналима
- ширина пешачких стаза 1,5м
- димензије паркинга за аутомобиле 2,5м х 5м
- унутрашњи радијуси кривина прикључних саобраћајница на регионални пут су
10м и 15м према графичком прилогу бр. 6
Мирујући саобраћај
За одговарајуће потребе мирујућег саобраћаја решење предвидети у оквиру
планираних садржаја, кроз урбанистички пројекат, неопходне капацитете за
паркирање возила како запослених тако и корисника услуга наведених делатности. У
појасу регулације – саобраћајних коридора мирујући саобраћај (паркирање возила)
решаваће се према условима надлежног јавног предузећа које управља јавним
површинама.
2.4.2. Водопривредна инфраструктура
Елементи водопривредне инфраструктуре, који се планирају у оквиру обухвата
Плана су следећи:
- водоводна инсталација
- атмосфеска канализација
- фекална канализација
Водоводна инсталација је планирана у појасу зелене површине саобраћајног
коридора. Планирана водоводна инсталација
ће се повезати са постојећом
водоводном мрежом у улици Новосадској и улици Алмашкој називног пречника 100
милиметара .
Планира се изградња – проширење водоводне мреже према условима надежног
јавног комуналног предузећа у зеленом појасу јавне површине, паралелно са
постојећим и планираним саобраћајницама. Пречник будуће водоводне мреже према
претходним условима износи 100 мм и својим капацитетом задовољиће постојеће и
планиране садржаје. Трасе постојеће и новопланиране водоводне мреже дате су у
прилогу број 7.
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Прикључење појединих садржаја унутар комплекса на водоводну мрежу решаваће се
на основу урбанистичких пројеката и услова датих од надлежног јавног комуналног
предузећа.
У оквиру појединих садржаја на парцелама постоји могућност бушења бунара за
обезбеђење техничке воде.
При изградњи и реконструкцији саобраћајница узети у обзир положај постојећих
траса водовода и поступити према условима надлежног комуналног предузећа.
Атмосфеска канализација је планирана унутар обухвата Плана у појасу регулације
на делу зелених површина. Атмосферска канализација се планира као отворена
каналска мрежа за прихват
оборинских вода са грађевинских парцела и
саобраћајних површина. Атмосферска канализација ће се изградити у паралелном
правцу са постојећим и планираним саобраћајницама и пројектоваће се на начин који
ће омогућити усмеравање условно чистих атмосферских вода ка главном
реципијенту – мелиорационом каналу број 16. Са саобраћаних површина унутар
појединих радних садржаја атмосферску воду пре упуштања у отворену атмосферску
мрежу неопходно је пречистити (одуљити и пред таложити) до нивоа потребног за
мешање са атмосферским водама (квалитет друге класе вода). У мелиорациони
канал бр. 16 забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих
атмосферских вода, које по Уредби о категоризацији одговарају другој класи вода.
Није дозвољено пуштање било каквих вода у напуштене бунаре или на друга места
где би таква вода могла доћи у контакт са подземним водама.
Трасе отворене атмосферске мреже дате су у графичком прилогу број 7.
Фекалном канализацијом, до изградње насељске канализационе мреже, одводиће
се отпадне санитарне воде ка водонепропусним септичким јамама у оквиру
грађевинске парцеле лоциране према правилима грађења дефинисаним у Плану.
Планом се предвиђају трасе новопланиране фекалне канализационе мреже, која ће
бити интегрисана у насељску канализациону мрежу. Евентуалне технолошке отпадне
воде планираних радних садржаја у зависности од њихових количина и нивоа
загађености, решаваће се кроз конкретне пројекте, а на основу претходних услова и
сагласности надлежних јавих предузећа и институција у складу са законом.
2.4.3. Планиране трасе и коридори електроенергетске инфраструктуре
Снабдевање електричном енергијом радне зоне у блоку 4 и делу блока 2,
решиће се преко постојећих и новопланираних електроенергетских капацитета.
Постојећи електроенергетски капацитети се састоје од: 20 kV СТС «Бетоњерка» у
оквиру грађевинске парцеле «ГРО 23.октобар», 20 kV ЗТС «Инвент» у оквиру
грађевинске парцеле 9786/12 к.о. Темерин и 20 kV СТС «Тргопласт» у близини
обухвата плана са припадајућим високонапонским и нисконапонским кабловским
водовима, као и надземним високонапонским водом од СТС «Бетоњерка» ка блоку 5.
Планира се на парцели 9786/3 к.о. Темерин слободан простор димензија 7,1м х 6,4м
за изградњу дистрибутивне трансформаторске станице, са које ће се електричном
енергијом снабдевати постојећи и будући потрошачи. На новопланираним јавним
површинама планирају се коридори за постављање кабловских средњенапонских и
нисконапонских водова. Детаљне услове за прикључење потрошача електричне
енергије одредиће надлежно јавно предузеће. Трасе кабловских водова у појасу
регулације дате су на графичком прилогу број 8.
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При изградњи и реконструкцији саобраћајница узети у обзир положај постојећих
траса електроенергетских кабловских водова и поступити према условима
надлежног електродистрибутивног предузећа.
2.4.4. Планиране трасе и коридори термоенергетске инфраструктуре
На подручју обухвата Плана не планира се изградња објеката нафтоводне
инфраструктуре као ни регионалних магистралних гасовода.
Планиране трасе насељске гасоводне мреже реализоваће се у зеленом појасу
планираних јавних површина према условима надлежног јавног предузећа за
дистрибуцију гаса у зависности од захтеваног капацитета, а према главном пројекту
проширења гасоводне мреже за ове блокове.
Постојећа гасна мрежа налази се на дубини од 80 до 120 цм, на око један
метар од десне ивице пута, на парцелама бр. 13379 и бр. 9786/10 к.о. Темерин, те на
пет метара од леве ивице пута на парцели 13314/3, до улице Боре Станковића.
У случају проширења саобраћајнице узети у обзир положај постојеће трасе
гасовода и поступити према условима надлежног дистрибутивног предузећа.
2.4.5. Планиране трасе и коридори телекомуникационе инфраструктуре
Постојећа телекомуникациона инфраструктура се налази у улици Алмашкој,
улици Новосадској, и у делу путног појаса приступне саобраћајнице блока 4, у виду
подземних ТТ каблова. Уважавајући положај постојеће трасе телекомуникационе
инфраструктуре планира се проширење мреже ТТ каблова за прикључење објеката
на телекомуникациону мрежу. Подземна ТТ кабловска инсталација се планира
поставити у зеленом појасу новопланираних јавних површина.
Телекомуникационе водове, планирати као подземне каблове од постојећих
траса ТТ каблова до планираних садржаја – објеката, за које је предвиђена ТТ
комуникација према условима и сагласностима надлежних предузећа.
При изградњи и реконструкцији саобраћајница узети у обзир положај
постојећих траса телекомуникациних водова и поступити према условима
надлежног предузећа.
2.4.6. Општи услови за реализацију садржаја комуналне инфраструктуре

Водоснабдевање:
- Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове
водоводне мреже;
- Извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резервоар, црпна станица
итд.), како би се комплетирао цео систем, а тиме и обезбедили потребни
капацитети;
- Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што мање слепих огранака;
- Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном
фронту, по могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или
обострано зависно од ширине уличног фронта);
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- Избор цевног материјала усвојити према важећим прописима и стандардима;
- Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0 m мерено од горње ивице
цеви, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка
свести на дубину постојећег цевовода;
- На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне челичне цеви на дужини
већој од ширине пута за 1,0m са сваке стране.
- Хидранте подземног типа, пречника ∅80 и ∅50, опремљене хидрантским капама
које се постављају на ниво терена, предвидети искључиво за санитарне потребе
(испирање мреже);
- На траси водовода предвидети постављање довољног броја надземних
противпожарних хидраната;
- Приликом реализације водовода треба се придржавати техничких прописа за
пројектовање, извођење, пријем и одржавање мреже;
- По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити
катастарско снимање изграђене мреже, добијене податке унети у катастарске
планове подземних инсталација а све асфалтиране и зелене површине вратити у
првобитно стање;
- Пројектовање и изградњу објеката водовода вршити у сарадњи са јавним
комуналним предузећем, а на пројекте споменутих хидротехничких објеката
прибавити сагласност истог;
Одвођење отпадних вода:
− Трасе фекалне канализације полагати по осовини уличног профила то јест
саобраћајнице или у зеленом појасу уличног коридора;
− Минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од ∅ 200 мм;
− Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал,
према важећим прописима и стандардима;
− Дубина каналске мреже на најузводнијем крају мора омогућити прикључење
потрошача са минималним нагибом прикључка у теме цеви преко два лука од 45°
и минималном каскадом у ревизионом шахту. Минимална дубина укопавања
цеви не сме бити мања од 1,00 м од нивелете;
− Црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој
површини са прилазом за сервисно возило;
− Прикупљене отпадне воде, црпном станицом и системом регионалне
канализације усмерити ка постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и
пречистити до степена који пропише надлежно водопривредно предузеће;
−
Извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па
тек онда их упустити у насељску канализациону мрежу,
− Сви радови на пројектовању и изградњи канализационог система морају се
извести у складу са законом и уз сагласност надлежног комуналног предузећа.
Одвођење атмосферских вода:
− Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне
отворених канала).
− Реципијенти су отворени канали по ободу насеља;

