СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLII– Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара

172.
На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Сл.гласник РС” број 72//2009) и члана 35. став 1. тачка 5. Статута
општине Темерин („Сл. лист општине Темерин” бр. 11/2008), по прибављеном
мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Темерин на својој XIII седници
одржаној 01.12. 2009. године доноси

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ УСКЛАЂИВАЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СА
ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се усклађивању Просторног плана Општине Темерин,
који је донет по одредбама Зкона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС” број
47/03 и 34/06), са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”број
72//2009).
Члан 2.
Просторни план општине Темерин се усклађује за подручје које обухвата
територију катастарских општина на територији Општине Темерин.
Члан 3.
Рок за усклађивање Просторног плана Општине Темерин је 6 месеци, од дана
закључења уговора са носиоцом усклађивања Плана.
Члан 4.
Средства за усклађивање Просторног плана Општине Темерин обезбедиће се
из буџета општине Темерин или других извора, у складу са законом.
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Члан 5.
Просторни план Општине Темерин пре подношења органу надлежном за
његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Просторног плана Општине Темерин на јавни увид огласиће се у
дневном листу и локалном листу, при чему ће се огласити подаци о времену и месту
излагања просторног плана Општине Темерин на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и
друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 6.
До доношења усклађеног Просторног плана Општине Темерин са одредбама
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”број 72//2009), простор обухваћен
овим планом ће се уређивати и градити на основу Просторног плана Општине
Темерин (Сл. лист општине Темерин бр. 5/2008).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
листу општине Темерин ,,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-20-3/2009-01
Дана:01.12.2009.г.
ТЕМЕРИН

