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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

248. 
 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – 
испр.,108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 
35. Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине 
Темерин'', бр. 6/2014 и  14/2014), 
 Скупштина општине Темерин је на XXXIII седници од 14.10.2015. године, 
донела 
 
 

О Д Л У К У 
 

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 

                                                    I ОПШТИ ДЕО 
 
 

      Члан 1. 
 

 
 У Одлуци о буџету општине Темерин за 2015. годину (''Службени лист 
општине Темерин'', бр. 20/2014) члан 1. мења се и гласи: 
 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Темерин за 2015. 
годину (у даљем тексту: буџет), састоје се: 
 
 
 

  
Износ 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине         (класа 7 + класа 8) 862,617,000 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 862,517,000 

       - буџетска средства 804,970,000 

       - сопствени приходи 55,047,000 

       - донације 2,500,000 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8) 100,000 
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2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине             (класа 4 + класа 5) 960,970,000 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 752,803,000 

       - текући буџетски расходи 692,390,000 

       - расходи из сопствених прихода 57,913,000 

       - донације 2,500,000 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 5) у чему: 208,167,000 

       - текући буџетски издаци 203,877,000 

       - издаци из сопствених прихода 4,290,000 

       - донације   

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ                                                                  
(класа 7 + класа 8) – (класа 4 + класа 5)                                                    -98,353,000 

Издаци за набавку финансијске имовине                                                                 
(у циљу спровођења јавних политика) категорија 62   

Примања од продаје финансијске имовине                                                   
(категорије 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)   

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ                                                     
(класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5) + (категорија 92 – 
категорија 62) -98,353,000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине                                                         
(конта  9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 1,000,000 

Примања од задуживања (категорија 91) 75,825,000 

Неутрошена средства из претходних година 30,728,000 

Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61) 9,200,000 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу                                  
спровођења јавних политика (део  категорије  62)   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 98,353,000 

 
 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим 
износима: 
 

ОПИС 
Економска 

класификација 
Износ у 

динарима 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ     

1. Порески приходи 71 561,137,500 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке                    (осим самодоприноса) 711 395,960,500 

    1.2. Самодопринос 711180   

    1.3. Порез на фонд зарада на радну снагу 712 10,000 

    1.4. Порез на имовину 713 141,174,000 

    1.5. Остали порески приходи 714+716 23,993,000 
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2. Непорески приходи, у чему: 74 108,999,500 

    - поједине врсте накнада са одређеном 
наменом        (наменски приходи)     

    - приходи од продаје добара и услуга     

3. Донације 731+732 2,500,000 

4. Трансфери 733 189,880,000 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100,000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ  
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ     

1. Текући расходи 4 752,803,000 

    1.1 Расходи за запослене 41 195,619,000 

    1.2 Коришћење роба и услуга 42 234,202,200 

    1.3. Отплата камата 44 4,650,000 

    1.4.Субвенције 45 79,435,600 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 36,805,300 

    1.6. Остали расходи, у чему:                                                      
- средства резерви 

48+49 
42,579,900 

2. Трансфери 463+464+465 159,511,000 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 208,167,000 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 
6211) 62   

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА     

1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 92 1,000,000 

2. Задуживање 91 75,825,000 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 75,825,000 

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912   

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ     

3. Отплата дуга 61 9,200,000 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 9,200,000 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613   

4. Набавка финансијске имовине 6211   

      

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 13) 3 14,606,000 

      

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финанс. 15) 3 16,122,000 

 
 
 

Члан 2.  
 

 Члан 2. мења се и гласи: 
 

 Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме: 
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Назив програма Износ у динарима 

Локални развој и просторно планирање 63,653,000 

Комунална делатност 207,669,600 

Локални економски развој 6,630,000 

Развој туризма 10,372,000 

Развој пољопривреде 38,913,000 

Заштита животне срединe 17,580,000 

Путна инфраструктура 45,460,000 

Предшколско васпитање 118,785,000 

Основно образовање 86,211,000 

Средње образовање 16,065,000 

Социјална и дечија заштита 54,027,300 

Примарна здравствена заштита  11,856,000 

Развој културе 43,181,000 

Развој спорта и омладине 16,830,000 

Локална самоуправа 232,937,100 

УКУПНО: 970,170,000 

 
 

Члан 3. 
 

 Члан 3. мења се и гласи: 
 

 
 Буџетски дефицит, настао 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 у 
укупном износу од 98.353.000,00 динара финансираће се из кредита и пренетих 
неутрошених средстава. 
 

Члан 4. 
 

 Члан 4. мења се и гласи: 
 

 Укупни приходи и примања буџета заједно са осталим изворима 
финансирања планирају се по врстама, односно економској класификацији у 
следећим износима, и то: 
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ОПШТИ 
ДЕО 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА  БУЏЕТА 

  

Конто Назив конта 
Приходи и 
примања 

буџета 

Приходи 
и 

примања 
из 

додатних 
извора 

Укупно 

1 2 3 4 6 

300 
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И 
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

311 КАПИТАЛ 

3117 
Пренета неутрошена средства 
из ранијих година 

11,172,000 4,950,000 16,122,000 

  Укупно 311 11,172,000 4,950,000 16,122,000 

321 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

3213 
Нераспоређени вишак 
прихода и примања  или 
дефицит из ранијих година 

12,500,000 2,106,000 14,606,000 

  Укупно 321 12,500,000 2,106,000 14,606,000 

I 
Укупно неутрошена 
средства из претходне и 
ранијих година 

23,672,000 7,056,000 30,728,000 

700 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И KАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

7111 
Порез на  доходак и капиталне 
добитке који плаћају физичка 
лица 

395,952,000 8,500 395,960,500 

  Укупно 711    395,952,000 8,500 395,960,500 

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ 

7121 Порез на фонд зарада 10,000   10,000 

  Укупно 712   10,000   10,000 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 

7131 
Периодични порези на 
непокретности 

103,674,000   103,674,000 

7133 
Порези на заоставштину, 
наслеђе и поклон 

2,000,000   2,000,000 

7134 
Порези на финансијске  и 
капиталне трансакције 

35,500,000   35,500,000 

7136 
Други периодични порези на 
имовину 
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  Укупно 713   141,174,000   141,174,000 

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 

7144 Порези на појединачне услуге  350,000   350,000 

7145 

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

13,633,000   13,633,000 

  Укупно 714   13,983,000   13,983,000 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 

7161 
Други порези које искључиво 
плаћају предузећа, односно 
предузетници 

10,010,000   10,010,000 

  Укупно 716    10,010,000   10,010,000 

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

7321 
Текуће донације од 
међународних организација 

2,500,000   2,500,000 

7322 
Капиталне донације од 
међународних организација 

      