трасе
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− Одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити
искључиво преко сепаратора уља и масти;
− У улицама по ободу насеља реконструисати отворене канале дуж
саобраћајница и вршити њихово редовно чишћење и одржавање;
− Не дозвољава се било каква градња на траси отворених канала која може довести
до њиховог рушења и затрпавања;
− Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према
важећим прописима и стандардима;
− Улив атмосферских вода у мелиоративне канале извести путем уређених испуста
који су осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала;
− Забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, усоправање и дизање
нивоа воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у
земљишту.
Електроенергетска инфраструктура:
- Трафостанице градити као зидане, монтажно бетонске или стубне, за рад на
20kV напонском нивоу.
- Средњенапонску мрежу, 20kV, градити као каблирану.
- Нисконапонска мрежа може бити подземна.
- Електроенергетске каблове полагати на зеленим површинама поред
саобраћајница и пешачких стаза или, уколико за то нема могућности, испод пешачких
стаза.
- Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8 m.
- Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1,0m
од саобраћајница;
- При укрштању са саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев, а
угао укрштања треба да буде око 90°.
- При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање
растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до 10kV, односно 1,0m за каблове
напона преко 10 kV. Угао укрштања треба да буде 90°.
- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и
канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање
мора бити веће од 0,5 m.
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви
водовода или канализације.
- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално
растојање мора бити веће од 0,3 m а при приближавању и паралелном вођењу
0,5 m.
- Светиљке јавног осветљења поставити на стубове електроенергетске мреже у
улицама где је електроенергетска мрежа грађена ваздушно. Тамо где је
електроенергетска мрежа грађена подземно, расветна тела поставити на стубове
за расвету.
- За расветна тела користити живине светиљке високог притиска или
натријумове ниског (високог) притиска како би се добио одговарајући ниво
осветљености саобраћајница.
Гасоводна инфраструктура
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Услови се тичу радова које треба обавити на довођењу гаса до потрошача.
Гасоводну мрежу градити на основу главних пројеката, у складу са важећим
законским прописима. Услови за пројектовање, грађење и испитивање гасовода
средњег притиска одређени су Правилником о техничким условима и нормативима
за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним
нафтоводима и гасоводима и гасоводима и нафтоводима за међународни
транспорт („Сл. лист СФРЈ”, брoj 25/85, са применом до доношења новог важећег
прописа).
Уређаји у саставу гасовода високог и средњег притиска, мерно-регулационе станице,
компресорске станице, чистачке станице и блок станице/блокадни вентили са
издувавањем, морају се лоцирати да задовоље прописана растојања од
различитих грађевинских објеката и инсталација у складу са важећим
Правилницима који дотичну област регулишу.
Гасовод мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилности тла,
одрона земљишта и других опасности које могу изазвати његово померање или
додатно оптерећење. Гасовод треба да је заштићен од деловања корозије
околине. Технички нормативи за пројектовање и полагање гасовода од PE цеви за
радни притисак до 4 бара одређени су одговарајућим Правилником („Сл. лист
СРЈ”, бр. 20/92) за транспорт гасовитих горива.
Дубина полагања гасовода износи минимално 0,8 m. Локација ровова треба да је у
зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара
и бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод
уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за
одвод атмосферске воде, на дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно,
гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и
других оштећења.Трасе ровова за полагање гасне инсталације, укрштање и
паралелно вођење са другим инсталацијама се пројектују и изводе у складу са
важећим прописима, условима и сагласностима надлежних органа. Укрштање
дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово полагање у
заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно. При
томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или
подземног пролаза. ДГ се не полаже испод зграда и других објеката
високоградње. При полагању дистибутивних гасовода треба предузети одговарајуће
мере заштите постојећих инсталација у радном појасу.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна
мрежа задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге
инсталације и објекте инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених
растојања у односу на укопане инсталације су:
Минимална дозвољена растојања укрштање паралелно вођење
- водовод, канализација
0,5m
1,0m
- ниско и високо-напонски електро каблови
0,5m
0,5m
- телефонски каблови
0,5m
1,0m
- технолошка канализација
0,5m
1,0m
- бетонски шахтови и канали
0,5m
1,0m
- железничка пруга и индустријски колосеци
1,5m
5,0m
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- високо зеленило
1,5m
- темељ грађевинских објеката
1,0m
- локални путеви и улице
1,0m
0,5m
- магистрални и регионални путеви
1,3m
1,0m
- бензинске пумпе
5,0m
- у случају укрштања са другим инсталацијама, минимално нормално растојање
треба да буде 0,3 м
Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m.
Телекомуникациона инфраструктура
Услови постављања подземне мреже за потребе ТТ, РТВ (КДС), интернета у
обухвату плана:
- ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно.
- Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8m.
- ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња
мин. 1,5m поред саобраћајница на растојању најмање 1,0m од саобраћајница или
поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ТТ каблове полагати
испод пешачких стаза.
- При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у
заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90°.
- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање
мора бити 0,5m за каблове напона до 10kV и 1,0m за каблове напона преко 10kV.
- При укрштању најмање растојање мора бити 0,5m а угао укрштања 90°. При
укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације, вертикално
растојање мора бити веће од 0,3m а при приближавању и паралелном вођењу
0,5m.
- Дубина полагања каблова за потребе КДС треба да је најмање 0,8m.
- Мрежу КДС полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог
растиња мин 1,5m), поред саобраћајница (на растојању најмање 1m од коловоза)
или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи каблове КДС
полагати испод пешачких стаза.
- При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у
заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90°.
- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање
мора бити 0,5m (за каблове напона до 10kV) и 1,0m (за каблове напона преко
10kV).
- При укрштању, најмање растојање мора бити 0,5m а угао укрштања 90°. При
укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално растојање
мора бити веће од 0,3m а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m.

2.5.

Уређење зелених површина
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У обухвату Плана зелене површине се планирају у оквиру јаних површина
поред саобраћајница и пешачких стаза у циљу одвајања пешачких токова и ободних
зграда од колског саобраћаја. Од укупне површине уличног коридора 30% треба да је
под зеленим површинама. У зеленом појасу формирати једностране или двостране
дрвореде или засаде шибља. Узимајући у обзир безбедност саобраћаја засаде
садити најмање 2м од ивице коловоза. Концепција озелењавања улица треба да
обезбеди максималну погодност за пешачки и колски саобраћај, заштиту објеката и
омогући стварање повољних микроклиматских услова. Уличне зелене површине
заштитити, а зелене површине оштећене и уништене приликом изградње нових
објеката вратити у првобитно стање и унапредити.
На делу осталог грађевинског земљишта, односно на грађевинским парцелама
са појединим радним садржајима мора се обезбедити минимално 30% зелених
површина уређених на начин који одговара специфичностима делатности на
поменутим грађевинским парцелама у оквиру радне зоне.При овоме користити
минимално 70% аутохтоних биљних врста. Током озелењавања не треба користити
инвазивне врсте. Уређењем и даљим одржавањем зелених површина спречиће се
развој коровских врста (амброзија и сл.) и допринеће се оплемењавању простора и
очувању животне средине.У делу обухвата Плана озелењавање ће се вршити на
основу главних пројеката озелењавања.

2.6.

Локације за које је планирана даља разрада урбанистичким пројектом

За све планиране садржаје неопходна је детаљна урбанистичка разрада –
израда урбанистичких пројеката.
2.7.

Услови и мере заштите животне средине

Планиране намене и делатности у оквиру обухвата Плана призводиће у
извесној мери (у зависности од конкретног садржаја) елементе који могу утицати на
деградацију животне средине. У циљу заштите животне средине и делимичног или
потпуног спречавања нарушавања стања животне средине у периоду трајања
пројекта предузеће се све потребне мере и активности дате од стране надлежних
органа и организација за заштиту животне средине. Прописивање мера, активности и
других услова из области заштите животне средине, од стране надлежних органа и
организација, биће предуслов за даљу урбанистичку разраду (израду урбанистичког
пројекта) и издавање одобрења за изградњу на начин који је прописан законом и
другим подзаконским актима за сваки конкретан радни садржај.
При спровођењу свих дефинисаних мера и активности на заштити животне
средине нарочито сагледати поједине аспекте могуће деградације ближег и даљег
животног окружења:
- вода
- земљишта
- ваздуха
- нивоа буке
- фреквенције и врсте саобраћаја
На подручју обухвата Плана, према расположивим подацима, не постоје
специфичне биљне и животињске врсте које би реализацијом планираних садржаја
биле угрожене. Планско подручје нема регистрованих заштићених природних добара.
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Спровођење плана ће доринети и унапређењу стања животне средине кроз
планирано уређење зелених површина, како јавних, тако и у оквиру појединих
парцела осталог грађевинског земљишта. На тај начин ће се спречити ширење
инвазивних коровских и других биљних врста.
Сталним праћењем стања основних елемената животне средине: земљишта,
воде и ваздуха (мониторинг) и предузимањем мера и активности у случајевима
њихових поремећаја ван дозвољених граница, заштита животне средине је трајан
процес и задатак свих учесника у реализацији и спровођењу плана.
2.8.

Услови и мере заштите непокретних културних добара

На локалитету планираном за радне комплексе нису евидентирана културна
добра.
Уколико се при земљаним радовима наиђе на културно-археолошко добро, за
које се претпостави да има културно-историјски и археолошки значај, дужност је
извођача и инвеститора да о томе обавесте надлежне органе и да се предузму све
мере заштите до доласка овлашћеног лица, које ће прописати начин и услове даље
заштите.
2.9.