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

173.
На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
број:72/2009), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Службени гласник РС" број:135/04) и члана 35 став 1. тачка 6. Статута
општине Темерин
("Сл. лист општине Темерин" бр. 11/08), по предходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Темерин, Скупштина општине
Темерин на XIII седници одржаној 01.12. 2009. године доноси:
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА ТЕМЕРИН
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације насеља Темерин (у даљем
тексту: План).
Основни циљ израде Плана је одређивање дугорочне пројекције развоја и
просторног уређења насеља.
Члан 2.
Границе планског подручја обухваћене Плана генералне регулације насеља
Темерин дефинисан је на следећи начин:
Почетна тачка описа границе грађевинског реона је тачка број 1, која се налази на
четворомеђи регионалног пута Р – 120, парцела 13314/2 и парцела 9820/1, 9820/2 и
9821/1.
Од тачке бр.1 граница у правцу истока пресеца регионални пут до тачке бр.2, која се
налази на тромеђи регионалног пута и парцела 11277 и 11278.
Од тачке бр.2 граница у правцу југа прати источну међу регионалног пута Р – 120,
парцела 13314/2 до тачке бр.3, која се налази на тромеђи регионалног пута и
парцела 11590/1 и 11590/2.
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну међу парцеле 11590/1 до
тачке бр.4, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 11590/6 и парцела
11590/1 и 11590/2.
Од тачке бр.4 граница у правцу југа прати западну међу парцеле 11590/12 до тачке
бр.5, која се налази на тромеђи парцела 11590/1, 11590/12 и 11588/63.
Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу парцела 11590/12, 11590/11,
11590/10, 11590/9, 11590/8, 11590/7, 11590/17 и 11590/16 до тачке бр.6, која се налази
на тромеђи пољског пута, парцела 13377 и парцела 11590/4 и 11590/16.
Од тачке бр.6 граница у правцу југа дужином од cca 233 m прати западну међу
пољског пута, парцела 13377 до тачке бр.7, која се налази на међи пољског пута,
парцела 13377 и парцеле 11591/22.
Одавде граница у правцу истока пресеца пољски пут и дужином од cca 295 m прати
његову северну међу до тачке бр.8, која се налази на граници пољског пута, парцела
13377 и парцеле 11549.
Од тачке бр.8 граница у правцу југа пресеца пољски пут, прати источну међи
парцеле 11594/5 и пресецајући канал, парцела 13301 долази до тачке бр.9, која се
налази на међи канала и парцеле 11635.
Од тачке бр.9 граница каистоку прати северну међу парцеле 11635 а затим ка југу
источну међу парцела 11635 и 11636 и пресецајући пољски пут, парцела 13502/2
долази до тачке бр.10, која се налази на тромеђи пољског пута и парцела 11676/1 и
11676/2.
Од тачке бр.10 границау правцу југозапада прати западну међу парцела 11676/2,
11677/2, 11678/2, 11681/1, 11681/3, 11681/5, 11681/2, 11681/4, 11682/1, 11683/1,
11684/1, 11685/1, 11686/1, 11687/1, 11688/1, 11689/1, 11690/1, пресеца канал,
парцела 13302/2 и даље ка југозападу прати западну међу парцела 11768/1, 11770,
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11771/1, 11772/1, 11773/1, 11775/1, 11776/1, 11777/1, 11778/1, 11779/1 и 11780/1 до
тачке бр.11, која се налази на тромеђи парцела 11780/1, 11780/2 и 11780/3.
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну међу парцеле 11780/2 до
тачке бр.12, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 13498/2 и парцела
11780/1 и 11780/2.
Од тачке бр.12 граница у правцу југозапада прати западну међу пољског пута,
парцела 13498/2 до тачке бр.13, која се налази на тромеђи пољског пута и парцела
11788/1 и 11788/2.
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца пољски пут и пратећи северну међу
парцеле 11745/1 долази до тачке бр.14, која се налази на тромеђи пољског пута,
парцела 13499/1 и парцела 11745/1 и 11745/2.
Од тачке бр.14 граница у правцу истока прати северну међу пољског пута, парцела
13499/1 до тачке бр.15, која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле 13499/1 и
13501 и парцеле 11739.
Од тачке бр.15 граница у правцу југа прати западну међу пољског пута, парцела
13501, пресеца канал, парцела 13304/1 и даље прати северну међу пољскоих путева,
парцеле 13519/1 и 13519/2 и пресецајући канал, парцела 13306/2 долази до тачке
бр.16, која се налази на тромеђи канала, пољског пута, парцела 13520 и парцеле
11836.
Од тачке бр.16 граница у правцу југа прати западну међу канала, парцела 13306/2 до
тачке бр.17, која се налази на четворомеђи канала и парцела 11889/1, 11891/14 и
11891/2.
Од четворомеђе граница наставља у правцу југа прати источну међу парцела
11891/1, 11890/1, 11892/1, 11893/1, 11894/1, 11895/2, 11895/1, 11896/1, 11896/2,
11897/1, 11898/1, 11899/1, 11899/2, 11900/1, 11900/4, 11900/5, 11901/1, 11902/1 и
11902/3 иу долази до тачке бр.187, која се налази натромеђи парцела 11902/3,
11902/6 и 3156/1.
Од тачке бр.18 граница у правцу југоистока прати северну међу парцела 3156/1 и
3156/2 дплази до тачке бр.19, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела
13522 и парцела 3156/2 и 11902/6.
Од тачке бр.19 граница у правцу југа прати западну међу пољског пута до тачке
бр.20, која се налази на тромеђи улице Чаки Лајоша, парцела 7162, пољског пута,
парцела 13522 и парцеле 3174.
Од тромеђе граница наставља у правцу истока и прати северну међу пута, парцела
13321 до тачке бр.21, која се налази на тромеђи регионалног пута Р - 104, канала,
парцела 13306/1 и парцеле 11906.
Од тачке бр.21 граница у правцу југа пресеца регионални пут и прати западну међу
канала до тачке бр.22, која се налази на тромеђи канала и парцела 12338/1 и
12338/2.
Од тачке бр.22 граница у правцу запада прати северну међу парцеле 12338/2 и
пресецајући пољски пут, парцела 3178 долази до тачке бр.23, која се налази на
тромеђи пољског пута и парцела 3190 и 12995/1.
Од тачке бр.23 граница у правцу југа прати западну међу пољског пута, парцела
13523 до тачке бр.24, која се налази на тромеђи пољског пута и парцела 12340/2 и
5030.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати западну међу парцела 12340/2,
12339/2, 12339/1,13524, 12351/2 и 12352/2 до тачке бр.25, која се налази на тромеђи
парцела 12352/1, 12352/2 и 12353/1.
Од тачке бр.25 граница у правцу југоистока прати северну међуз парцеле 12353/1 до
тачке бр.26, која се налази тромеђи парцела 12352/2, 12353/1 и 12353/3.
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Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу парцела 12353/1,
12354/1, 12355/1, 12356/1, 12357/1, 12358/1, 12359/1, 12360/1, 12361/1, 121362/1,
12362/2, 12362/3, 12362/4, 12362/5, 12363/1, 12364/1, 12365/1, 12366/1, 12367/1,
12368/1, 12369/1, 12370/1, 12371/1, 12372/1 и 12373/1 до тачке бр.27, која се налази
на тромеђи железничке пруге, парцела 13312 и парцела 12373/1 и 12373/2.
Од тачке бр.27 граница у правцу запада прати северну међу железничке пруге до
тачке бр.28, која се налази на тромеђи железничке пруге, парцела 7202/3 и парцела
5194 и 5195.
Од тачке бр.28 граница у правцу југа пресеца железничку пругу и пратећи западну
међу парцеле 5740, Његошеве улице, парцела 7494/4 и парцеле 1355/2 долази до
тачке бр.29, која се налази на тромеђи парцела 13555/1, 13555/2 и 12932/2.
Од тачке бр.29 граница у правцу запада прати северну међу парцеле 12932/2 до
тачке бр.30, која се налази на тромеђи парцела 1355/1, 12932/2 и 12932/4.
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу парцела 12932/4, 12932/5,
12933/2, 12934/2, 12935/2, 12936/2, 12937/2, 12938/4, 12938/3 и 12939/2 и пресецајући
канал долази до тачке бр.31, која се налази на међи канала и улице Ивана Горана
Ковачића, парцела 7198 ( постојећа међна камена белега бр.48 ).
Од тачке бр.31 граница у правцу југоистока прати северну међу пута, парцеле 1345/2
и 13454/1 до тачке бр.32, која се налази на тромеђи пута и парцела 12941 и 12942.
Од тачке бр.32 граница у правцу југа пресеца пут, парцела 13454/1 и даље ја југу
дужином од 6341 m прати међу парцела 12944/1 и 12944/3 до тачке бр.33.
Од тачке бр.33 граница у правцу запада под углом од 900 пресеца парцеле 12944/1,
12944/2 и 13308/2 до тачке бр.34, која се налази на међи парцела 13308/2 и 12943/13.