  Укупно 732 2,500,000   2,500,000 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА  ВЛАСТИ 

7331 
Текући трансфери од других 
нивоа власти 

127,000,000 22,880,000 149,880,000 

7332 
Капитални трансфери од 
других нивоа власти 

40,000,000   40,000,000 

  Укупно 733 167,000,000 22,880,000 189,880,000 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 

7411 Камате 2,500,000   2,500,000 

7414 
Приход од имовине који 
припада имаоцима полиса 
осигурања 

  182,000 182,000 

7415 Закуп непроизводне имовине  38,891,000   38,891,000 

  Укупно 741    41,391,000 182,000 41,573,000 

742 ПРИХОДИ ОДПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 

7421 
Приходи од продаје добара и 
услуга или закупа од стране 
тржишних организација 

500,000 4,507,750 5,007,750 

7422 Таксе и накнаде 25,200,000   25,200,000 

7423 
Споредне продаје добара и 
услуга које врше државне 
нетржишне јединице 

1,000,000 2,550,000 3,550,000 
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  Укупно 742    26,700,000 7,057,750 33,757,750 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 

7431 
Приходи за новчане казне од 
кривичних дела 

  240,000 240,000 

7433 
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје 

3,750,000   3,750,000 

  Укупно 743 3,750,000 240,000 3,990,000 

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

7441 
Текући добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица 

  233,300 233,300 

  Укупно 744   233,300 233,300 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 

7451 
Мешовити и неодређени 
приходи  

5,000,000 24,445,450 29,445,450 

  Укупно 745 5,000,000 24,445,450 29,445,450 

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

7711 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 

      

  Укупно 771       

II Укупни текући приходи 807,470,000 55,047,000 862,517,000 

800 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 

8231 
Примања од продаје роба за 
даљу продају 

  100,000 100,000 

  Укупно 823   100,000 100,000 

III 
Укупно примања од продаје 
нефинансијске имовине  

  100,000 100,000 

900 ПРИМАЊЕ ОД ЗАДУЖИВАЊА И  ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

911 ПРИМАЊЕ ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 

9114 
Примање од задуживања од 
посл. банака у земљи 

75,825,000   75,825,000 

  Укупно 911 75,825,000   75,825,000 

921 ПРИМАЊЕ ОД  ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

9219 
Примање од продаје домаћих 
акција и осталог капитала  

1,000,000   1,000,000 

  Укупно 921 1,000,000   1,000,000 

IV 
Укупно примања  од 
задуживања и продаје 
финансијске имовине 

76,825,000   76,825,000 
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V 
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
И ПРИМАЊА            (II+III+IV) 

884,295,000 55,147,000 939,442,000 

VI 

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА   
(I+V) 

907,967,000 62,203,000 970,170,000 

 
 

Члан 5. 
 

 Члан 5. 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 2015. ГОДИНУ 

 

Економска 
класификација 

Врста расхода 
Средства 
из буџета  

Средства 
из 

додатних 
извора 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 694,890,000 57,913,000 752,803,000 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 182,575,000 13,044,000 195,619,000 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 139,398,000 10,742,000 150,140,000 

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 24,992,000 2,023,000 27,015,000 

413 Накнаде у натури 369,000   369,000 

414 Социјална давања запосленима 5,176,000 258,000 5,434,000 

415 Накнаде трошкова за запослене 5,768,000 21,000 5,789,000 

416 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 1,562,000   1,562,000 

417 Посланички додатак 5,310,000   5,310,000 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 208,546,000 25,656,200 234,202,200 

421 Стални трошкови 48,600,000 3,725,000 52,325,000 

422 Трошкови путовања 1,666,000 1,225,000 2,891,000 

423 Услуге по уговору 37,342,000 3,455,200 40,797,200 

424 Специјализоване услуге 91,248,000 1,685,000 92,933,000 

425 Текуће поправке и одржавање  17,028,000 2,320,000 19,348,000 

426 Материјал 12,662,000 13,246,000 25,908,000 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА 4,650,000   4,650,000 

441 Отплата домаћих камата 2,350,000   2,350,000 

444 Пратећи трошкови задуживања 2,300,000   2,300,000 



Број 12     Службени лист општине Темерин    14.10.2015. Страна 9 

 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 79,435,600   79,435,600 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 69,085,600   69,085,600 

454 Субвенције приватним предузећима 10,350,000   10,350,000 

460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 158,686,000 825,000 159,511,000 

463 
Донације и трансфери осталим нивома 
власти 127,796,000   127,796,000 

464 
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 11,856,000   11,856,000 

465 Остале дотације и трансфери 19,034,000 825,000 19,859,000 

470000 
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 18,891,300 17,914,000 36,805,300 

472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 18,891,300 17,914,000 36,805,300 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 36,106,100 473,800 36,579,900 

481 Дотације невладиним организацијама 30,751,000   30,751,000 

482 
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 760,100 153,800 913,900 

483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 2,125,000 200,000 2,325,000 

485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 2,470,000 120,000 2,590,000 

490000 РЕЗЕРВЕ 6,000,000   6,000,000 

499 Средства резерве 6,000,000   6,000,000 

500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 203,877,000 4,290,000 208,167,000 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 173,877,000 4,290,000 178,167,000 

511 Зграде и грађевински објекти 150,394,000 3,000,000 153,394,000 

512 Машине и опрема 22,788,000 1,220,000 24,008,000 

515 Нематеријална имовина 695,000 70,000 765,000 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 30,000,000   30,000,000 

541 Земљиште 30,000,000   30,000,000 

600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9,200,000 

  
9,200,000 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 9,200,000   9,200,000 

611 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима 9,200,000   9,200,000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 907,967,000 62,203,000 970,170,000 

 
Члан 6. 

 
 Члан 6. мења се и гласи: 
 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017. 
годину исказују се у следећем прегледу: 
 

Еко
н. 

кла

Редн
и 

број 
Опис 

Вреднос
т  

Износ у динарима 

2015 2016 2017 
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с.   