Услови за уређење простора за одбрану и заштиту од елементарних
непогода и других већих опасности

Један од основних циљева планирања будуће просторне организације
радне зоне је и смањење повредивости, а повећање отпорности у ванредним
условима. Овај циљ се постиже кроз стриктно поштовање урбанистичких и других
услова и норматива.
Заштита од поплава обезбедиће се:
- поштовањем основне намене отворених канала који пролазе кроз радну зону и
имају најважнију улогу у евакуацији атмосферских вода из радне зоне. Мора се
сачувати интегритет детаљне каналске мреже и припадајућих објеката.
- поштовањем
важећих
прописа
приликом
пројектовања
и
изградње
хидротехничких објеката (карактеристике канала, мостова, пропуста и сл).
Заштита од пожара обезбедиће се:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката;
- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине,
минимални радијуси кривина и слично); - одговарајућим капацитетом водоводне
мреже, тј. обезбеђивањем проточног капацитета и притиска за ефикасно гашење
пожара.
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбедиће се:
- извођењем громобранских инсталација у складу са одговарајућом законском
регулативом.
Заштита од града обезбедиће се:
- постојећим противградним станицама, са којих се током сезоне одбране од града,
по потреби, испаљују противградне ракете.
Заштита од земљотреса обезбедиће се:
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- сви грађевински објекти морају бити прорачунати на отпорност на земљотрес
јачине најмање 70 MCS;
- морају се испоштовати прописане минималне ширине саобраћајних коридора,
како би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.
Склањање становништва обезбедиће се:
- путем изградње двонаменских склоништа допунске или основне заштите код
изградње објеката у радним зонама и комплексима, у складу са њиховом бруто
грађевинском површином, њиховом наменом, степеном угрожености, важећим
техничким нормативима за склоништа и „Одлуком општинског штаба цивилне
заштите општине Темерин о одређивању степена угрожености територије
општине”;
Према обавештењу Министарства одбране, Управе за инфраструктуру за
планско подручје нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама
одбране земље.

3.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. Намена и врста објеката
Главни
објекти:
пословни,
производни,
складишни
објекти
и
у
комбинацијама.
У оквиру грађевинских парцела које уличним фронтом излазе на улицу
Алмашка, у појасу од 50.0м од регулационе линије дозвољена је изградња и једног
породично-стамбеног објекта поред главног објекта, или једне стамбене јединице у
оквиру пословно-стамбеног објекта. ( Графички прилог бр. 5)
Други објекти на парцели: гараже, оставе, силоси, надстрешнице за машине и
возила, санитарни пропусници, трафо станице, водонепропусне бетонске
септичке јаме (као прелазно решење), бунари, ограде и сл.
Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне,
пословне и радне активности мањег или већег обима, односно капацитета, уз
обезбеђење услова заштите животне средине, као што су: млинови, погони за
производњу хране - прераду млека, јаја и меса, прераду и конзервирање воћа и
поврћа, производњу сточне хране и сличног, затим делатности везане за
производњу грађевинског материјала, прераду и обраду метала и дрвета, за
електронску, текстилну или неку сличну производњу, односно делатности из
области трговине на велико, складишта, стоваришта и слично.
Врста објеката: објекти се могу градити као слободностојећи, а све у
зависности од техничко-технолошког процеса производње и прописаних услова
заштите.
3.2. Услови за образовање грађевинске парцеле
Величина парцеле у зони радних садржаја, која је превасходно намењена
изградњи привредних капацитета, мора бити довољна да прими све садржаје који су
условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз
обезбеђивање дозвољеног степена искоришћености земљишта и индекса
изграђености.
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Површина грађевинске парцеле износи минимално 1500,0 m2, са ширином
уличног фронта од минимално 30,0 m.
3.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе
грађевинске парцеле
У зависности од одређеног технолошког процеса производње у оквиру
радног комплекса, грађевинска линија може да се дефинише на минималној
удаљености од 10,0м у односу на регулациону линију. Објекти који се налазе на
улазу у радни комлекс предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској
линији.
Грађевинска линија од граница суседних парцела је на минимално 5m, под
условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак
између објеката на две суседне парцеле буде већи од половине висине вишег
објекта.
3.4. Урбанистички показатељи
Максималан дозвољен степен искоришћености земљишта на грађевинској
парцели у радној зони са платоима и саобраћајницама је 70%.
Максималан дозвољен индекс изграђености је 2,1.
3.5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката
Највећа дозвољена спратност објеката зависи од њихове намене:
- пословни: макс. П+1+Пк
- пословно-стамбени и стамбени: макс. П+1
- производни: макс. П+1, евентуално, и више ако то захтева технолошки
процес производње
- складишни: П
- помоћни: П.
3.6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи.
Међусобна удаљеност два објекта на две суседне парцеле је минимално
половина висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од
10,0 m.
3.7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели радног комплекса поред главних (пословних,
производних и складишних), на грађевинским парцелама, које уличним фронтом
излазе на улицу Алмашка (улични фронт орјентисан ка блоку бр. 5), дозвољена је
изградња породичног стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом,
односно, дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном
јединицом у оквиру исте.
При одређивању локације стамбеног објекта на парцели водити рачуна да
објекат буде у мирнијем делу парцеле са обезбеђењем одвојеног прилаза
објекту, без укрштања са прилазом радном делу. У оквиру овог објекта

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 43

дозвољена је изградња простора-гараже за гаражирање возила корисника
стамбеног простора.
Бетонске водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до изградње
насељске канализационе мреже, односно прикључења на исту), треба лоцирати
на парцели, удаљене минимално 5,0 m од свих објеката и границе парцеле.
Радни комплекси могу се ограђивати пуном (зиданом), транспарентом
оградом или комбиновано, максималне висине до 2,2 m. Ограда на углу мора бити
транспарентна односно комбинација зидане и транспарентне ограде, ради
прегледности саобраћаја. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине
максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од
0,9 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се
грађује или на граници парцеле у договору са суседима. Капије и врата на уличној
огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Дозвољено је међусобно преграђивање појединих функционалних целина у
оквиру грађевинске парцеле, уз услов да висина те ограде не може бити већа
од висине спољне ограде и да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови
противпожарне заштите.
3.8. Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и
пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 m са
минималним унутрашњим радијусом кривине од 7m. Пешачки прилаз парцели је
минималне ширине 1,5 m.
У оквиру грађевинске парцеле минимална ширина пешачке стазе је 1,0 m, а
минимална ширина колске саобраћајнице је 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине
мин. 5,0 m, односно мин. 7,0 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради
противпожарне заштите. Манипулативне платое пројектовати са једностраним
нагибом и носивошћу за средњe тешки саобраћај.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске
парцеле мора се обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и
теретна возила. Величина једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5 m х
5,0 m, док је за теретно возило мин. 3,0 m х 6,0 m. Паркинзи се обликују и
димензионишу у зависности од величине возила и претпостављеног броја
корисника. Паркинге за бицикле изводити по потреби, са обезбеђивањем засебне
површине мин. 0,6-0,7m2 по бициклу.
3.9. Заштита суседних објеката
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m и
то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда
се она поставља у односу на грађевинску.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
• транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже
мање од 2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m,
• платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од
1,0 m од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0 m,
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• конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице
без стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и
то:
• на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад
приземља,
• на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне)
оријентације мање од 0,6 m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
• на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне)
оријентације мање од 0,9 m, али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
• на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије
суседне грађевинске парцеле од 5,0 m) мање од 1,2m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта и ако
те степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које савлађују висини вишу
од 0,9 m улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од
0,9 m не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећи
грађевинску линију рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада и то:
• стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m испод
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m,
• шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0m,
Одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у
оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат. Површинске воде са једне
грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске
воде са парцеле одводити слободних падом, према риголама, односно према
улици са најмањим падом од 1,5%.
3.10. Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру
Саобраћајна инфраструктура: Колско-пешачки прикључак на јавни пут
извести у складу са условима из овог Плана и јавног предузећа које газдује јавним
грађевинским земљиштем-уличним коридором, минималне ширине: колски прилаз
минимално 4 m а пешачки прилаз минимално 1,5 m.
Водопривредна инфраструктура: Прикључење објеката у радном комплексу
на водоводну мрежу извести према условима надлежног комуналног предузећа.
Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта
смештеног на парцели корисника на минимално 1,0 m иза регулационе линије. У
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складу са условима противпожарне заштите предвидети изградњу противпожарне
хидрантске мреже.
Прикључење објеката у радном комплексу на канализациону фекалну мрежу
извести према условима надлежног комуналног предузећа. Дубину укопавања на
месту прикључења сводити на дубину постојећег цевовода. До изградње насељске
канализационе мреже дозвољена је изградња водонепропусних бетонских
септичких јама на минимално 3,0 m од свих објеката и границе парцеле.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без
пречишћавања упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар
парцеле комплекса. Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре
упуштања у насељски канализациони систем обавезно пречистити путем
примарног пречишћавања унутар самог комплекса. Све зауљене воде пре
упуштања у атмосферску канализацију пречистити на сепаратору уља и
брзоталоживих примеса.
Електроенергетска
инфраструктура:
Прикључење
објеката
на
eлектроенергетску инфраструктуру извести подземним прикључним водом са јавне
мреже у улици или са трафостанице за веће потрошаче, по условима из
Електроенергетске сагласности надлежне електродистрибуције. Трафостанице
градити као зидане, монтажно-бетонске или стубне, на сопственој парцели, за
рад на 20 kV напонском нивоу. Сагласност за прикључење на јавну
дистрибутивну мрежу затражити од надлежног предузећа.
Електроенергетску мрежу унутар радних комплекса каблирати. Расветна тела
поставити на стубове за расвету. За расветна тела користити живине светиљке
високог притиска или натријумове ниског (високог) притиска како би се добио
одговарајући ниво осветљености саобраћајница.
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским
инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката
у складу са „Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења” (Сл.лист СРЈ бр. 11/96).
Гасна инфраструктура: Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода
који спаја уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. При полагању гасног
прикључка поштовати одредбе важећих прописа, који ову област уређују.
Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну гасну мрежу затражити од
надлежног дистрибутера гаса. Траса цевовода се води најкраћим путем и мора
остати трајно приступачна.
Гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних
материја. Мерно регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на
места где нема природне вентилације, мора бити удаљена од електричног
ормарића минимално 1,0 m као и од отвора на објекту (прозора, врата)
минимално 1,0 m мерено по хоризонтали.
Телекомуникациона инфраструктура: Прикључење објеката на ТТ, КДС и
интернет мрежу извести прикључним каблом са телекомуникационе, КДС и
интернет мреже у улици (у потпуности градити подземно). Телекомуникациону
мрежу унутар комплекса каблирати.
3.11. Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената
објеката
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Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на
традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих
елемената, укључујући и готове монтажне хале). Фасаде објеката могу бити од
фасадне опеке или малтерисане, у боји по избору.
Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и
кровови са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика
или армираног бетона, а нагиб крова у складу са врстом кровног покривача.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се
тежити ка успостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру сваке
грађевинске парцеле, па и шире.
3.12. Услови за обнову и реконструкцију објеката
Замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и
вертикалних габарита и исте намене) може се дозволити ако се новим објектом
неће угрозити услови живота и рада на суседним парцелама.
Реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем
радова на објекту неће нарушити услови дати овим Планом.
Ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог
Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта.
3.13. Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите
од пожара, безбедоносни и други услови
Сви објекти морају бити изграђени и реконструисани у складу са
важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област. При
пројектовању и извођењу радова на објектима, као и при употреби одређених
материјала, имати у виду специфичност намене објекта (простора) са
становишта
коришћења,
одржавања,
односно
обезбеђивања санитарнохигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта
техничке и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају
се испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање
ватрогасног возила и извођење интервенција.
При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће
прописе за громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне
са лако запаљивим материјалима.
Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен
најмање 6 м од било ког објекта или дела објекта, уколико то техничким
прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се
ускладиштава и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи,
амбалажа и др.) морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и
уређајима за гашење. Код објеката и просторија угрожених експлозивом
предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове и лак
кровни покривач.
Пословни и други објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до
истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање
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и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица.
Изградња објеката, односно извођење радова и бављење делатношћу може се
вршити под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење
земљишта, воде, ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског
света или на други начин деградира животна средина. Заштита животне средине
обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити
бетонирани простор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад,
који ће бити одвожен од стране надлежне комуналне службе, као и простор за
отпад настао у току технолошког процеса, који ће се одлагати у складу са важећим
прописима за прикупљање истог.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом,
који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Отпадне воде
настале у технолошком процесу производње пре упуштања у насељску
канализацију пречистити на сепаратору уља и масти.
Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже
дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама, које на парцели
треба лоцирати на мин. 3 m од било ког објекта и границе парцеле.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних
површина могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне
саобраћајнице.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30%
озелењених површина, које треба одговарајуће хортикултурно уредити.