Од тачке бр.34 граница у правцу југа прати западну међу парцеле 13308/2 и
пресецајући канал, парцела 13308/3 долази до тачке бр.35, која се налази на тромеђи
канала и парцела 13091/15 и 13090/3.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу парцеле 13090/3, пресеца
пољски пут, парцела 13557/2 и даље наставља ка југу западном међом парцеле
13101 до тачке бр.36, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 13558/2 и
парцела 13101 и 13102/32.
Од тачке бр.36 граница наставља у пртавцу југа и прати источну међу парцеле 13127
и пресецајући пољски пут, парцела 13559/3 долази до тачке бр.37, која се налази на
граници К.О. Бачки Јарак и пољског пута.
Од тачке бр.37 граница у правцу запада прати постојећу границу катастарских
општина Темерин и Бачки Јарак и долази до тачке бр.38, која се налази на тромеђи
регионалног пута Р – 120, парцела 7134, улице Браће Југовића, парцела 7022 и
границе са К.О. Бачки Јарак.
Овде граница пресеца регионални пут и наставља ка западу пратећи постојећу
границу катастарских општина Темерин и Бачки Јарак до тачке бр.39, која се налази
на тромеђи железничке пруге, парцела 13313, пољског пута, парцела 13456/2 и
границе са К.О. Бачки Јарак.
Од тачке бр.39 граница у правцу запада пресеца пругу, парцела 13313 и прати
постојећу границу катастарских општина Темерин и Бачки Јарак и долази до тачке
бр.40, која се налази на граници катастарских општина Темерин и Бачки Јарак,
постојећа међна камена белега бр.13.
Од тачке бр.40 граница у правцу севера пресеца пољски пут, парцела 1346/1, иде
западном међом парцеле 7330 и даље ка северу дужином од cca 60 m прати међу
парцела 7331 и 7334 на одстојању од cca 17,50 m а затим мења правац ка истоку и
пресецајући парцеле 7331, 7334, 7336/1, 7336/2, 7338/1 и 7338/2 долази до тачке
бр.41, која се налази на међи пољског пута, парцела 13457/1 и парцеле 7338/2 а
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северно од југоисточне међе парцеле 7338/2 са пољским путем, парцела 13457/1 на
одстојању од 95 m.
Од тачке бр.41 граница у правцу севера прати западну међу пољског пута, парцела
13457/1, железничке пруге, парцела 13313 и пољског пута, парцела 13459/1 и долази
до тачке бр.42, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 13459/1 и парцела
7272 и 7273/1.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 7273/1 до тачке
бр.43, која се налази на четворомеђи пољског пута, парцеле 7302/1 и 7302/2 и
парцела 7272 и 7273/1.
Од четворомеђе граница у правцу запада пресеца пољски пут и прати јужну међу
парцела 7286/1, 7286/2, 7287/1, 7288/1, 7289/1, 7289/2, 7290/1, 7291/1 и 7291/2 до
тачке бр.44, која се налази на тромеђи парцела 7291/2, 7291/4 и 7292/2.
Од тачке бр.44 граница у правцу севера прати западну међу парцеле 7291/2 и
пресецајући локални пут, парцела 13460/1 долази до тачке бр.45, која се налази на
тромеђи локалног пута и парцела 7437/1 и 7437/2.
Од тачке бр.45 граница у правцу севера прати западну међу парцела 7437/1, 7436/1,
7435/1, 7434/2, 7434/6, 7434/5, 7434/4, 7434/3, 7434/1, 7433/1, 7432/2, 7432/1, 7431/2,
7431/1, 7430/1, 7429/1, 7428/1, 7427/1, 7426/3, 7426/2, 7426/1, 7425/1, 7424/1 и 7423/1
и долази до тачке бр.46, која се налази на четворомеђи пољског пута, парцеле
13465/1 и 13465/2 и парцела 7423/1 и 7423/2.
Од тромеђе граница у правцу севера пресеца пољски пут и прати западну међу
парцела 7622/1, 7623/1, 7624/1, 7625/1, 7626/1, 7627/1, 7628/1, 7629/1, 7630/1, 7633/1,
7634/1, 7637/1, 7638/1, 7641/1, 7642/1, 7645/1, 7647/1 и 7648/1 и долази до тачке
бр.47, која се налази на четворомеђи канала, парцеле 13294/2 и 13294/1 и парцела
7648/1 и 7649/1.
Од тачке бр.47 граница у правцу севера пресеца канал и наставља западном међом
парцела 7664/1, 7663/1, 7662/1, 7661/1, пресеца пољски пут, парцела 13471/1 и даље
ка северу прати западну међу парцеле 7797/3 до тачке бр.48, која се налази на
четворомеђи пута, парцеле 13476/3 и 13476/1 и парцела 7797/2 и 7797/3.
Од четворомеђе граница у правцу севера пресеца пут и прати западну међу парцела
7807/1, 7808/2, 7809/3, 7813/4, 7814/3, 7815/3, 7818/1, 7821/1, 7822/1, 7823/1, 7823/8,
7823/9, 7823/10, 7824/1, 7825/1, 7826/1, 7827/1, 7828/1, 7829/1, 7831/1, 7832/1, 7833/1,
7834/1, 7836/2, 7836/1, 7837/1, 7837/3, 7837/2, 7838/1, 7839/1, 7843/1, 7843/2, 7844/1,
7845/1, 7846/1, 7847/1, 7848/1, 7849/1, 7849/2, 7850/1, 7850/2, 7851/1 и 7856/1 и
долази до тачке бр.49, која се налази на чевотромеђи регионалног пута Р – 104,
парцеле 13320/1 и 13320/2 и парцела 7856/1 и 7856/3.
Овде граница пресеца регионални пут и у правцу истока прати северну међу парцела
9176/1, 9177/1 и пресецајући канал, парцела 13298/4 долази до тачке бр.50, која се
налази на тромеђи канала, парцела 13298/4 и 13298/1 и парцеле 9245.
Од тачке бр.50 граница у правцу североистока дужином од cca 350 m прати јужну
међу канала, парцела 13298/1 до тачке бр.51, која се налази на тромеђи канала,
парцеле 13298/1 и 13298/2 и парцеле 9265.
Од тачке бр.51 граница пресеца канал и даље ка северу прати западну међу парцела
9229/1, 9227/1, 9226/1, 9225/1, 9224/1, 9223/1, 9222/1, 9221/1, 9217/1, 9216/1, 9214/1,
пресеца пољски пут, парцела 13492/1 и наставља ка северу пратећи западну међу
парцеле 9308/1 до тачке бр.52, која се налази на четворомеђи канала, парцеле
13299/1 и 13299/3 и парцела 9308/1 и 9308/3.
Од тачке бр.52 граница у правцу севера пресеца канал и прати западну међу
парцела 9360/1, 9361/1, пресеца пут, парцела 13494/1 и даље ка северу прати
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западну међу парцела 9383/1 и 9387/1 и долази до тачке бр.53, која се налази на
четворомеђи канала, парцеле 13300/1 и 13300/2 и парцела 9387/1 и 9387/2.
Од тачке бр.53 граница у правцу севера пресеца канал и прати западну међу
парцела 9433/1, 9433/3, 9432/1, 9431/1, 9430/1, 9429/1, 9428/1, 9427/1, 9426/1, 9425/1,
9424/1, 9423/1, 9422/1, 9421/1, 9420/1, 9419/1, 9418/1, 9417/1, 9416/1, 9415/1, 9414/4,
9414/3, 9413/1 и 9412/4 и долази до тачке бр.54, која се налази на четворомеђи
парцела 9412/1, 9412/2, 9412/3 и 9412/4.
Од тачке бр.54 граница у правцу запада дужином од cca 25 m прати међу парцела
9412/1 и 9412/2, затим у правцу севера пресеца парцелу 9412/1 а затим се враћа до
четворомеђе парцела 9412/1, 9412/3, 13381/2 и 13381/2 где мења правац ка северу и
прати западну међу парцела 9784/1, 9783/1, 9782/1, 9781/1, 9780/1, 9778/1, 9777/1,
9776/1, 9775/1, 9774/1, 9773/1, 9772/1, 9771/1, 9770/1, 9769/8, 9769/7, 9769/6, 9769/5,
9768/1, 9767/1, 9765/10 и 9765/9 и долази до тачке бр.55, која се налази на
четвотомеђи парцела 9765/4, 9765/5, 9765/8 и 9765/9.
Од тачке бр.55 граница у правцу североистока прати западну међу парцела 9765/8,
9790/4, 9790/5, 9791/1, 9793/1, 9796/1, 9800/1, 9803/1, 9804/1, 9805/1, 9806/1, 9807/1,
9808/1, 9809/1, 9811/1, 9812/1, 9816/1, 9817/1, 9817/2, 9818/1, 9819/1 и 9820/1 и
долази до тачке бр.1, која је уједно и почетна тачка описа границе грађевинског
реона насеља Темерин.
У обухват Плана улазе целе парцеле 12944/3,12945, 13090/1, 13090/2, 13090/3 и
13557/1 као и делови парцела 13454/1, 13308/2, 12944/1, 12944/2 и 13308/3.
Укупна површина обухвата Плана износи cca 1465,10 ha.
Напред наведене границе планског подручја нису коначне, кроз израду
концепта плана тачно ће се дефинисати границе планског подручја.
Члан 3.
План генералне регулације садржи нарочито:
1.границу плана и обухват грађевинског подручја;
2.поделу простора на посебне целине;
3.претежну намену земљишта по зонама и целинама;
4.регулационе линије улица, површина јавне намене и грађевинске линије са
елементима за обележевање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
5.нивелационе коте раскрсница, улица и површина јавне намене (нивелациони
план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације;
6.трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7.вертикалну регулацију;
8.правила уређења и правила грађења по зонама и целинама;
9.зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације;
10.локације за које се ради урбанистички пројекат;
11.рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном
забраном градња нових објеката и конструкције постојећих објеката (изградња
објеката или извођење радова којима се мења стање у простору), до усвајања плана;