1 2 3 4 5 6 7 

I   КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ         

    ОПШТИНСКА УПРАВА         

511   
Зграде и грађевински 
објекти         

  1 
Изградња зграда и 
грађевинских објеката 200,000 

200,000.0
0     

  2 
Капитално одржавање 
зграда и објеката 1,500,000 1,500,000     

  3 Пројектна документација 700,000 700,000     

    Укупно: 2,400,000 2,400,000     

    Извори финансирања:         

    - из буџета општине 900,000 900,000     

    

-неутрошена средства 
донација из ранијих година 
(извор 15) 1,500,000 1,500,000     

511   
Пројекат реконструкције 
објекта МЗ Бачки Јарак         

  1 
Капитално одржавање 
зграда и објеката 

13,140,00
0 

13,140,00
0     

    Укупно: 
13,140,00

0 
13,140,00

0     

    Извори финансирања:         

    - из буџета општине 2,500,000 2,500,000     

    
-приходи од других нивоа 
власти 

10,640,00
0 

10,640,00
0     

    

ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА ''ВЕЉКО 
ВЛАХОВИЋ''         

511   
Зграде и грађевински 
објекти         

  1 
Ревизија пројекта објекта 
вртића у Сиригу 1,600,000 1,600,000     

    Укупно: 1,600,000 1,600,000     

    Извори финансирања:         

    - из буџета општине 1,600,000 1,600,000     

    

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

511   
Зграде и грађевински 
објекти         

  1 Пројектна документација 5,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 

  2 
Изградња трафо станице и 
електро мреже 4,800,000 4,800,000     

  3 План генералне регулације 6,200,000 2,200,000 2,000,000 2,000,000 
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  4 
Изградња црпне станице 
ЦС2 

10,200,00
0 

10,200,00
0     

  5 
Изградња јужног колектора 
- фаза 4 и фаза 5 

76,000,00
0 

76,000,00
0     

  6 
Изградња зграда и 
грађевинских објеката 6,534,000 6,534,000     

  7 
Одржавање пречистача 
отпадних вода 1,500,000 1,500,000     

  8 Топловод 4,900,000 4,900,000     

  9 
Изградња сервисне 
саобраћајнице Б38/39 

50,010,00
0 10,000 

20,000,00
0 

30,000,00
0 

  10 
Изградња капеле на 
западном гробљу 5,000,000 5,000,000     

  11 
Изградња пречистача 
отпадних вода 

250,000,0
00   

120,000,0
00 

130,000,0
00 

  12 
Изградња западног 
колектора 

78,000,00
0 

11,000,00
0 

35,000,00
0 

32,000,00
0 

  13 
ППОВ инвестиционо 
одржавање 5,000,000 5,000,000     

  14 
Реконструкција јавне 
расвете 

60,000,00
0   

30,000,00
0 

30,000,00
0 

  15 
Секундарна канализациона 
мрежа 

62,000,00
0   

27,000,00
0 

35,000,00
0 

  16 

Секундарна канализациона 
мрежа БЛОК 78,79 Старо 
Ђурђево 

29,000,00
0     

29,000,00
0 

  17 Потисни вод из  ЦС - 2 
19,200,00

0   
19,200,00

0   

    Укупно: 
673,844,0

00 
128,644,0

00 
255,200,0

00 
290,000,0

00 

    Извори финансирања:         

    - из буџета општине 
590,794,0

00 
56,611,00

0 
244,183,0

00 
290,000,0

00 

    
- приходи од других нивоа 
власти 

15,573,00
0 4,556,000 

11,017,00
0   

    
- примања од домаћих 
задуживања 

65,025,00
0 

65,025,00
0     

    

- неутрошена средства 
донација из ранијих година 
(извор 15) 2,452,000 2,452,000     

    
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
БАЧКИ ЈАРАК         

511   
Зграде и грађевински 
објекти         

  1 
Капитално одржавање 
зграда и објеката 4,250,000 4,250,000     

    Укупно: 4,250,000 4,250,000     

    Извори финансирања:         

    
- приходи од других нивоа 
власти 2,750,000 2,750,000     

    - из буџета општине 1,500,000 1,500,000     

    
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
СИРИГ         
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511   
Зграде и грађевински 
објекти         

  1 
Пројектна документација 
за Дом културе 300,000 300,000     

    Укупно: 300,000 300,000     

    Извори финансирања:         

    - из буџета општине 300,000 300,000     

    
ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА         

511   
Зграде и грађевински 
објекти         

  1 

Пројектна документација 
за реализацију туристичке 
сигнализације 200,000 200,000     

    Укупно: 200,000 200,000     

    Извори финансирања:         

    - из буџета општине 200,000 200,000     

II 
  

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 
ОСТАЛИМ НИВОИМА 

ВЛАСТИ         

    
О.Ш. ''СЛАВКО РОДИЋ'' 
БАЧКИ ЈАРАК         

463   
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти         

  1 

Завршетак изградње 
спортске хале у О.Ш. 
''Славко Родић'' Бачки 
Јарак 

14,000,00
0 

14,000,00
0     

    Укупно: 
14,000,00

0 
14,000,00

0     

    Извори финансирања:         

    - из буџета општине 
14,000,00

0 
14,000,00

0     

III 

  

КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ОБАВЕЗНОГ 
СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА         

    
ДОМ ЗДРАВЉА 
''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН         

464   

Капиталне дотације 
организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања         

  1 
Реновирање амбуланте у 
Бачком Јарку 5,000,000   5,000,000   

    Укупно: 5,000,000   5,000,000   

    Извори финансирања:         

    - из буџета општине 5,000,000   5,000,000   
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IV 

  

КАПИТАЛНЕ  
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА         

    
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' 
ТЕМЕРИН         

451   

Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама         

  1 Ревитализација базена 7,000,000 7,000,000     

  2 

Технолошки пројекат за 
дезинфекцију воде 
мешовитим дезифектантом 
на изворишту ''Вашариште'' 

14,047,60
0 

14,047,60
0     

  3 

Технолошки пројекат за 
дезинфекцију воде за пиће 
на месту потрошње - МЗ 
Бачки Јарак и МЗ Сириг 

19,700,00
0 

19,700,00
0     

    Укупно: 
40,747,60

0 
40,747,60

0     

    Извори финансирања:         

    - из буџета општине 
15,112,00

0 
15,112,00

0     

    
- приходи од других нивоа 
власти 

22,648,80
0 

22,648,80
0     

    

- неутрошена средства 
донација из ранијих година 
(извор 15)    2,986,800 2,986,800     

    
УКУПНО: 

755,481,6
00 

205,281,6
00 

255,200,0
00 

290,000,0
00 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 1

0602

0602-0001

111

1 411 1.300.000 1.300.000

2 412 235.000 235.000

3 414 1.000 1.000

4 415 33.000 33.000

5 416 1.000 1.000

6 417 5.310.000 5.310.000

7 421 10.000 10.000

8 422 30.000 30.000

9 423 5.900.000 5.900.000

10 426 200.000 200.000

11 465 350.000 350.000

12 481 565.000 565.000

13 481 50.000 50.000

13/1 482 61.000 61.000

14.046.000 14.046.000

01 14.046.000 14.046.000

14.046.000 14.046.000

01 14.046.000 14.046.000

14.046.000 14.046.000

01 14.046.000 14.046.000

14.046.000 14.046.000

ПОСЕБАН ДЕО
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПЛАН  РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА 
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Опис позиције
Средства из 