4.

ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРИПРЕМУ ТЕРЕНА И
ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Постојеће земљиште је делимично уређено и комунално опремљено. За
привођење планираној намени земљишта обухваћеног овим планом детаљне
регулације потребно је извршити откуп земљишта за формирање јавног
грађевинског земљишта. Након откупа потребно је извршити рушење објеката,
санирање терена и измештање дела постојеће инфраструктуре као и изградњу
недостајуће инфраструктуре.
1. Откуп земљишта за формирање јавних површина:
23.204 м2 х 730,00 дин/м2
УКУПНО:

=

16.938.920,00

2. Рушење објеката:
2.1. Стамбени објекат П+О 191 м2 х 550,00 дин/м2 =
2.2. Коловоз
410м2 х 300,00 дин/м2 =
УКУПНО:
3. Саобраћајна инфраструктура:
a. Проширење саобраћајнице у Алмашкој улици
са 3,8 на 6 м у дужини од 577 м

16.938.920,00

105.050,00
123.000,00
228.050,00
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= 4.191.000,00
1270,00 м2 х 3.300,00 дин/м2
3.2. Проширење саобраћајнице (постојећа радна зона)
са 4 на 6 м у дужини од 410 м
820 м2 х 3.300,00дин/м2
= 2.706.000,00
3.3. Нове саобраћајнице 6.570 м2 х 3.300,00 дин/м2 = 21.681.000,00
3.4. Изградња пешачких стаза
1.731 м2 х 1.300,00 дин/м2 = 2.250.300,00
УКУПНО:
4. Водовод и канализација:
4.1. Изградња водовода 1.771 м х 3000,00 дин/м =
4.2. Отворена атмосферска канализација
2.081м х 400,00 дин/м2 =
УКУПНО:
5. Електроенергетски објекти:
5.1. МБТС 20/0,4 кV, 630 kVA 1 ком.
=
5.2. Електро мрежа( средњенапонски и ниско
напонски водови.
1.347м х 2500,000,00 дин/м =
УКУПНО:

30.828.300,00

5.313.000,00
832.000,00
6.145.000,00

3.000.000,00

3.367.500,00
6.367.500,00

6. Јавне зелене површине
(улично зеленило: хумузирање,
формирање травњака и парковско
уређење)
24.300 м2 х 170/дин/м2 = 4.131.000,00
УКУПНО:

4.131.000,00

УКУПНО ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Откуп земљишта за формирање јавних површина
Рушење објеката
Саобраћајна инфраструктура
Водовод иканализација
Електроенергетски објекти
Јавне зелене површине

УКУПНО од 1 до 6 :

16.938.920,00
228.050,00
30.828.300,00
6.145.000,00
6.367.500,00
4.131.000,00
64.638.770,00
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АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
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БРОЈ: 06-34-5/2008-01
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Матушка др. Михаљ,с.р.

154.
На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Србије'', број 62/2006) и члана 35. став 1. тачка 15.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 11/2008).
Скупштина општине Темерин на V. седници, одржаној 10.11. 2008. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
За списе и радње Општинске управе општине Темерин плаћа се локална
административна такса (у даљем тексту: такса).
Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса као и висина таксе утврђује се тарифом,
која је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Обвезник таксе је лице поводом чијег се захтева поступак покреће, односно
врше радње предвиђене тарифом.
Ако за исту таксу постоји више обвезника њихова обавеза је солидарна.
Члан 4.
Локалну административну таксу Општинске управе плаћа обвезник таксе
приликом подношења захтева.
Члан 5.
На решењу, спису или другој исправи за коју је плаћена такса, означава се
износ који је уплаћен и основ из тарифе.
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Уколико је поступак покренут за списе и радње за коју се такса не плаћа, мора
се означити да такса није плаћена и основ ослобађања.
Члан 6.
Изузетно од одредаба члана 3. и 4. ове Одлуке такса се не плаћа:
1) за списе и радње у поступку за исправљање грешака у актима Општинске
управе,
2) за списе и радње у поступку остваривања права из области друштвене
бриге о деци и социјалне заштите,
3) за списе и радње у вези са школовањем ученика и студената,
4) у случајевима када је подносилац захтева ослобођен плаћања таксе у
складу са Законом.
Члан 7.
Обвезник таксе плаћа таксу у корист Општинске управе Темерин.
Члан 8.
Уколико обвезник таксе не поднесе доказ о плаћеној такси у складу са чланом
4. ове Одлуке, службено лице Општинске управе које поступа по захтеву позваће га
на најпогоднији начин да плати утврђену таксу у року од три дана и упозориће га на
последице пропуштања.
Уколико обвезник таксе не плати таксу ни у року из става 1. овог члана,
сматраће се да захтев није ни поднет.
Члан 9.
Уколико обвезник таксе није био дужан да плати таксу или је платио таксу у
износу већем од утврђеног или је платио таксу за спис или радњу коју Општинска
управа није донела или извршила има право на повраћај износа.
Поступак за повраћај плаћене таксе из става 1. овог члана покреће се по
службеној дужности или на захтев обвезника таксе, а решење о повраћају износа
доноси начелник оделења Општинске управе у чијем је делокругу такса наплаћена.
Члан 10.
Трошкови принудног извршења као и трошкове уклањања и чувања беспрАвно
постављених, односно изграђених објеката наплаћују се према стварним
трошковима.
Мерила и начин одређивања висине стварних трошкова утврђује начелник
оделења Општинске управе у чијем је делокругу извршење послова из става 1. овог
члана.
Члан 11.
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Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за
рад Општинске управе (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2003).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу oпштине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-34-7/2008-01
ДАНА: 10.11.2008.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

ТАРИФА О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА РАД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Тарифни број 1.
1. За издавање извода из матичних књига
2. За издавање иностраних извода из матичних књига
3. За закључење брака:
а) ван службених просторија
б) у службеним просторијама у радно време
в) у службеним просторијама ван радног времена суботом,
недељом и празником
4. За издавање уверења о слободном брачном стању
5. За издавање уверења о држављанству
6. За накнадни упис у матичне књиге

100,оо динара
600,оо динара
6.000,оо динара
600,оо динара
2.000,оо динара
1.000,оо динара
200,оо динара
500,оо динара

НАПОМЕНА: Такса по тачки 1. овог тарифног броја не наплаћује се када за
закључење брака ван службених просторија постоје оправдани разлози прописани
Правилником о раду матичара у поступку закључења брака.