Број 16.

Службени лист општине Темерин 07.12.2009.

Страна 8

12.мере заштите културно-историских споменика и заштићених природних
целина;
13.инжињерско геолошке услове;
14.мере енергетске ефикасности изградње;
15.графички део
Члан 4.
Рок за израду Плана је 8 месеци од дана закључења уговора са носиоцом
израде Плана.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Темерин или из
других извора, у складу са законом.
Члан 6.
Саставни део ове одлуке је Решење о изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана генералне регулације насеља Темерин, коју је донела
Општинска управа општине Темерин, Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне
послове, под редним бројем 350-33/2009-04 од дана 13.11.2009, по предходно
прибављеном Мишљењу бр.501-37/2009-04 од дана 13.11.2009. год. надлежног
одељења за заштиту животне средине.
Члан 7.
План, пре подношења на органу надлежном за његово доношење, подлеже
стручној контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и
друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-20-4/2009-01
Дана:01.12.2009.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаљ др. Матушка,с.р.
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174.
На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Сл.гласник РС” број 72//2009) и члана 35. став 1. тачка 5. Статута
општине Темерин („Сл. лист општине Темерин” бр. 11/2008), по прибављеном
мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Темерин на својој XIII седници
одржаној 01.12. 2009. године доноси

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ УСКЛАЂИВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
БАЧКИ ЈАРАК СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Члан 1.

