СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XXXIX – Број 2.

ТЕМЕРИН 27. ЈАНУАР 2006.

Примерак 30,00 динара

3.
На основу члана 46. став 1. и 47. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 47/03), члана 9. став 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије" бр.
135/04), члана 28. став 1. тачка 5. Статута општине Темерин ("Службени лист
општине Темерин", бр.4/2002, 12/2003, 13/2004 и 9/2005) и члана 2. Одлуке о
одређивању органа општине Темерин за доношење одлука о изради
урбанистичких планова општине Темерин (''Службени лист општине Темерин''
1/2005)
Председник општине Темерин, по прибављеном мишљењу Комисије за планове,
25.01.2006. године доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА НАСЕЉА ТЕМЕРИН
Члан 1.
Приступа се изради Генералног плана насеља Темерин (у даљем тексту: План).
Основни циљ израде Плана је одређивање дугорочне пројекције развоја и
просторног уређења насеља.
Члан 2.
Обухват Генералног плана 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.
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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 међу
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 ка истоку 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 граница у 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, 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.
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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 и долази до тачке бр.187, која се налази на тромеђи
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 долази 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 међу парцеле 12353/1
до тачке бр.26, која се налази тромеђи парцела 12352/2, 12353/1 и 12353/3.
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).
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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 ка
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 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.
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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
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.
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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.
Члан 3.
Овом Одлуком привремено се забранјује изградња на делу подручју обухваћеним
овим Планом за време израде Плана до годину дана од дана доношења ове
Одлуке.
Привремена забрана градње у смислу ст. 1.овог члана односи се:
- на Зоне нове изградње по Плану намене површина и саобраћајне
инфраструктуре из Програма који је саставни део ове Одлуке,
- на део блока 85 за следеће парцеле: 5591, 5592, 5595/1, 5595/2, 7202/1 и
5593 к.о.Темерин,
- на делу блока 3 за следеће парцеле 11677/1, 11676/1, 13502/1, 11637/1,
11640/1, 11644/1, 11645/1, 1165/1, 11651/1, 11656/1, 11655/1 и 11654/1
к.о.Темерин.
Члан 4.
Рок за израду Плана је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
За носиоца израде Плана одређује се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови
Сад, Железничка бр. 6/III (у даљем тексту: Завод).
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Темерин.
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Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Програм за израду Генералног плана насеља Темерин,
израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, број Е-2181.

Члан 8.
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 9.
Саставни део ове одлуке је Решење о неизрађивању стратешке процене утицаја
на животну средину Генералног плана насеља Темерин, коју је донела Општинска
управа општине Темерин, Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне послове,
под редним бројем 350-1/2006-04 од дана 13.01.2006, по предходно
прибављеном Мишљењу бр. 501-013/05-03 од 27.12.2005.год. Одељења за
привреду приватно предузетништво и заштиту животне средине.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-21/2006-01
Дана: 25.01.2006. год.
ТЕМЕРИН

4.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН,

Стојан Тинтор, с.р.
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На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'' број: 9/2002, 87/2002 и 66/2005) и на основу члана 8. Одлуке о
буџету општине Темерин за 2006. годину (''Службени лист општине Темерин'' број
13/2005),
Председник општине Темерин дана 20. јануара 2006. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2006.
годину (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2005), раздео 3. глава 3.
Средства резерве, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, економска класификација 499 Средства резерве, на позицији 46.
Текућа резерва одобравају се средства Општинској управи – Трансакције везане за
јавни дуг у износу од 38.100,00 динара за обезбеђење додатних средстава за
отплату главнице домаћим кредиторима.
2.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 3.
Општинска управа Темерин, глава 4. Трансакције везане за јавни дуг, функција 170
Трансакције везане за јавни дуг, апропријација економске класификације 611
Отплата главнице домаћим кредиторима, на позицији 49.
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
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2006-3-01
Дана: 20.01.2006. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
Стојан Тинтор, с.р.
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САДРЖАЈ

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА

СТРАНА

3.

ОДЛУКА
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
НАСЕЉА ТЕМЕРИН

1

4.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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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