Тарифни број 2.
1. За састављање поднесака којима се покреће поступак
пред судом или другим органом
2. За састављање осталих захтева, молби, опомена
3. За састављање правних лекова
4. Састављање исправа (уговора, изјава последње воље)
5. Израда преписа грађевинске дозволе

800,оо динара
400,оо динара
600,оо динара
2.000,оо динара
1.000,оо динара
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200,оо динара
100,оо динара
300,оо динара

Тарифни број 3.
1. За оверу захтева за издавање личне карте
2. За промену личног имена
3. Састављање текста пуномоћи
4. За оверу уговора
5. За оверу диплома и других писама

50,оо динара
1.000,оо динара
400,оо динара
200,оо динара
100,оо динара

НАПОМЕНА: Такса из тачке 2. се не наплаћује када се промена личног имена тражи
да би исто било уписано на језику и писму националне мањине.
Тарифни број 4.
1. За издавање дупликата решења о упису и брисању
из регистра делатности
500,оо динара
2. За издавање свих уверења и потврда о којима се
води евиденција
200,оо динара
3. Трошкови рада Комисије за преглед возила за превоз
путника у друмском саобраћају и издавање решења
2.000,оо динара
4. Трошкови прегледа пословног простора и издавање
Решења које врши инспектор за заштиту животне средине 2.000,оо динара
5. Трошкови издавања радне књижице
200,оо динара

Тарифни број 5.
1. За издавање извода из урбанистичког плана:
а) за индивидуално стамбене објекте
б) за пословни део објекта уз индивидуално становање
в) за пословне објекте
г) за колективно стамбене објекте
д) за инвестиционе објекте
ђ) за реконструкцију стамбених објеката и за помоћне
објекте (гараже, летње кухиње, оставе и сл.)
ж) за остале објекте
з) урбанистичка мишљења
и) салаше, пољопривредне објекте

50,оо дин/м2
100,оо дин/м2
130,оо дин/м2
25.000,оо динара
25.000,оо динара
40,оо дин/м2
4.000,оо динара
2.000,оо динара
50,оо дин/м2

Тарифни број 6.
1. За издавање одобрења за изградњу:
а) за индивидуално стамбене објекте
б) за стамбено пословне објекте
в) за пословно-производне објекте
г) за колективно-стамбене објекте

3.000,оо динара
6.000,оо динара
10.000,оо динара
12.000,оо динара
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5.000,оо динара
0,1%
од предрачунске
вредности објекта
Тарифни број 7.

1. За пријаву извођења радова
(проверу документације и оверу главног пројекта)
а) за индивидуално стамбене објекте
б) за стамбено пословне објекте
в) за пословно-производне објекте
г) за колективно-стамбене објекте
д) за промену намене објекта
ђ) за помоћне објекте (летње кухиње, оставе, гарађе и сл.
ж) за остале објекте

3.000,оо динара
6.000,оо динара
10.000,оо динара
12.000,оо динара
5.000,оо динара
2.000,оо динара
0,1%
од предрачунске
вредности објекта

Тарифни број 8.

1. За пријаву изградњу објеката и извођења
радова за које се не издаје одобрење за изградњу:
а) за изградњу помоћних објеката
(оставе, септичке јаме, бунари, ограде и сл.)
б) инвестиционо одржавање објеката
в) текуће одржавање објеката
г) промена намене објекта односно делова
објекта, без извођења радова

3.000,оо динара
3.000,оо динара
2.000,оо динара
2.000,оо динара

Тарифни број 9.
1. За технички преглед индивидуалних и мање
сложених објеката путем комисије коју образује
општина и издавање употребне дозволе

2.500,оо динара
+рад комисије по
Правилнику о висини
накнаде
за
рад

Комисије
за технички преглед

2. За технички преглед инвестиционих
објеката, пословних објеката,
колективних и стамбених зграда и сл.

према стварним
трошковима у складу
са 122. Закона о
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планирању и изградњи
3. За издавање употребне дозволе
за објекте из тачке 2.

0,1%
од предрачунске
вредности објекта

Тарифни број 10.
1. За оверу урбанистичких пројеката и рад Комисије за планове:
а) урбанистички пројекти за спровођење
парцеларције и препарцеларције
6.000,оо динара
б) урбанистички пројекти који се раде ради спровођења
урбанистичких планова
16.000,оо динара
Тарифни број 11.
1. За издавање потврде о усаглашености израде темеља:
а) за индивидуалне стамбене објекте
2.000,оо динара
б) за стамбено пословне објекте
5.000,оо динара
в) за колективно стамбене објекте
10.000,оо динара
г) за пословне објекте
8.000,оо динара
д) за помоћне објект
1.000,оо динара
ђ) за остале објекте
1.500,оо динара

155.
На основу члана 11. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Србије'', број 62/2006), члана 32. став 1. тачка 13.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србиј'' број 129/2007) и
члана 35. став 1. тачка 15. Статута oпштине Темерин (''Службени лист oпштине
Темери'' број 11/2008),
Скупштина oпштине Темерин на V. седници одржаној 10.11.2008. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права,
предмета и услуга на територији oпштине Темерин и утврђују обвезници, висине,
олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксе).
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Члан 2.
Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга
за чије је коришћење прописано плаћање таксе и траје док траје коришћење права
предмета или услуга.
Члан 4.
Такса се уводи за:
1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје искључиво штампе, књига других
публикација, производа старих уметничких заната и домаће радиности;
2. Држања средстава за игру (билијар, томбола, аутомати и друге забавне
игре);
3. Истицање фирми и назива на пословним просторијама;
4. Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и
просторима, који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.);
5. Коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије;
6. Коришћење рекламних паноа и билборда;
7. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина;
8. Коришћење простора на јавним површинама ради извођења грађевинских
радова и других облика коришћења наведеног простора.
Члан 5.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права предмета и услуга
од стране државних органа и организација, органа и организација територијалне
аутономије и јединице локалне самоуправе, јавних предузећа и установа чији је
оснивач Република односно локална самоуправа као ни удружења грађана.
Члан 6.
Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права
предмета или услуга за чији је коришћење прописано плаћање локалне комуналне
таксе, подноси пријаву за утврђивање локалне комуналне таксе Општинској управи –
надлежном оделењу за наплату локалних јавних прихода, осим за истицање фирми
или назива на пословним просторијама и за држање моторних, друмских и
прикључних возила као и да овом органу најкасније до 31. јануара текуће године за
коју се врши утврђивање таксе, пријави сваку промену која је од утицаја за
утврђивање локалне комуналне таксе.
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Надлежни орган из става 1. овог члана јавним позивом ће обавестити
обвезнике таксе о дужности подношења пријаве за утврђивање таксе.
Члан 7.
Новчаном казном у износу од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се
таксени обвезник - физичко лице (грађанин), који у прописаном року не
пријави постојање основа за плаћање таксе.
Правно лице - таксени обвезник казниће се за прекршај новчаном казном у
износу од 5.000,00 до 500.000,00 динара, ако не пријави постојање основа за
плаћање таксе.
За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице новчаном
казном у износу од 250,00 до 25.000,00 динара.

Новчаном казном у висини од 2.500,00 до 250.000,00 динара казниће се
таксени обвезник - предузетник ако у прописаном року не пријави постојање основа
за плаћање таксе.
Члан 8.
Утврђивање, наплату као и послове контроле наплате локалне комуналне
таксе врши Општинска управа – надлежно оделење за наплату локалних јавних
прихода и то на основу поднете пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе,
односно достављене информације од значаја за утврђивања локалне комуналне
таксе.
Члан 9.
Средства, која се остваре наплатом локалних комуналних такси су изворни
приходи буџета општине.
Члан 10.
Саставни део ове одлуке је таксена тарифа утврђена за коришћење појединих
права, предмета и услуга.
Члан 11.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши надлежно одељење Општинске
управе Темерин путем комуналног инспектора.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним
комуналним таксама ("Службени лист oпштине Темерин" број 1/2002).
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Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу oпштине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-34-8/2008-01
ДАНА: 10.11.2008.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Михаљ др. Матушка,с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1.

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних
просторија у пословне срвхе, осим ради продаје штампе, књига или других
публикација, плаћа се такса по сваком целом или започетом м2 заузетог простора по
утврђеним следећим реонима:
I РЕОН – обухвата следеће улице:
a) у Првој Месној заједници Темерин
1. Народног фронта од кућног броја 65. до 159. и од броја 58. до 128. Новосадска од
броја 351. до 439. и од броја 302. до 384. Пашићева од броја 25. до 113. и од броја
40. до 134. Марка Орешковића од броја 7. до 49. и од броја 8. до 42. Кошут Лајоша
од броја 1. до 41. и од броја 2. до 58. Петефи Шандора од броја 1. до 45. и од
броја 2. до 56. Змај Јовина од броја 1. до 47. и од броја 2. до 48. Учитељска,
Моша Пијаде, Првомајска, Сирмаи Кароља од броја 1. до 31. и од броја 2. до
48..................................................................................………….. по м2 500,00 динара,
- за летње баште...................................................................... по м2 200,00 месечно.

II РЕОН – обухвата следеће улице:
a) у Првој месној заједници Темерин
1. Народног фронта од кућног броја 161. до 253. и од броја 130. до 222/1. Соње
Маринковић, Мункачи Михаља, Новосадска од броја 441. до 533. и од броја 386.
до 480. Молнар Ђуле, Шајкашког партизанског одреда, Сирмаи Кароља од броја
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33. до краја улице и од броја 50. до краја улице, Пашићева од броја 115. до краја
улице.
2. Иве Лоле Рибара од кућног броја 1/3 до 1/13 и од броја 8. до 56. Чаки Лајоша од 7.
до 53. и од 6. до 48.
3. Новосадска од кућног броја 581. до 651. и од броја 544 до 584. Киш Ференца од
броја 1. до 5. и од броја 2. до 10.
4. Народног фронта од кућног броја 1. до 63. и од броја 2. до 56. ''23. Октобра'',
Новосадска од броја 287. до 349. и од броја 236. до 300. Кодаљ Золтана, Алексе
Шантића, Микеш Келемена, Пашићева од броја 1. до 23. и од броја 2. до 38.
Лукијана Мишицког од броја 11. до краја и од броја 2. до краја улице.
б) Meсна заједница Старо Ђурђево - Темерин
1. Новосадска од кућног броја 131. до 257. и од броја 102. до 192.
в) Meсна заједница Бачки Јарак
1. Омладинска, Иве Лоле рибара од кућног броја 79. до краја улице и од броја 46.
до краја улице, Николе Тесле, Новосадска од кућног броја 23. до 109. и од броја
30. до 112. Радничка, Иве Андрића, Мике Боснић, Здравка Челара, Цара Лазара
до броја 43. дo 105. и од броја 56. до 96. Младена Стојановића од броја 9. до 37. и
од броја 22. до 54. Партизанска од броја 1. до 13. и од броја 2. до 10. Гаврила
Принципа од броја 23. до 25. и од броја 30. до 46.... по м2 300,00 динара месечно.
- за летње баште...................................................................... по м2 150,00 месечно.