Овом одлуком приступа се усклађивању Плана генералне регулације насеља
Бачки Јарак, који је донет по одредбама Зкона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС” број 47/03 и 34/06), са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС”број 72//2009).
Члан 2.
Обухват Планa дефинисан је на следећи начин:
Почетна тачка описа обухвата Плана налази се на међи парцеле 2834/1 и границе са
Ко Темерин, западно од постојеће међне камене белеге бр.15, на одстојању од cca
75m.
Одавде граница обухвата Плана у правцу истока прати постојећу границу Ко Темерин
и Ко Бачки Јарак до тромеђе пољског пута, парцела 2827, парцеле 1976 и границе са
Ко Темерин.
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати западну међу пољског пута, парцела
2827 и западну међу парцеле 1996, до тромеђе пољског пута, парцела 2833/2 и
парцела 1715 и 2579.
Овде граница мења правац ка северозападу и прати јужну међу пољског пута до
тромеђе пута и парцела 1703/3 и 1704.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа пратећи западну међу парцела 1704,
пресеца пољски пут, парцела 2841/2 и даље ка југу прати западну међу парцеле
2593/2 а затим, пресецајући канал, парцела 2815/1 и пут, парцела 2842/1, наставља
ка југу западном међом парцеле 2642 до канала, парцела 2813/2.

Број 16.

Службени лист општине Темерин 07.12.2009.

Страна 10

Овде граница пресеца канал и у правцу југа прати западну међу парцеле 2695 и
пресецајући пољски пут, парцела 2839/2, долази до међе пољског пута и парцеле
2714/6.
Одавде граница у правцу северозапада прати јужну међу пољског пута, парцела
2839/1, до регионалног пута Р–120 и пресецајући га долази до тромеђе регионалног
пута и парцела 2752 и 2753.
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу регионалног пута, парцела
2817/1, западном међом парцела 2755/1, 2837/1, 2802/1, 2801/1, 2800/1, 2799/1,
2799/3, 2798/1 и 2797/1 до четворомеђе пута, парцела 2836 и парцела 2797/1, 2797/2
и 2796.
Од четворомеђе граница у правцу запада прати јужну међу пута, парцела 2836 до
граница са Ко Ченеј.
Одавде граница у правцу севера прати постојећу границу катастарских општина
Бачки Јарак и Ченеј до тромеђе железничке пруге, парцеле 1637 и границе са Ко
Ченеј.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера, пратећи западну међу парцеле
1634/1, пољског пута, парцела 1618/2 до пољског пута, парцела 2835/1 а затим
наставља у правцу севера, пратећи западну међу парцела 1601/1, 1600/1, 1599/1,
1598/1, 1597/1, 1596/1, 1595/1, 1594/1, 1593/1 и пресецајући парцелу 2834/1 долази до
почетне тачке описа обухвата Плана.
Оквирна површина обухвата Плана износи cca 421,5ha.
Члан 3.
Рок за усклађивање Плана је 6 месеци од дана закључења уговора са носиоцом
усклађивања Плана.
Члан 4.

Средства за усклађивање Плана обезбедиће се из буџета општине Темерин или из
других извора, у складу са законом.
Члан 5.
План, пре подношења на органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и
друге информације које су од значаја за јавни увид.

Број 16.

Службени лист општине Темерин 07.12.2009.

Страна 11

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-20-5/2009-01
Дана:01.12.2009.г.
ТЕМЕРИН

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

175.
На основу члана 187. став 4. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", број 72/2009.), чл. 35. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин ("Сл.
лист општине Темерин" бр. 11/08), Скупштина општине Темерин на XIII седници
одржаној 01.12. 2009. године доноси :

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ УДАЉЕНОСТИ ОД
СУСЕДНОГ ОБЈЕКТА И ВИСИНЕ ОБЈЕКТА, ЗА ОБЈЕКТЕ
У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 1.
Овом Одлком се утврђује међусобна удаљеност и висина објеката у поступку
легализације на подручју општине Темерин.
Члан 2.
За све објекте изграђене , односно реконструисане или дограђене без
грађевинске дозволе, не може се накнадно издати грађевинска дозвола ако делом
објекта угрожавају ваздушни простор суседне парцеле.
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Члан 3.
За слободностојеће стамбене и стамбено-пословне објекте (чија је претежна
намена становање), изграђене односно реконструисане или дограђене без
грађевинске дозволе не може се накнадно издати грађевинска дозвола ако је :
Међусобна удаљеност објекта на регулационој линији или објеката чија је
грађевинска линија повучена највише 5.0 м у однсу на регулацију, а постављени су
супротно у односу на позицију већине изграђених објеката (преко 50%), са једне
стране мање од 2,5м а са друге 1.0м.
Члан 4.
За стамбене и стамбено-пословне објекте (чија је претежна намена становање) у
прекинутом низу или двојне, изграђене, односно реконструисане или дограђене без
грађевинске дозволе не може се накнадно издати грађевинска дозвола ако је :
Међусобна удаљеност објекта на регулационој линији и објеката чија је
грађевинска линија повучена највише 5.0 м у однсу на регулацију, мања од 2,5м.
Члан 5.
За стамбене и стамбено-пословне објекте (чија је претежна намена становање)
са анфорт улазом изграђене, односно реконструисане или дограђене без
грађевинске дозволе не може се накнадно издати грађевинска дозвола ако је :
Међусобна удаљеност објекта на регулационој линији и објеката чија је
грађевинска линија повучена највише 5.0 м у однсу на регулацију, мања од 0,5м.
Члан 6.
За стамбене и стамбено-пословне (чија је претежна намена становање) објекте
који нису наведени у члану 2.,3.,4. и 5. изграђене, односно реконструисане или
дограђене без грађевинске дозволе не може се накнадно издати грађевинска
дозвола ако је :
- међусобна удаљеност објеката мања од 1,0 м.
Члан 7.
За све стамбене и стамбено-пословне (чија је претежна намена становање)
објекте изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске дозволе
не може се накнадно издати грађевинска дозвола ако је:
- висина објекта у слемену већа од 13.0м.
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Члан 8.
За пословне објекте, (трговине на мало, угоститељства и услужних делатности,
делатности из области здраства и образовања, социјалне заштите, културе, спорта и
рекреације), изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске
дозволе на регулационој линији или чија је грађевинска линија повучена највише 5.0
метара у односу на регулацију, не може се накнадно издати грађевинска дозвола ако:
- не испуњавају услове, о међусoбној удаљености у зависности од врсте
објекта (слободностојећи, прекинути низ, ..) и висине, који важе за
стамбене и стамбено-пословне објекте одређене овом Одлуком.
Члан 9.
За пословне или производне објекте који својом делатнишћу не угрожавају
становње, изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске
дозволе, а нису наведени у члану 8., не може се накнадно издати грађевинска
дозвола ако је:
- међусобна удаљеност од стамбеног објекта мања од 1.0м.
Члан 10.
За пословне или производне објекте који својом делатнишћу не угрожавају
становње, изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске
дозволе, а нису наведени у члану 8., не може се накнадно издати грађевинска
дозвола ако је:
- висина објекта у слемену већа од 9.0м.
Члан 11.
.
За економске објекте изграђене у зони становања, односно реконструисане или
дограђене без грађевинске дозволе не може се накнадно издати грађевинска
дозвола ако је :
-