буџета

Средства из 

додатних 

извора

Укупна средства

7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Извршни и законодавни органи

Платe, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Посланички додатак

Стални трошкови 

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Материјал

Остале дотације и трансфери

Дотације невладиним организацијама - политичке странке

Дотације невладиним организацијама - национални Савет 

мађарске националне мањине

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Укупно за функцију 111:

Извори финансирања за функцију 111:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0602-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

Укупно за програм 15:

Извори финансирања за програм15;

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 1:

           Приходи и примања из средстава буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у укупном 

износу од 907.967.000,00 динара, као и приходи и примања из додатних извора корисника буџета, заједно са пренетим 

неутрошеним средствима из ранијих година у укупном износу од 62.203.000,00 динара, распоређују се по корисницима и 

врстама расхода и издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

           Члан 7. мења се и гласи:
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1 2

0602

0602-0001

160

14 423 150.000 150.000

150.000 150.000

01 150.000 150.000

150.000 150.000

01 150.000 150.000

150.000 150.000

14.196.000 14.196.000

2 1

0602

0602-0001

111

15 411 13.600.000 13.600.000

16 412 2.450.000 2.450.000

17 413 10.000 10.000

18 414 1.000 1.000

19 415 360.000 360.000

20 416 1.000 1.000

21 421 40.000 40.000

22 422 250.000 250.000

23 423 5.800.000 5.800.000

24 424 400.000 400.000

25 426 700.000 700.000

26 465 2.050.000 2.050.000

27 472 200.000 200.000

27/1 485 70.000 70.000

25.932.000 25.932.000

01 25.932.000 25.932.000

25.932.000 25.932.000

01 25.932.000 25.932.000

25.932.000 25.932.000

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Услуге по уговору

Укупно за функцију 160:

Извори финансирања за функцију 160:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0602-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 2:

УКУПНО РАЗДЕО 1:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Извршни и законодавни органи 

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору 

Специјализоване услуге

Материјал

Остале дотације и трансфери

Накнада за социјалну заштиту из буџета - за становништво

Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних 

органа

Укупно за функцију 111:

Извори финансирања за функцију 111:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0602-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 1:
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2 2

0602

0602-0004

330

28 411 1.050.000 1.050.000

29 412 190.000 190.000

30 414 1.000 1.000

31 415 33.000 33.000

32 422 50.000 50.000

33 423 20.000 20.000

34 426 80.000 80.000

35 465 130.000 130.000

1.554.000 1.554.000

01 1.554.000 1.554.000

1.554.000 1.554.000

01 1.554.000 1.554.000

1.554.000 1.554.000

2 3

0602

0602-0001

112

36 411 900.000 900.000

37 412 160.000 160.000

38 414 1.000 1.000

39 415 33.000 33.000

40 422 50.000 50.000

41 423 60.000 60.000

42 426 10.000 10.000

43 465 110.000 110.000

1.324.000 1.324.000

01 1.324.000 1.324.000

1.324.000 1.324.000

01 1.324.000 1.324.000

1.324.000 1.324.000

2 4

ОПШТИНСКИ  ПРАВОБРАНИЛАЦ

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Општинско јавно правобранилаштво

Судови

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Материјал

Остале дотације и трансфери

Укупно за функцију 330:

Извори финансирања за функцију 330:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0602-0004:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 2:

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Финансијски и фискални послови

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Трошкови путовања

Услуге по уговору 

Материјал

Остале дотације и трансфери

Укупно за функцију 112:

Извори финансирања за функцију 112:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0602-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 3:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
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0602

0602-0007

160

44 421 20.000 20.000

45 423 1.200.000 1.200.000

46 423 700.000 700.000

47 423 100.000 100.000

48 426 100.000 100.000

2.120.000 2.120.000

01 2.120.000 2.120.000

07

2.120.000 2.120.000

01 2.120.000 2.120.000

07

2.120.000 2.120.000

2 5

0602

0602-0010

160

49 499 1.000.000 1.000.000

50 499 5.000.000 5.000.000

6.000.000 6.000.000

01 6.000.000 6.000.000

6.000.000 6.000.000

01 6.000.000 6.000.000

6.000.000 6.000.000

36.930.000 36.930.000

3 1

0602

0602-0001

130

51 411 39.000.000 39.000.000

52 412 7.000.000 7.000.000

53 413 100.000 100.000

54 414 2.030.000 2.030.000

55 415 2.100.000 2.100.000

56 416 540.000 540.000

57 421 8.200.000 8.200.000

58 422 650.000 650.000

59 423 10.400.000 10.400.000

60 424 1.300.000 1.300.000

61 424 100.000 100.000

62 425 3.200.000 3.200.000

63 426 3.800.000 3.800.000

64 444 500.000 500.000

65 465 4.850.000 4.850.000

66 472 5.000.000 5.000.000

67 472 1.100.000 1.100.000

68 472 2.000.000 2.000.000

69 472 1.000.000 1.000.000

70 482 250.000 250.000

71 483 1.300.000 1.300.000

72 485 2.400.000 2.400.000

73 511 2.400.000 2.400.000

74 512 14.900.000 14.900.000

74/1 541 2.000.000 2.000.000

116.120.000 116.120.000

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Стални трошкови

Услуге по уговору

Услуге по уговору-Омладински клуб

Услуге по уговору-имплементација мера за ЛАП

Материјал

Укупно за функцију 160:

Извори финансирања за  функцију 160:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти

Укупно за програмску активност 0602-0007:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти

УКУПНО ГЛАВА 4:

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Резерве

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Стална резерва     

Текућа резерва        

Укупно за функцију 160:

Извори финансирања за  функцију 160:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0602-0010:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 5:

УКУПНО РАЗДЕО 2:

ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Oпште услуге

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнада трошкова за запослене

Накнада запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Специјализоване услуге - рушење објеката

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Пратећи трошкови задуживања

Остале дотације и трансфери

Накнаде за соц. заштиту из буџета-превоз ученика

Накнаде за соц. заштиту из буџета-превоз студената

Накнаде за соц. заштиту из буџета-студ.стипендије

Накнаде за соц. заштиту из буџета-средњ.стипендије

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Новчане казне и пенали по решењу судова

Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних 

органа

Зграде и грађевински објекти 

Машине и опрема

Земљиште

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за функцију 130:  
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01 103.229.000 103.229.000

03

07

10 10.800.000 10.800.000

15 2.091.000 2.091.000

116.120.000 116.120.000

01 103.229.000 103.229.000

03

07

10 10.800.000 10.800.000

15 2.091.000 2.091.000

0602-0011

130

75 423 800.000 800.000

800.000 800.000

01 800.000 800.000

07

800.000 800.000

01 800.000 800.000

07

0602-0012

130

76 451 6.500.000 6.500.000

77 454 6.350.000 6.350.000

12.850.000 12.850.000

01 11.850.000 11.850.000

07

15 1.000.000 1.000.000

12.850.000 12.850.000

01 11.850.000 11.850.000

07

15 1.000.000 1.000.000

0602-0016

130

77/1 424 140.000 140.000

77/2 511 13.000.000 13.000.000

13.140.000 13.140.000

01 2.500.000 2.500.000

07 10.640.000 10.640.000

13.140.000 13.140.000

01 2.500.000 2.500.000

07 10.640.000 10.640.000

0602

0602-0001

250

78 421 650.000 650.000

79 426 20.000 20.000

670.000 670.000

01 670.000 670.000

670.000 670.000

01 670.000 670.000

Приходи из буџета

Социјални доприноси 

Приходи од других нивоа власти

Примања од домаћих задуживања

Неутрошена средства донација из ранијих година 

Укупно за програмску активност 0602-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

Социјални доприноси 

Приходи од других нивоа власти

Примања од домаћих задуживања

Неутрошена средства донација из ранијих година 

Пројекат израде Стратегије одрживог развоја општине Темерин 2016-2020. године

Oпште услуге

Услуге по уговору

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за функцију 130:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти

Укупно за пројекат 0602-0011:

Извори финансирања за пројекат 0602-0011:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти

Пројекат активне политике запошљавања

Oпште услуге

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

Субвенције приватним предузећима

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за функцију 130:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти

Неутрошена средства донација из ранијих година 

Укупно за пројекат 0602-0012:

Извори финансирања за пројекат 0602-0012:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти

Неутрошена средства донација из ранијих година 

Пројекат реконструкције објекта МЗ Бачки Јарак

Oпште услуге

Специјализоване услуге

Зграде и грађевински објекти

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за функцију 130:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти

Укупно за пројекат 0602-0016:

Извори финансирања за пројекат 0602-0016:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одбрана некласификована на другом месту

Стални трошкови

Материјал

Укупно за функцију 250:

Извори финансирања за функцију 250:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0602-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета  
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0602

0602-0001

220

80 421 30.000 30.000

81 423 430.000 430.000

82 425 20.000 20.000

83 425 370.000 370.000

84 426 10.000 10.000

860.000 860.000

01 860.000 860.000

860.000 860.000

01 860.000 860.000

0602

0602-0001

360

85 423 40.000 40.000

85/1 426 60.000 60.000

86 512 2.000.000 2.000.000

2.100.000 2.100.000

01 2.100.000 2.100.000

2.100.000 2.100.000

01 2.100.000 2.100.000

0101

0101-0001

421

87 424 5.300.000 5.300.000

88 424 5.800.000 5.800.000

89 424 1.000 1.000

90 424 550.000 550.000

91 424 600.000 600.000

92 424 1.000 1.000

93 424 1.000 1.000

93/1 424 3.405.000 3.405.000

94 512 410.000 410.000

94/1 515 395.000 395.000

16.463.000 16.463.000

01 16.463.000 16.463.000

16.463.000 16.463.000

01 16.463.000 16.463.000

0602

0602-0001

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Цивилна одбрана

Стални трошкови

Услуге по уговору

Текуће поправке и одржавање

Текуће поправке и одржавање - кречење фасаде ватрог. Дома

Материјал

Укупно за функцију 220:

Извори финансирања за функцију 220:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0602-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Услуге по уговору

Материјал

Машине и опрема

Укупно за функцију 360:

Извори финансирања за функцију 360:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0602-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

ПОЉОПРИВРЕДА

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Унапређење услова за пољопривредну производњу

Пољопривреда

Специјализоване услуге - пољочуварска служба 

Специјализоване услуге - одводњавање

Специјализоване услуге - наводњавање

Специјализоване услуге - парцелизација

Специјализоване услуге - противградна служба

Специјализоване услуге - имплемент. ЛАП-а за пољопривреду

Подизање ветрозаштитних појасева

Специјализоване услуге - ГИС

Машине и опрема-пољочуварска служба

Нематеријална имовина - софтвер

Укупно за функцију 421:

Извор финансирања за функцију 421:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0101-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:

Приходи из буџета

ЛОКАЛНИ САОБРАЋАЈ

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
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451

95 454 1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

01 1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

01 1.000.000 1.000.000

0401

0401-0001

560

96 424 2.100.000 2.100.000

97 424 10.000.000 10.000.000

98 424 2.000.000 2.000.000

99 451 2.750.000 2.750.000

16.850.000 16.850.000

01 16.370.000 16.370.000

07 480.000 480.000

16.850.000 16.850.000

01 16.370.000 16.370.000

07 480.000 480.000

180.853.000 180.853.000

01 155.842.000 155.842.000

03

07 11.120.000 11.120.000

10 10.800.000 10.800.000

15 3.091.000 3.091.000

180.853.000 180.853.000

3 2

0602

0602-0003

170

100 441 2.350.000 2.350.000

101 444 1.800.000 1.800.000

102 611 9.200.000 9.200.000

13.350.000 13.350.000

01 13.350.000 13.350.000

13.350.000 13.350.000

01 13.350.000 13.350.000

13.350.000 13.350.000

Друмски саобраћај

Субвенције приватним предузећиима - локални превоз

Укупно за функцију 451:

Извори финансирања за функцију 451:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0602-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Управљање заштитом животне средине и природних вредности

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Специјализоване услуге - Воде Војводине

Специјализоване услуге

Специјализоване услуге - зоо служба

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 

канте за домаћинства

Укупно за функцију 560:

Извори финансирања за  функцију 560:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти

Укупно за програмску активност 0401-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти

Укупно извори финансирања за функције 130, 220, 250, 360, 

421, 451 и 560 :

Извори финансирања за функције 130, 220, 250, 360, 421, 451 и 560:

Приходи из буџета

Социјални доприноси 

Приходи од других нивоа власти

Примања од домаћих задуживања

Неутрошена средства донација из ранијих година 

УКУПНО ГЛАВА 1:

 ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Управљање јавним дугом

Трансакције јавног дуга

Отплате домаћих камата

Пратећи трошкови задуживања

Отплата главнице домаћим кредиторима

Укупно за функцију 170:

Извори финансирања за функцију 170:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0602-0003:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 2:

 
 
 
 
 



Број 12     Службени лист општине Темерин    14.10.2015. Страна 21 

 

3 3

2001

2001-0001

911

103 411 47.530.000 10.000.000 57.530.000

104 412 8.507.000 1.888.000 10.395.000

105 413 70.000 70.000

106 414 1.400.000 258.000 1.658.000

107 415 1.700.000 1.000 1.701.000

108 416 750.000 750.000

109 421 5.840.000 3.470.000 9.310.000

110 422 20.000 1.050.000 1.070.000

111 423 750.000 1.460.000 2.210.000

112 423 1.000 1.000

113 424 290.000 1.410.000 1.700.000

114 425 800.000 1.770.000 2.570.000

115 426 5.620.000 12.835.000 18.455.000

116 465 7.000.000 825.000 7.825.000

117 482 90.000 90.000

117/1 485 100.000 100.000

118 511 1.600.000 1.600.000

119 512 700.000 1.050.000 1.750.000

82.578.000 36.207.000 118.785.000

01 82.578.000 82.578.000

04 24.727.000 24.727.000

07 9.480.000 9.480.000

16 2.000.000 2.000.000

82.578.000 36.207.000 118.785.000

01 82.578.000 82.578.000

04 24.727.000 24.727.000

07 9.480.000 9.480.000

16 2.000.000 2.000.000

82.578.000 36.207.000 118.785.000

3 4

1201

1201-0001

820

120 411 5.827.000 330.000 6.157.000

121 412 1.047.000 60.000 1.107.000

122 414 200.000 200.000

123 415 150.000 150.000

124 416 160.000 160.000

125 421 600.000 15.000 615.000

126 422 75.000 25.000 100.000

127 423 470.000 45.000 515.000

128 425 120.000 120.000

129 426 370.000 25.000 395.000

130 465 760.000 760.000

131 482 5.000 5.000

132 512 100.000 70.000 170.000

133 515 300.000 70.000 370.000

10.184.000 640.000 10.824.000

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Функционисање Предшколских установа

Предшколско образовање

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Услуге по уговору - стучна пракса

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Остале дотације и трансфери

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних 

органа

Зграде и грађевински објекти

Машине и опрема

Укупно за функцију 911:

Извори финансирања за функцију 911:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Приходи од других нивоа власти 

Родитељски динар за ваннаставне активности

Укупно за програмску активност 2001-0001:

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Приходи од других нивоа власти 

Родитељски динар за ваннаставне активности

УКУПНО ГЛАВА 3 :

ЈАВНА БИБЛИОТЕКА "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Остале дотације и трансфери

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Машине и опрема

Нематеријална имовина

Укупно за функцију 820:

Извори финансирања за функцију 820:  
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01 10.184.000 10.184.000

04 500.000 500.000

07 140.000 140.000

10.184.000 640.000 10.824.000

01 10.184.000 10.184.000

04 500.000 500.000

07 140.000 140.000

10.184.000 640.000 10.824.000

3 5

1201

1201-0001

830

134 411 4.500.000 412.000 4.912.000

135 412 805.000 75.000 880.000

136 413 14.000 14.000

137 414 459.000 459.000

138 415 192.000 20.000 212.000

139 421 550.000 70.000 620.000

139/1 422 20.000 20.000

140 423 1.250.000 960.000 2.210.000

141 425 68.000 250.000 318.000

142 426 38.000 20.000 58.000

143 465 500.000 500.000

144 482 4.000 15.000 19.000

145 483 624.000 200.000 824.000

9.004.000 2.042.000 11.046.000

01 9.004.000 9.004.000

04 2.042.000 2.042.000

9.004.000 2.042.000 11.046.000

01 9.004.000 9.004.000

04 2.042.000 2.042.000

9.004.000 2.042.000 11.046.000

3 6

1201

1201-0001

820

146 411 5.300.000 5.300.000

147 412 944.000 944.000

148 413 125.000 125.000

149 414 250.000 250.000

150 415 320.000 320.000

151 421 950.000 10.000 960.000

152 422 200.000 100.000 300.000

153 423 2.500.000 360.000 2.860.000

154 424 200.000 150.000 350.000

155 425 400.000 10.000 410.000

156 426 350.000 50.000 400.000

157 465 670.000 670.000

158 482 30.000 30.000

159 483 1.000 1.000

159/1
485 20.000 20.000

160 512 120.000 100.000 220.000

12.360.000 800.000 13.160.000

01 12.360.000 12.360.000

04 700.000 700.000

07 100.000 100.000

12.360.000 800.000 13.160.000

01 12.360.000 12.360.000

04 700.000 700.000

07 100.000 100.000

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Приходи од других нивоа власти

Укупно за програмску активност 1201-0001:

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Приходи од других нивоа власти

УКУПНО ГЛАВА 4 :

КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 13: РAЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

Услуге емитовања и штампања

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Остале дотације и трансфери

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Новчане казне и пенали по решењу судова

Укупно за функцију 830:

Извори финансирања за функцију 830:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Укупно за програмску активност 1201-0001:

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

УКУПНО ГЛАВА 5:

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Остале дотације и трансфери

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Новчане казне и пенали по решењу судова

Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних 

органа

Машине и опрема

Укупно за функцију 820:

Извори финансирања за функцију 820:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Приходи од других нивоа власти

Укупно за програмску активност 1201-0001:

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Приходи од других нивоа власти  
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1201-0003

820

161 423 1.000 1.000

1.000 1.000

01 1.000 1.000

07

1.000 1.000

01 1.000 1.000

07

12.361.000 800.000 13.161.000

3 7

1101

1101-0001

620

162 411 14.391.000 14.391.000

163 412 2.577.000 2.577.000

163/1 413 50.000 50.000

164 414 600.000 600.000

165 415 650.000 650.000

166 416 50.000 50.000

167 421 2.550.000 2.550.000

168 422 85.000 85.000

169 423 2.000.000 2.000.000

170 424 200.000 200.000

171 425 650.000 650.000

172 426 800.000 800.000

173 465 1.850.000 1.850.000

174 482 300.000 300.000

175 483 200.000 200.000

176 511 8.500.000 8.500.000

177 512 200.000 200.000

178 541 28.000.000 28.000.000

63.653.000 63.653.000

01 61.353.000 61.353.000

15 2.300.000 2.300.000

63.653.000 63.653.000

01 61.353.000 61.353.000

15 2.300.000 2.300.000

0601

0601-0002

520

179 424 2.400.000 2.400.000

2.400.000 2.400.000

01 2.400.000 2.400.000

2.400.000 2.400.000

01 2.400.000 2.400.000

Пројекат Покрајински завод за културу

Услугe културе

Услуге по уговору

Укупно за функцију 820:

Извори финансирања за функцију 820:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

Укупно за пројекат 1201-0004:

Извори финансирања за пројекат 1201-0004:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

УКУПНО ГЛАВА 6:

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

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

Развој заједнице

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнада у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Остале дотације и трансфери

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Новчане казне и пенали по решењу судова

Зграде и грађевински објекти

Машине и опрема

Земљиште

Укупно за функцију 620:

Извори финансирања за функцију 620:

Приходи из буџета

Неутрошена средства донација из ранијих година 

Укупно за програмску активност 1101-0001:

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:

Приходи из буџета

Неутрошена средства донација из ранијих година 

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Управљање отпадним водама

Управљање отпадним водама

Специјализоване услуге - атмосферска канализација

Укупно за функцију 520:

Извори финансирања за функцију 520:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0601-0002:

Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:

Приходи из буџета  
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0601-0015

620

180 511 4.900.000 4.900.000

4.900.000 4.900.000

01 4.058.000 4.058.000

14 842.000 842.000

4.900.000 4.900.000

01 4.058.000 4.058.000

14 842.000 842.000

0601-0008

560

181 421 6.000.000 6.000.000

6.000.000 6.000.000

01 6.000.000 6.000.000

6.000.000 6.000.000

01 6.000.000 6.000.000

0601-0010

640

182 421 17.500.000 17.500.000

183 425 3.500.000 3.500.000

183/1 512 1.500.000 1.500.000

22.500.000 22.500.000

01 22.500.000 22.500.000

22.500.000 22.500.000

01 22.500.000 22.500.000

0601-0016

620

184 511 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000

01 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000

01 5.000.000 5.000.000

0601-0017

620

185 511 110.234.000 3.000.000 113.234.000

110.234.000 3.000.000 113.234.000

Пројекат: Изградња топловода

Развој заједнице

Зграде и грађевински објекти-топловод

Укупно за функцију 620:

Извори финансирања за функцију 620:

Приходи из буџета

Неутрошена средства од приватизације из предходних година

Укупно за пројекат 0601-0015:

Извори финансирања за пројекат  0601-0015:

Приходи из буџета

Неутрошена средства од приватизације из предходних година

Јавна хигијена

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Стални трошкови

Укупно за функцију 560:

Извори финансирања за функцију 560:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0601-0008:

Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:

Приходи из буџета

Јавна расвета

Улична расвета

Стални трошкови

Текуће поправке

Машине и опрема

Укупно за функцију 640:

Извори финансирања за функцију 640:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0601-0010:

Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:

Приходи из буџета

Пројекат: Изградња капеле на западном гробљу

Развој заједнице

Зграде и грађевински објекти - капела

Укупно за функцију 620:

Извори финансирања за функцију 620:

Приходи из буџета

Укупно за пројекат  0601-0016:

Извори финансирања за пројекат  0601-0016:

Приходи из буџета

Пројекат: Изградња канализационе мреже

Развој заједнице

Зграде и грађевински објекти 

Укупно за функцију 620:

Извори финансирања за функцију 620:  
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01 38.700.992 38.700.992

04 894.000 894.000

07 4.556.008 4.556.008

10 65.025.000 65.025.000

13 2.106.000 2.106.000

15 1.952.000 1.952.000

110.234.000 3.000.000 113.234.000

01 38.700.992 38.700.992

04 894.000 894.000

07 4.556.008 4.556.008

10 65.025.000 65.025.000

13 2.106.000 2.106.000

15 1.952.000 1.952.000

0101

0101-0001

421

186 424 18.100.000 18.100.000

18.100.000 18.100.000

01 6.541.000 6.541.000

13 11.559.000 11.559.000

18.100.000 18.100.000

01 6.541.000 6.541.000

13 11.559.000 11.559.000

0701

0701-0003

620

187 511 10.000 10.000

10.000 10.000

01 10.000 10.000

10.000 10.000

01 10.000 10.000

0701-0002

620

188 424 38.100.000 38.100.000

189 425 7.350.000 7.350.000

45.450.000 45.450.000

01 45.450.000 45.450.000

45.450.000 45.450.000

01 45.450.000 45.450.000

278.247.000 3.000.000 281.247.000

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Приходи од других нивоа власти

Приходи од домаћих задуживања

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Неутрошена средства донација из ранијих година 

Укупно за пројекат  0601-0017:

Извори финансирања за пројекат  0601-0017:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Приходи од других нивоа власти

Приходи од домаћих задуживања

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Неутрошена средства донација из ранијих година 

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Унапређење услова за пољопривредну делатност

Пољопривреда

Специјализоване услуге - атарски пут

Укупно за функцију 421 :

Извори финансирања за функцију 421 :

Приходи из буџета

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Укупно за програмску активност 0101-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:

Приходи из буџета

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Пројекат: Изградња сервисне саобраћајнице Б 38/39

Развој заједнице

Зграде и грађевински објекти

Укупно за функцију 620 :

Извори финансирања за функцију 620:

Приходи из буџета

Укупно за пројекат 0701-0003:

Извори финансирања за пројекат 0701-0003:

Приходи из буџета

Одржавање путева

Развој заједнице

Специјализоване услуге 

Текуће поправке и одржавање

Укупно за функцију 620 :

Извори финансирања за функцију 620:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0701-0002:

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 7:
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3 8