III РЕОН – обухвата следеће улице:
а) у Првој месној заједници Темерин
1. ЈНА, Бостан, Максима Горког, Мађарска, Светозара Милетића од кућног броја 1.
до 15. и од броја 2. до 10. Чаки Лајоша од броја 55. до 93. и од броја 50. до 76.
Кошут Лајоша од броја 43. до краја улице и од броја 60. до краја улице, Змај
Јовина од броја 49. до краја улице и од броја 50. до краја улице, Верешмарти
Михаља, Безереди Миклоша, Дожа Ђерђа од броја 1. до 71. и од броја 2. до 76.
Иве Лоле Рибара од броја 1/14 до краја и од броја 58. до краја улице.
2. Треће Крајишке бригаде, Занатска, Народног фронта од броја 255. до краја улице
и од броја 224. до краја улице, Прве пролетерске дивизије, Клапка Ђерђа, Иве
Лоле Рибара од броја 1/1 до 1/2 и од броја 2 до 6. Стевана Дивнина Бабе, Јожеф
Атиле, Пролетерска од броја 1. до 59. и од броја 2. до 68. Новосадска од броја
535. до 579. и од броја 482. до 542. Саве Ковачевић од броја 1. до 31. и од броја 2.
до 36. Радничка, Алмашка до броја 8. Новосадска од броја 653. до краја улице и
од броја 586. до краја улице, Косовска, Ковач Антала, Шпанских бораца, Васе
Стајића, Сиришка, Светог Илије, Ракоци Ференца, Чаки Лајоша од броја 1. до 5. и
од броја 2. до 4. ''29. Новембар'', Радноти Миклоша, Стевана Синђелића, Цара
Душана, Гусман Јожефа, Народних хероја, Димитрија Туцовића, Барањи Кароља,
Перцел Мора од броја 23. до краја улице и од броја 22. до краја улице, Ади Ендре,
Петефи бригаде, Петефи Шандора од броја 47. до 69. и од броја 58. до броја 94.
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Омладинска, Браће Рибникар, Лукијана Мишицког од броја 1. до 9. Фехер Михаља
и Светог Николе.
б) Meсна заједница Старо Ђурђево - Темерин
1. Новосадска од кућног броја 1. до 129. и од броја 2. до 100. Новосадска од броја
259. до 285. и од броја 194. до 234. Ђуре Јакшића, Гаврила Принципа, Петра
Драпшина, Жарка зрењанина, Ивана Горана Ковачића, Његошева, Марка
Краљевића, Раде Кончара, Партизанска, Борачка, Милоша Облилића, Браће
Југовић, Железничка и Мала.
в) Meсна заједница Бачки Јарак
1. Новосадска од кућног броја 1. до 21. и од броја 2. до 28. Новосадска од броја 111.
до краја улице и од броја 114. до краја улице, Славка Родића, Иве Лоле Рибара
од броја 1. до 77. и од броја 2. до 44. Жарка Зрењанина, Марије Бурсаћ, Вељка
Влаховића, Моша Пијаде, Дрварска, Симе Шолаје, Железнички чвор, Железничка,
Цара Лазара од броја 1. до 41. и од броја 2. до 54. Цара Лазара од броја 107. до
краја и од броја 98. до краја улице, Ивана Милутиновића, Виноградска, Блок 20,
Младена Стојановића од броја 1. до 7. и од броја 2. до 20. Младена Стојановића
од броја 39. до краја улице и од броја 56. до краја улице, Партизанска од броја 2.
до 32. Марка Орешковића од броја 15. до краја улице и од броја 12. до краја
улице, Гаврила Принципа од броја 1. до 21. и од броја 2. до 28.
г) у Месној заједници Сириг
-

Новосадска улица.... …………….………… .................по м2 200,00 динара месечно.

- за летње баште......................................................................... по м2 100,00 месечно.

IV РЕОН – овухвата следеће улице:
a) Прва Месна заједница Темерин
1. Ружа, Јокаи Мора, Косовска, Бошка Бухе, Пап Пала, Липе, Сечењи Иштвана,
Танчић Михаља, Арањи Јаноша, Иве Андрића, Бостан, Чаки Лајоша од броја 17.
до краја улице и од броја 12. до краја улице, Косте Нађа, Алексе Шантић, Кокаи
Имре, Пролетерска од броја 61. до краја улице и од броја 70. до краја улице,
Алмашка од броја 10. до краја улице, Савет Ковачевић од броја 33. до краја улице
и од броја 38. до краја улице, Боре Станковић, Дрварска, Лазе Костић, Михајла
Пупина и Николе Рађеновић-Џуге.
2. Перцел Мора од броја 1. до 21. и од броја 2. до 20. Болманска, Вашариште,
Петефи Шандора од броја 1. до 45. и од броја 2. до 56. Вереш Петера.
б) Месна заједница Сириг – све улице сем Новосадске:
Вука Караџића, Доситеја Обрадовића, Фрушкогорска, Николе Тесле, ''13. Април'',
Косовска, Добровољачка, Милана Рељина, Дрварска, Грмечка, ЈНА, Извиђачка,
Мајевичка, Ђуре Даничић, Дунавска, Радничка, Београдска, Иве Лоле Рибара,
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Бранка Радичевића, Петра Кочића, Гаврило Принципа, Војводоне Бојовића,
Краља Петра Првог и Јована Дучића........................ по м2 100,00 динара месечно.
- за летње баште......................................................................... по м2 50,00 месечно.

Такса по овом тарифном броју плаћа се у року од 8 дана од настанка обавезе
плаћања таксе а рачуна се сразмерно времену коришћења простора на јавним
површинама. Ако се локална комунална такса плаћа за период од годину дана, такса
се плаћа квартално и то до 15-ог у месецу у којем започиње квартал.
За уступање стеченог права на коришћење локације за привремено
постављање киоска, корисник који уступа локацију плаћа таксу у износу од 50% од
годишње таксе за ту површину киоска.

За тезге за излагање и продају робе испред пословних просторија,
конзерваторе за продају сладоледа, воћних напитака и друге облике излагања и
продаје робе испред пословног простора 250,оо динара месечно по м2 зеузете
површине (максимално до 3 м2).
За отворене и покретне тезге за продају робе на краћи период до 30 дана
(продаја сувенира, честитки и сл.), у дневном износу 100,00 динара по м2.
За забавне паркове, циркусе, вашаре, свадбе, подијуме и друге објекте,
забавни радњи и слично у дневном износу од 30,оо динара по м2 заузете површине.
За депоновани грађевински материјал по м2 заузете површине у месечном
износу од 40,оо динара, осим за изградњу породичног самбеног објекта у трајању од
30 дана.
НАПОМЕНА:
Таксени обвезник из овог тарифног броја је свако правно или физичко лице
које користи простор на јавној површини у пословне и друге сврхе, на основу
задужења Општинске управе – надлежно оделење за наплату јавних прихода.
Тарифни број 2.
За држање средстава за забавне игре на аутоматима, плаћа се такса по
једном апарату у месечном износу зависно од врсте апарата и то:
- флипери, билијари, видео игре и сл.................................................600,00 динара по
комаду.
НАПОМЕНА:
Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно и физичко лице које држи
средства за забавне игре. Такса по овом тарифном броју утврђује се сразмерно
времену коришћења апарата на основу задужења Општинске управе – надлежно
оделење за наплату јавних прихода.
Таксени обвезник је дужан да пријави држање апарата и средства за забавне
игре Оделењу из претходног става.
Пријава се подноси најкасније даном почетка коришћења средстава за игру.
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Тарифни број 3.
За истицање фирми или назива на пословним просторима такса износи
годишње за сваку истакнуту фирму;
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
- у области електроиндустрије, електродистрибуције, телекомуникације и пословне
јединице из ове области .........................................................................36.000,00 динара
- у области промета нафте и нафтних деривата и пословне јединице из ове
области.....................................................................................................36.000,00 динара
- у области индустрије, трговине на велико и сл. из области робног промета и
пословне јединице из ове области........................................................12.000,00 динара
- банке и друге финансијске организације и организације осигурања имовине и лица
(филијале, експозитуре и остале пословне јединице)..........
48.000,00 динара
- у области пољопривреде и шумрства.............................................12.000,00 динара
- у области угоститељства (хотели, мотели и ресторани).............. 12.000,00 динара
- други привредни субјекти (задруге и сл.)....................................... 12.000,00 динара

ПРЕДУЗЕТНИЦИ (физичка лица која обављају делатност личним радом) за:
-

угоститељске делатности – СУР
(барови, кафане, бифеи, пивнице, катериг и сл.).......................... 10.000,00 динара
самосталне трговинске радње (СТР)............................................. 2.400,00 динара
самосталне занатске радње........................................................... 1.200,00 динара
кладионице и салони са апаратима за игру на срећу и забаву... 36.000,00 динара
агенције за промет некретнине, посредовање и сл...................... 4.800,00 динара
мењачнице....................................................................................... 10.000,00 динара
адвокатске канцеларије.................................................................. 10.000,00 динара
апотеке, лекарске и стоматолошке ординације........................... 10.000,00 динара
остали предузетници........................................................................ 1.200,00 динара

НАПОМЕНА:
Под истакнутом фирмом подразумева се обележје или натпис који означава да
одређено физичко или правно лице обавља делатност или занимање без обзира да
ли се то обележје налази са улице, у ходнику, у дворишту, на степеништу, улазним
вратима или на неком другом делу зграде, где се налазе пословне просторије у којој
се основна делатност обавља.
Таксе се плаћа само за једну фирму, ако је на једном пословном објекту
истакнуто више фирми истог обвезника, а ако је истакнуто ван пословног објекта
такса се плаћа за сваку фирму.
Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна и физичка лица, чије су
фирме истакнуте а на основу задужења Општинске управе – надлежно оделење за
наплату јавних прихода.
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Тарифни број 4.
За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.) утврђује се такса у висини од 50% годишње таксе одређене
за истицање назива фирме на пословним просторијама.