међусобна удаљеност економских објеката за држање стоке ( максималног
капацитета 100 ком. живине или 10 условних грла папкара или копитара ) на
удаљености мањој од 10 м у односу на стамбени објекат.

-

висина економског објекта већа од 8 м.
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Члан 12.
Изизетно од одредби ове Одлуке, надлежни орган ће накнадно издати
грађевинску и употребну дозволу ако подносилац захтева за легализацију објекта
приложи оверену сагласност власника суседног објекта
Члан 13.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-20-6/2009-01
Дана:01.12.2009.г.
ТЕМЕРИН

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

176.
На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (''Службени гласник Републике Србије'' број: 25/2000,
25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и на основу члана 35. став 1. тачка 6.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008)
Скупштина општине Темерин на XIII седници одржаној 01.12. 2009.
године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
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Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и
урбанизам општине Темерин'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број:
2/99, 8/99, 9/99 и 15/2007) у члану 8. став 2. тачка 1. после алинеје 7 додаје се
алинеја 8 која гласи: ''обавља стручне послове урбанистичког планирања у смислу
дефинисања правила грађења за потребе израде локацијских дозвола које издаје
Општинска управа Темерин''.
У истом члану досадашње алинеје 8, 9, 10 и 11 постају алинеје 9, 10, 11
и 12.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-20-7/2009-01
Дана:01.12.2009. године
Т Е М Е Р И Н

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

177.
На основу члана 20. став 1. тачка 24. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Србије” број 129/2007) и члана 14. став 1. тачка 24. и
чл.35, ст.1, тч.6. Статута општине Темерин (“Службени лист општине Темерин” број
11/2008) Скупштина општине Темерин је на XIII седници одржаној дана 01.12.
2009.године, донела
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ И СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује распоред почетка и завршетка радног времена
угоститељских и сличних објеката на подручју општине Темерин.
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Члан 2.
Под радним временом у смислу ове Одлуке подразумева се време у ком
објекти могу обављати своју делатност.
Члан 3.
Под сличним објектима у смислу ове Одлуке подразумевају се трговинске
радње (киосци, маркети), услужне радње (хамбургерије, пекаре), клубови и удружења
грађана који обављају делатност промета - продаје алкохолних пића на мало и
велико у насељеном месту.
II РАДНО ВРЕМЕ
Члан 4.
Радно време угоститељских и сличних објеката утврђује се на следећи начин:
•
•
•
•

у зимском периоду од 06.00 часова до 23.00 часа, радним даном и недељом
у зимском периоду од 06.00 часова до 01.00 часа, петком и суботом, државним
и верским празницима који се празнују у Републици Србији у складу са
Законом,
у летњем периоду од 06.00 часова до 24.00 часа, радним даном и недељом
у летњем периоду од 06.00 часова до 02.00 часа, петком и суботом, државним
и верским празницима који се празнују у Републици Србији у складу са
Законом .

Емитовање и извођење музике ван угоститељских и сличних објеката у
насељеном месту (у баштама) ограничава се до 24,00 сати.
Летњи период траје од 15. маја до 15. септембра, а зимски период траје од
16.септембра до 14.маја.

Члан 5.
Изузетно од одредби члана 4. ове Одлуке, угоститељски и слични објекати ван
подручја насељеног места могу радити дуже од радног времена из чл.4. ст.1 ово
Одлуке уз забрану точења алкохолног пића након тог времена.
Под појмом “насељеног места” у смислу ове Одлуке подразумева се простор
који је урбнистичким планом одређен као грађевински реон.
Члан 6.
У дане одржавања других манифестација (свадбе, балови, матурске вечери,
испраћај у војску, за време верских празника и сличних манифестација) радно време

Број 16.

Службени лист општине Темерин 07.12.2009.

Страна 17

угоститељских и сличних објеката може бити и дуже од радног времена пописаног
овом Одлуком.
Сагласност за продужавање радног времена из става 1. овог члана, на зехтев
власника објекта издаје Одељење за инспекцијске послове Општинске управе
Темерин. Такса за сагласност изности 4.000 динара.
Члан 7.
Одговорно лице за угоститељске и сличне објекте које послује у оквиру
привредног друштва или другог правног лица, односно предузетник или лице које
они, писменим путем, овласте, морају да буду присутни у објекту на почетку и на
крају радног времена.
Лица из става 1. овог члана, дужна су да у року од 30 минута од времена које је
одредбама ове одлуке утврђено као време заваршетка радног времена, ослободе
објекат из става 1. овог члана, од лица која нису запослена у њему.
Уколико се након истека рока из става 2. овог члана, у објекту затекну лица
која нису запослена у њему сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног
времена.
Члан 8.
Рад у угоститељском и сличном објекту мора бити организован на такав начин
да се не ремети кућни ред, јавни ред и мир и комунални ред.
Члан 9.
У угоститељским и сличним објектима ознака радног времена мора бити
истакнута на видном месту на улазу у објекат.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Новчана казна за прекршај ће бити изречена ако:
- буде одређено радно време супротно овој одлуци,
- се почне са радом пре или ради дуже од утврђеног радног времена,
- се не истакне распоред, почетак и зваршетак радног времена,
- лице из чл.7. ст.1. ове Одлуке не буде присутно у објекту на почетку и на крају
радног времена
и то:
1. Предузетнику – новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара,
2. Привредном друштвоу или другом правном лицу – новчаном казном од 5.000
до 500.000 динара,
3. Одговорном лицу у привредном друштву или другом правном лицу – новчаном
казном од 250 до 25.000 динара,
4. Овлашћеном лицу из чл.7. ст.1. ове Одлуке – новчаном казном од 250 до
25.000 динара.
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IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Надзор над применом ове Одлуке врши комунална инспекција уз асистенцију
радника Министарства унутрашњих послова Темерин.

Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену
угоститељских објеката на подручју општине Темерин (“Службени лист општине
Темерин”, бр.6/2003)
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном листу општине Темерин”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-20-8/2009-01
Дана:01.12. 2009.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Михаљ др. Матушка,с.р.

178.
На основу члана 35. тачка 6. Статута Општине Темерин (''Службени лист
Општине Темерин'' бр.11/2008),
Скупштина општине Темерин на својој XIII седници одржаној 01.12. 2009.
године донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
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I
Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја избеглица и интерно
расељених лица у Општини Темерин за период 2010-2013. године,

II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу Општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНА
Број:06-20-1/2009-01
Дана:01.12.2009.год
ТЕМЕРИН

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

179.
На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIII седници одржаној 01.12.2009. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ЗА ПЕРИОД ОД
01.09.2009. ДО 31.08.2010. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм рада Предшколске установе
''Вељко Влаховић'' за период од 01.09.2009. до 31.08.2010. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-20-10/2009-01
ДАНА. 01.12.2009.Г.
ТЕМЕРИН

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

180.
На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIII седници одржаној 01.12.2009. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ЗА 2009/2010. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Предшколски програм Предшколске установе ''Вељко
Влаховић'' за 2009/2010. годину.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-20-11/2009-01
ДАНА. 01.12.2009.год.
ТЕМЕРИН
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаљ др. Матушка,с.р.

181.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007), a у вези са чланом 136. став 1. тачка 1. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/2005) и члана 35. тачка 9.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIII седници одржаној 01.12.2009. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ДОМА
ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Дома здравља
''Темерин'' Темерин, коју је донела Управни одбор Дома здравља ''Темерин'' Темерин
на седници одржаној 29.05.2009. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-20-12/2009-01
ДАНА. 01.12.2009.год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаљ др. Матушка,с.р.
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182.
На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98) и члана 35. тачка 23. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIII седници одржаној 01.12.2009. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА ЗА ГРЕЈНУ
СЕЗОНУ 2009/2010 ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуге грејања за грејну сезону 2009/2010
годину, који је усвојен на XI седници Управног одбора Јавног комуналног предузећа
''Темерин'' Темерин дана 18.11.2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-20-13/2009-01
ДАНА. 01.12.2009.год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаљ др. Матушка,с.р.
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183.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/2008) и члана 3. Одлуке о Општинском јавном
правобранилаштву општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 5/94),
Скупштина општине Темерин на XIII седници одржаној 01.12.2009. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА

I
ОЛИВЕРА ГРБИЋ, дипломирани правник, именује се за Општинског јавног
правобраниоца на мандатни период од четири године, почев од 16.12.2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-20-14-1/2009-01
ДАНА. 01.12.2009.год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаљ др. Матушка,с.р.
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184.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIII седници одржаној 01.12.2009. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН

I
ЈОЛАНКА ВАРГА, именује се за вршиоца дужности директора Библиотеке
''Сирмаи Карољ'' Темерин, почев од 16.12.2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-20-14-2/2009-01
ДАНА. 01.12.2009.год.
ТЕМЕРИН

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

Број 16.

Службени лист општине Темерин 07.12.2009.

Страна 25

185.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. став 2. Закона о основама система образовања
и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009) и члана 35. тачка 9. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2008),
Скупштина општине Темерин на XIII седници одржаној 01.12.2009. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' ТЕМЕРИН

I
ОЛИВЕРА ПАВЛОВИЋ, представник родитеља разрешава се дужности члана
Школског одбора ОШ ''Петар Кочић'' Темерин.

II
ЖЕЉКО ЧАВИЋ, именује се за члана Школског одбора ОШ ''Петар Кочић''
Темерин, као представник родитеља.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-20-14-3/2009-01
ДАНА. 01.12.2009.год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаљ др. Матушка,с.р.
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186.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/2008) и члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Агенције
за развој општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 15/2008),
Скупштина општине Темерин на XIII седници одржаној 01.12.2009. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
ГОРАН ЂАКОВИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора Агенције
за развој општине Темерин.