НАПОМЕНА:
Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна и физичка лица, чије су
фирме истакнуте а на основу задужења Општинске управе – надлежно оделење за
наплату јавних прихода.
Тарифни број 5.
За коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија на јавној
површини испред пословних просторија плаћа се месечно 500,00 динара по витрини.

НАПОМЕНА:
На таксу по овом тарифном броју сходно се примењује напомена из тарифног
броја 1. ове таксене тарифе.

Тарифни број 6.
За коришћење рекламних паноа плаћа се такса годишње по м2 и то за:
I реон..............................................................................................2.000,00 динара
II реон.............................................................................................1.500,00 динара
III реон............................................................................................1.000,00 динара
IV реон........................................................................................... 500,00 динара
За коришћење билборда плаћа се такса годишње по м2 и то за:
I реон.............................................................................................. 4.000,00 динара
II реон............................................................................................. 3.000,00 динара
III реон............................................................................................ 2.000,00 динара
IV реон............................................................................................ 1.000,00 динара

NAPOMENA:
Под коришћењем рекламног паноа, подразумева се постављање на јавним
површинама натписа и других објеката у циљу саопштавања информација и
постизања визуелних комуникација.
Под коришћењем билборда подразумева се постављање на јавним
површинама слободно стојећих рекламних паноа одговарајућих димензија и
материјала у циљу саопштавања рекламних порука променљивог садржаја.

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 63

Такса по овом тарифном броју за коришћење рекламних паноа и билборда
плаћа се на основу задужења Општинске управе – надлежно оделење за наплату
јавних прихода.
Тарифни број 7.
За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина, плаћа се такса у годишњем износу 3.000,оо динара.

Такса из овог тарифног броја умањује се и то за:

1) путничке аутомобиле, према радној запремини мотора за:
- до 1150 цм3
- преко 1150 цм3 до 1300 цм3
- преко 1300 цм3 до 1600 цм3
- преко 1600 цм3 до 2000 цм3
- од 2000 цм3 до 3000 цм3
- преко 3000 цм3

90%
80%
70%
60%
30%
00%

2) мотоцикле, према радној запремини мотора за:
- до 125 цм3
- преко 125 цм3 до 250 цм3
- преко 250 цм3 до 500 цм3
- преко 500 цм3 до 1000 цм3
- преко 1000 цм3

90%
85%
70%
50%
30%

3) теретна возила (камион, камионет, приколице и полуприколице), према носивости
возила за:
- до 2 тоне
- преко 2 тоне до 4 тоне
- преко 4 тоне до 6 тоне
- преко 6 тоне до 8 тоне
- преко 8 тоне до 10 тоне

70%
60%
50%
30%
20%

4) вучна возила – тегљачи према снази мотора за:
- до 66 KW
- преко 66 KW до 96 KW
- преко 96 KW до 132 KW
- преко 132 KW до 177 KW
- преко 177 KW

74%
60%
52%
41%
30%
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98%
99%

2. Власници путничких возила и мотоцикла инвалиди, са 80 и више процената
телесног оштећења или код којих постоји оштећење које има за последицу
неспособност доњих екстремитета од 60 и више процената не плаћају таксу по овом
тарифном броју.
3. Таксе из овог тарифног броја не плаћа се за преуређене путничке аутомобиле и
бицикле са помоћним мотором које користе инвалиди.
4. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за специјална возила јавних предузећа
чији је оснивач Скупштина општине Темерин, као и за она возила за која се не плаћа
накнада за употребу и коришћење путева, сходно Закону о јавним путевима.
НАПОМЕНА:
Обвезник таксе по овом тарифном броју је правно и физичко лице на чије име
се региструје возила.
Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних,
друмских и прикључних возила.
Тарифни број 8.
За коришћење простора на јавним површинама ради извођења грађевинских
радова плаћа се комунална такса и то:
1. При изградњи, реконструкцији и адаптацији објеката дневно по м2 заузете
површине 10,00 динара.
2. Извођење радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара,
дневно по м2 и то:
-

ако се раскопавање врши у времену од 01. марта до 15. новембра 20,00 динара,
ако се раскопавање врши у времену од 15. новембра до 01.марта 40,00 динара.

НАПОМЕНА:
Такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа инвеститор од дана заузимања
јавне површине.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се ако се раскопавање, односно
заузимање јавне и саобраћајне површине врши због реконструкције коловоза,
тротоара или друге јавне површине.
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156.
На основу члана 74. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник Републике Србије" број 47/2003), члана 5. став 2. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Службени лист општине Темерин" број 12/2003) и
члана 35. став 1. тачка 6. и 16. Статута општине Темерин ("Службени лист
општине Темерин" 11/2008), Скупштина општине Темерин на V седници
одржаној 10.11. 2008. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УГОВАРАЊЕ ВИСИНЕ
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за уговорање висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта ( «Службени лист општине Темерин « број 4/2005), у члану
30. иза речи „земљишта“ брише се тачка и додају се речи: „ са Јавним предузећем
„Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин“ Темерин.“
Члан 2.
У члану 35. иза речи „огласа“ брише се тачка и додају се речи: „уколико се
налазе у наведеним блоковима“.
Члан 3.

У члану 38, став 1., I РЕОН, тачка 1. Прва месна заједница Темерин, мења
се и гласи:
„ I А - централна зона - улица Новосадска од броја 349 до 397/1 и од 302 до 348,
улица Петефи Шандора од броја 1 до броја 45 и од броја 2 до броја 56, улица Змај
Јовина број 21, улица Кошут Лајоша број 26, 28 и 29;
I Б - улица Змај Јовина од броја 23 до броја 47 и од броја 24 до броја 48, улица
Кошут Лајоша од броја 31/1 до броја 39 и до броја 30 до броја 58, улица Народног
фронта од броја 63 до броја 119/а и од броја 56 до броја 84 и улица Моше Пијаде.
I В- Улица Змај Јовина од броја 1 до броја 19 и од броја 2 до броја 22, улица Кошут
Лајоша од броја 1 до броја 29 и од броја 2 до броја 28, улица Николе Пашића од
броја 25 до броја 81 и од броја 40 до броја 82, Новосадска од броја 399 до броја 417
и од броја 350 до броја 362/1 и улица Првомајска.
I Г –улица Змај Јовина од броја 50 до броја 50/3, улица Кошут Лајоша од броја 41.
до броја 53 и од броја 58 до броја 68/1. „
У истом члану у II РЕОНУ, тачка 1. Прва месна заједница Темерин, мења се
и гласи:
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„-улица Новосадска од броја 419 до броја 439 и од броја 364 до броја 384,
Народног Фронта од броја 121 до броја 159 и од броја 86 до броја 128, Пашићева
улица од броја 83 до броја 113 и од броја 84 до броја 134, улица Марка Орешковића
од броја 7 до броја 49 и од броја 8 до броја 42, улица Сирмаи Кароља од броја 1 до
броја 31 и од броја 2 до броја 48., и улица Учитељска.“
У истом члану у III РЕОНУ, тачка 1. Прва месна заједница Темерин, за
улицу Новосадска, број „ 353“ замењује се бројем „ 347“
У истом члану у IV РЕОНУ, тачка 1. Прва месна заједница Темерин,
подтачка 1/1, за улицу Кошут Лајоша, број „ 43“ замењује се бројем „ 55“ и за
улицу Змај Јовина број „ 50“ замењује се бројем „52“.
У истом реону тачка 2. МЗ „Старо Ђурђево“ Темерин. у подтачки 2/1 речи
« И до ИВ» се бришу и замењују се бројем «I do IV»,
У V РЕОНУ, у тачки 1. Прва месна заједница Темерин, у подтачка
1/1 речи: « Кун Беле « се бришу. У истој подтачки, речи « И до ИВ» се бришу и
замењују се бројем «I до IV».
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-34-9/2008-01
Дана:10.11.2008.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаљ др. Матушка,с.р.

157.
На основу члана 71. став 3. и члана 80. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник Републике Србије" број 47/2003 34/2006), члана 4. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Службени лист општине Темерин" број 12/2003) и
члана 35. став 1. тачка 6. и 16. Статута општине Темерин ("Службени лист
општине Темерин" број 11/2008), Скупштина општине Темерин на V седници
одржаној 10.11.2008. године, доноси:
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2008. ГОДИНУ
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Члан 1.
У Одлуци о Програму уређивања грађевинског земљишта општине
Темерин за 2008. годину („Службени лист општине Темерин“ број 2/2008), члан
10. мења се и гласи:
„Члан 10.
Висина накнаде за просечне трошкове припремања и опремања
обрачунава се по м2 нето површине објекта и износи:

стамбени
објекти

пословни
објекти

вишеспратн
и
стамбени
објекти

бод/м2
објекта

бод/м2
објекта

бод/м2
објекта

I А РЕОН –
ЦЕНТРАЛНА
ЗОНА

31

150

100

I Б - РЕОН

30

135

90

I В РЕОН

29

120

80

I Г РЕОН

28

105

70

II РЕОН

18

38

_

Реон

_
III РЕОН

16

26
_

IV РЕОН

13

21

V РЕОН

10

16

VI РЕОН

8

13

_

_

Члан 2.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-34-10/2008-01
Дана:10.11.2008.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаљ др. Матушка,с.р.

158.
На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени
гласник РС" број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005 и 62/2006), члана 2. и 4. Закона о
комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 16/97 и 42/98) и члана 35.
став 1. тачка 23. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин", број
11/2008),
Скупштина општине Темерин на V седници одржаној 10.11. 2008. године
донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ

Члан 1.
У Одлуци о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени лист општине
Темерин", број 5/2006) после члана 1. додају се два нова члана која гласе:
Члан 1а
Превоз из члана 1. ове Одлуке обавља се возилом које испуњава услове
утврђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима и прописима о
стандардима за поједине врсте возила.
Возила којим се обавља јавни превоз морају се редовно одржавати и
контролисати ради обезбеђивања њихове сталне техничке исправности и безбедног
коришћења у саобраћају.
Члан 1б
Јавни превоз путника може обављати предузеће, друго правно лице и
предузетник регистрован за обављање те врсте превоза, а линијски превоз пуника
предузеће или друго правно лице(у даљем тексту: превозник) регистровано за
обављање те врсте превоза и ако испуњава прописане услове у погледу
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опремљености обезбеђења одговарајућих паркинг простора и кадрова који врше
послове редовног одржавања возила и контролу њихове техничке исправности."
Члан 2.
У члану 2. Одлуке уместо речи "превозник" треба да стоје речи:" предузеће или
друго правно лице "

Члан 3.
После члана 12. Одлуке додају се три нова члана која гласе:
Члан 12а
Ванлинијски превоз путника може обављати превозник који има најмање једно
регистровано возило за превоз путника.
Ванлинијски превоз путника обавља се аутобусом или путничким аутомобилом
са девет седишта, рачунајући и седиште возача.
Члан 12б
Ванлинијси превоз путника на територији Општине Темерин обавља се на
основу писменог уговора закљученог између превозника и корисника превоза којим
се утврђује нарочито релација, време обављања превоза, цена превоза и места
укрцавања и искрцавања путника.
У ванлинијском превозу путника превозник може за једну вожњу закључити
само један уговор.
Укрцавање и искрцавање пуника у ванлинијском превозу врши се само у
местима која су утврђена уговором из става 1. овог члана.
Уговор на основу којег се обавља ванлинијски превоз путника мора бити
закључен пре отпочињања превоза.
Члан 12в
У аутобусу или у другом возилу којим се обавља ванлинијски превоз путника
мора се налазити примерак уговора на основу кога се обавља превоз, општи услови
превоза, списак путника за које је уговорен превоз и у доњем десном углу
ветробранског стакла истакну натпис "Слободна вожња".
Списак путника из става 1. овог члана мора бити закључен и оверен печатом
превозника пре постављања возила за укрцавање путника у полазишту.
Списак путника из ства1. овог члана мора бити сачињен посебно за сваку
вожњу садржану у уговору о превозу и у њему се не може налазити већи број имена
путника од броја расположивих места уписаних у саобраћајној дозволи возила."
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Члан 4.
У члану 13. став 3. уместо речи "градском и приградском превозу" треба да
стоје речи: "линијском градском и приградском и ванлинијском превзоу путника на
територији општине Темерин".
Члан 5.
У члану 14. став 1. уместо речи: "од 25.000,00 до100.000,00 динара" треба да
стоје речи: "од 50.000,00 до200.000,00 динара".
У члану 14. став 1. после aлинене 5. додаје се aлинеја:
" Ako поступи супротно одредбама члaнa 1а, 12a, 12б, 12в oве Oдлуке "
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 2.500,00 до
10.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу oпштине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ:06-34-11/2008-01
ДАНА:10.11.2008.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Матушка др. Михаљ,с.р.

159.
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 15. октобра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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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 Општинска управа –основно
образовање, у износу од 30.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за текуће
поправке и одржавање зграда и опреме.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 7. Основно образовање, функција 912 – Основно
образовање, апропријација економске класификације 463 – Донације и трансфери
осталим нивоима власти, на позицији 78.
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: 06-1/2008-110-01
Дана: 15.10.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

160.
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 21. октобар 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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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 Општинска управа –
Здравство, у износу од 28.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за исплату
набавке машина и опреме.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 16. Здравство, функција 760 – Здравство
некласификовано на другом месту, апропријација економске класификације 463 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти, на позицији 181.
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: 06-1/2008-111-01
Дана: 21.10.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

161.
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 23. октобар 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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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 –
КИЦ "Лукијан Мушицки" Темерин, у износу од 52.000,00 динара, на име обезбеђења
средстава за исплату помоћи у случају смрти запосленог.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 10. КИЦ "Лукијан Мушицки" Темерин, функција 830
– Услуге емитовања и издаваштва, апропријација економске класификације 414 –
социјална давања запосленима, на позицији 110/1.
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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2008-113-01
Дана: 23.10.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

162.
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 27. октобар 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 74

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 –
Средње образовање, у износу од 585.000,00 динара, на име обезбеђења средстава
за текуће поправке и одржавање згрдада и опреме.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 8. Средње образовање, функција 920 – Средње
образовање, апропријација економске класификације 463 – Донације и трансфери
осталим нивоима власти, на позицији 89.
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: 06-1/2008-114-01
Дана: 27.10.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

163.
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 30. октобар 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 75

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 –
Средње образовање, у износу од 86.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за
набавку опреме.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 8. средње образовање, функција 920 – Средње
образовање, апропријација економске класификације 463 – Донације и трансфери
осталим нивоима власти, на позицији 93.
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: 06-1/2008-115-01
Дана: 30.10.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

164.
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 30. октобар 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 76

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 –
Основно образовање, у износу од 40.000,00 динара, на име обезбеђења средстава
за исплате услуга по уговору.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 7. Основно образовање, функција 912 – Основно
образовање, апропријација економске класификације 463 – Донације и трансфери
осталим нивоима власти, на позицији 76.
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: 06-1/2008-117-01
Дана: 30.10.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

165.
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 30. октобар 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 77

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 4.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за исплатe накнада за
запослене.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 2.
председмик општине и Општинско веће, Глава 1., функција 111 – Извршни
законодавни органи, апропријација економске класификације 415 – накнаде за
запослене, на позицији 15.
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: 06-1/2008-118-01
Дана: 30.10.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

166.
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 30. октобар 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 78

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 –
Културно информативни центар "Лукијан Мушицки" Темерин, у износу од 20.000,00
динара, на име обезбеђења средстава за исплате накнада за запослене.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 10. Културно информативни центар "Лукијан
Мушицки" Темерин, функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва, апропријација
економске класификације 415 – Накнаде за запослене, на позицији 111.
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: 06-1/2008-119-01
Дана: 30.10.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

167.
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 30. октобар 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 79

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 –
Културно информативни центар "Лукијан Мушицки" Темерин, у износу од 47.000,00
динара, на име обезбеђења средстава за социјална давања запосленима.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 10. Културно информативни центар "Лукијан
Мушицки" Темерин, функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва, апропријација
економске класификације 414 – Социјална давања запосленима, на позицији 110/1.
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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2008-123-01
Дана: 30.10.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

168.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,101/05, 62/06 и 85/06 ) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2008. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/07 ),
Председник општине Темерин дана 04. новембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 80

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2008. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 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 750.000,00 динара на име обезбеђења средстава за исплате услуга по
уговору.
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 423 –
Услуге по уговору , на позицији 29.
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: 06-1/2008-124-01
Дана: 04.11.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
Андраш Густоњ,с.р.

169.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,101/05, 62/06 и 85/06 ) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2008. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/07 ),
Председник општине Темерин дана 05. новембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 81

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2008. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 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 Oпштинска управа – Средства за
потребе месних заједница, у износу од 160.000,00 динара на име обезбеђења
средстава за текуће поправке и одржавање зграда .
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,
апропријација економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, на
позицији 171.
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: 06-1/2008-125-01
Дана: 05.11. 2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
Андраш Густоњ,с.р.

170.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,101/05, 62/06 и 85/06 ) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2008. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/07 ),
Председник општине Темерин дана 05. новембра 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 82

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2008. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 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 ТемеринОсновно образовање, у износу од 16.000,00 динара на име обезбеђења средстава за
текућу поправку и одржавање опреме.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 7. Основно образовање, функција 912 – Основно
образовање, апропријација економске класификације 463 – Донације и трансфери
осталим нивоима власти, на позицији 78.
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: 06-1/2008-129-01
Дана: 05.11.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
Андраш Густоњ,с.р.

171.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,101/05, 62/06 и 85/06 ) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2008. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/07 ),
Председник општине Темерин дана 06. новембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2008. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 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 Oпштинска управа – Средства за
потребе месних заједница, у износу од 41.000,00 динара на име обезбеђења
средстава за текуће поправке и одржавање зграда .
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,
апропријација економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, на
позицији 171.
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: 06-1/2008-130-01
Дана: 06.11. 2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
Андраш Густоњ,с.р.

172.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,101/05, 62/06 и 85/06 ) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2008. годину (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 17/07 ),
Председник општине Темерин дана 06.новембра 2008. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2008. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 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 Oпштинска управа – Социјална
заштита, у износу од 1.000,00 динара на име обезбеђења средстава за исплату
накнаде за социјалну заштиту из буџета.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 12. Социјална заштита, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, апропријација економске класификације
463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, на позицији 134.
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: 06-1/2008-131-01
Дана: 06. 11.2008. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
Андраш Густоњ,с.р.
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РЕД. БР.

НАЗИВ АКТА

СТРАНА

151.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2008. ГОДИНУ

1

152.

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

17

153.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 4 И ДЕЛА БЛОКА 2 У НАСЕЉУ
ТЕМЕРИН

23

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

Страна 85

154.

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

49

155..

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

54

156.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УГОВАРАЊЕ
ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

65

157.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2008 Г.

66

158.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

68

159.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

70

160.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

71

161.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

72

162.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

73

163.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

74

164.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

75

165.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

76

166.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

77

167.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

78

168.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

79

169.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

80

170.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

81

171.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

82

172.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

83

**

Број15.

Службени лист општине Темерин 12.11.2008.

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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