II
ТАЊА ВУКОТИЋ, именује се за члана Управног одбора Агенције за развој
општине Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-20-14-4/2009-01
ДАНА. 01.12.2009.год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаљ др. Матушка,с.р.
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187.
На основу члана 100. став 1. Закона о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), члана 64, 65, 66 и 67. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', бр. 54/09), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', бр. 11/08) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 13/08),
Општинско веће општине Темерин, на 48. седници одржаној дана 7. децембра
2009. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Оснивање Фонда
Члан 1.
Овим Решењем образује се буџетски фонд за заштиту животне средине
oпштине Темерин (у даљем тексту: Фонд).
Члан 2.
Овим Решењем уређују се:
•
•
•
•

сврха буџетског фонда,
време за које се буџетски фонд оснива,
надлежна управа одговорна за управљање фондом и
извори финансирања буџетског фонда.
Сврха буџетског фонда
Члан 3.

Сврха образовања буџетског фонда за заштиту животне средине Општине
Темерин је финансирање програма, пројеката и других активности у области
очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине на
територији Општине Темерин.
Средства буџетског фонда користиће се и за финансирање локалних акционих
и санационих планова, у складу са стратешким документима које доноси Општина
Темерин.
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Време за које се буџетски фонд оснива
Члан 4.
Фонд се образује на неодређено време.
Надлежна управа одговорна за управљање буџетским фондом
Члан 5.
Председник општине одговоран је за законито и наменско коришћење
средстава Фонда.
Члан Општинског већа за ресор заштита животне средине, одговоран је за
контролу и управљање средствима буџетског фонда.
Извори финансирања и средства за пословање буџетским фондом
Члан 6.
Средства за рад Фонда обезбеђују се из:
-

-

апропријација обезбеђених у оквиру буџета општине Темерин за текућу годину;
дела наменских средстава од накнаде за загађивање животне средине које
загађивач плаћа, у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине;
дела наменских средстава остварених од накнаде, у складу са чланом 85а
Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине;
дела средстава остварених од накнаде у складу са чланом 84. Закона о
заштити животне средине;
прихода остварених на основу међународне, регионалне и локалне сарадње и
сарадње са републичким органима на програмима, пројектима и другим
активностима у области заштите животне средине;
прилога донација, поклона и помоћи;
средстава остварених на конкурсима (домаћим и иностраним) за програме и
пројекте и
других средстава у складу са Законом.
Коришћење средстава буџетског фонда
Члан 7.

Средства остварена у буџетском фонду користиће се у складу са усвојеним
програмом коришћења средстава буџетског фонда, који доноси Општинско веће за
текућу годину.
Програме предлаже члан Општинског већа за ресор заштита животне средине
уз сагласност председника општине.

Број 16.

Службени лист општине Темерин 07.12.2009.

Страна 29

Члан 8.
Општина Темерин је дужна да прибави сагласност Министарства надлежног за
заштиту животне средине Републике Србије на предлог програма коришћења
средстава буџетског фонда.
Члан 9.
Председник општине овлашћен је за располагање средствима са
евиденционог рачуна фонда и одговоран је за њихово законито и наменско
коришћење.
Члан 10.
На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна буџетског фонда
преносе се у наредну годину.
Члан 11.
Буџетски фонд као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора у оквиру
Раздела 3 – Општинска управа, отвара председник општине Темерин.
Члан 12.
Стручне, административне и друге послове за Фонд обављаће Одељење за
буџет, финансије и трезор, уз сарадњу члана Општинског већа за ресор заштита
животне средине.
Члан 13.
Овo Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/2009-176-1-01
Дана:07.12.2009. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.
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188.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 48. седници одржаној 07.12.2009.
године, донело је следећe

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА
ЗА ИЗРАДУ ЛАП-А ЗА МЛАДЕ
I
Образује се Локални савет за израду ЛАП-а за младе у следећем
саставу:
- Даница Шкријељ, члан Општинског већа за ресор цивилна организација и
омладина – за председника,
- Ивана Јерков, координатор Локалне канцеларије за младе – за члана,
- Др Горица Бањац, члан Општинског већа за ресор здравство и социјална
заштита – за члана,
- Др Олга Пекез, члан Општинско већа за ресор заштита животне средине – за
члана,
- Изабела Урбан, члан Општинског већа за ресор школство и дечије установе –
за члана,
- Милан Радовић, члан Општинског већа за ресор спорт – за члана,
- Мирослав Тепић, члан Општинског већа за ресор култура – за члана,
- Данијел Хајдук, директор Центра за социјални рад општине Темерин – за
члана,
- Александра Мишковић, директор ОШ ''Петар Коичић'' Темерин – за члана,
- Татјана Гемаљевић, представник Полицијске станице Темерин – за члана,
- Марина Пилиповић, представник Националне службе за запошљавање – за
члана.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2009-176-2-01
Дана:07.12.2009. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.
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РЕД. БР.

НАЗИВ АКТА

СТРАНА

172.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ УСКЛАЂИВАЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И
ИЗГРАДЊИ

1

173.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН

2

174.

175.

176.
177.
178.

179.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ УСКЛАЂИВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ УДАЉЕНОСТИ ОД
СУСЕДНОГ ОБЈЕКТА И ВИСИНЕ ОБЈЕКТА, ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈП
''ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН''
ТЕМЕРИН

11

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ И СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

15

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
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Број 16.

Службени лист општине Темерин 07.12.2009.

Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Ђураки Јанош, секретар Скупштине општине Темерин
Годишња претплата: 1500,00 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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