0602

0602-0002

160

190 411 380.000 380.000

191 412 70.000 70.000

192 421 2.000.000 45.000 2.045.000

193 423 1.450.000 134.000 1.584.000

194 424 40.000 40.000

195 425 100.000 100.000

196 426 60.000 60.000

197 465 65.000 65.000

197/1 483 94.100 94.100

197/2 482 1.000 1.000

4.259.100 180.000 4.439.100

01 4.259.100 4.259.100

04 180.000 180.000

4.259.100 180.000 4.439.100

01 4.259.100 4.259.100

04 180.000 180.000

4.259.100 180.000 4.439.100

3 9

0602

0602-0002

160

198 411 930.000 930.000

199 412 165.000 165.000

200 415 47.000 47.000

200/1 416 60.000 60.000

201 421 1.700.000 100.000 1.800.000

202 423 750.000 352.200 1.102.200

203 424 60.000 60.000

204 425 120.000 200.000 320.000

205 426 100.000 200.000 300.000

206 465 120.000 120.000

206/1 482 46.800 46.800

207 512 60.000 60.000

4.112.000 899.000 5.011.000

01 4.112.000 4.112.000

04 899.000 899.000

4.112.000 899.000 5.011.000

01 4.112.000 4.112.000

04 899.000 899.000

4.112.000 899.000 5.011.000

3 10

0602

0602-0002

160

208 411 910.000 910.000

209 412 164.000 164.000

210 415 70.000 70.000

211 421 1.200.000 5.000 1.205.000

212 422 36.000 30.000 66.000

213 423 850.000 24.000 874.000

214 424 60.000 25.000 85.000

215 425 130.000 10.000 140.000

216 426 124.000 70.000 194.000

217 465 125.000 125.000

217/1 482 1.000 1.000 2.000

218 512 50.000 50.000

3.720.000 165.000 3.885.000

ПРВА МЗ ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Месне заједнице

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Стални трошкови

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Остале дотације и трансфери

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Укупно за функцију 160:

Извори финансирања за функцију 160:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Укупно за програмску активност 0602-0002:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

УКУПНО ГЛАВА 8:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРО ЂУРЂЕВО

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Месна заједница

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Остале дотације и трансфери

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Машине и опрема

Укупно за функцију 160:

Извори финансирања за функцију 160:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Укупно за програмску активност 0602-0002:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

УКУПНО ГЛАВА 9:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ЈАРАК

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Месне заједнице

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде трошкова за запослене

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Остале дотације и трансфери

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Машине и опрема

Укупно за функцију 160:

Извори финансирања за функцију 160:  
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01 3.720.000 3.720.000

04 165.000 165.000

3.720.000 165.000 3.885.000

01 3.720.000 3.720.000

04 165.000 165.000

0602-0013

160

219 511 4.250.000 4.250.000

4.250.000 4.250.000

01 1.500.000 1.500.000

07 2.750.000 2.750.000

4.250.000 4.250.000

01 1.500.000 1.500.000

07 2.750.000 2.750.000

7.970.000 165.000 8.135.000

3 11

0602

0602-0002

160

220 411 880.000 880.000

221 412 158.000 158.000

222 414 33.000 33.000

223 421 690.000 10.000 700.000

224 422 20.000 20.000

225 423 520.000 120.000 640.000

226 425 100.000 80.000 180.000

227 426 120.000 46.000 166.000

228 465 70.000 70.000

228/1 472 4.000 4.000

229 512 85.000 85.000

2.676.000 260.000 2.936.000

01 2.676.000 2.676.000

04 260.000 260.000

2.676.000 260.000 2.936.000

01 2.676.000 2.676.000

04 260.000 260.000

0602-0014

160

230 511 300.000 300.000

300.000 300.000

01 300.000 300.000

300.000 300.000

01 300.000 300.000

0602-0015

160

231 425 100.000 100.000

100.000 100.000

01 100.000 100.000

07

100.000 100.000

01 100.000 100.000

07

3.076.000 260.000 3.336.000

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Укупно за програмску активност 0602-0002:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Пројекат рекострукције крова

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Зграде и грађевински објекти

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за функцију 130:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

Укупно за пројекат 0602-0013:

Извори финансирања за пројекат 0602-0013:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

УКУПНО ГЛАВА 10:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Месне заједнице

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Социјална давања запосленима

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Остале дотације и трансфери

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Машине и опрема

Укупно за функцију 160:

Извори финансирања за функцију 160:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Укупно за програмску активност 0602-0002:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Пројекат израде пројектне документације Дома културе

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Зграде и грађевински објекти

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за функцију 130:

Приходи из буџета

Укупно за пројекат 0602-0014:

Извори финансирања за пројекат 0602-0014:

Приходи из буџета

Пројекат реконструкције фасаде

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Текуће поправке и  одржавање

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за функцију 130:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

Укупно за пројекат 0602-0015:

Извори финансирања за пројекат 0602-0015:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

УКУПНО ГЛАВА 11:
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3 12

1502

1502-0001

473

232 411 2.900.000 2.900.000

233 412 520.000 520.000

234 414 200.000 200.000

235 415 80.000 80.000

236 421 70.000 70.000

237 422 200.000 200.000

238 423 1.200.000 1.200.000

239 424 100.000 100.000 200.000

240 426 100.000 100.000

241 465 384.000 384.000

242 482 15.000 15.000

242/1 512 163.000 163.000

5.932.000 100.000 6.032.000

01 5.932.000 5.932.000

04 100.000 100.000

5.932.000 100.000 6.032.000

01 5.932.000 5.932.000

04 100.000 100.000

1502-0003

473

243 511 200.000 200.000

244 512 2.500.000 2.500.000

2.700.000 2.700.000

01 700.000 700.000

07 2.000.000 2.000.000

2.700.000 2.700.000

01 700.000 700.000

07 2.000.000 2.000.000

8.632.000 100.000 8.732.000

3 13

2002

2002-0001

912

463

245 700.000 700.000

245/1 192.000 192.000

246 2.300.000 2.300.000

247 1.020.000 1.020.000

248 13.000.000 13.000.000

249 200.000 200.000

250 1.700.000 1.700.000

251 480.000 480.000

252 80.000 80.000

253 5.000.000 5.000.000

254 2.850.000 2.850.000

255 2.178.000 2.178.000

256 80.000 80.000

257 1.000.000 1.000.000

257/1 240.000 240.000

258 200.000 200.000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Управљање развојем туризма

Туризам

Плате, додаци и накнаде запослених

Социјални доприноси на терет послодавца

Социјална давања запосленима

Накнада трошкова за запослене

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Материјал

Остале дотације и трансфери

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Машине и опрема

Укупно за функцију 473:

Извори финансирања за функцију 473:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Укупно за програмску активност 1502-0001:

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

Пројекат "Израда и постављање туристичке сигнализације општине Темерин"

Туризам

Зграде и грађевински објекти

Машине и опрема

Укупно за функцију 473:

Извори финансирања за функцију 473:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

Укупно за пројекат 1502-0003:

Извори финансирања за пројекат 1502-0003:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

УКУПНО ГЛАВА 12:

ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционисање основних школа

Основно образовање 

Донације и трансфери осталим нивоима власти 

- Накнаде у натури                            

- Социјална давања запосленима

- Накнаде трошкова за запослене

- Награде запосленима и остали посебни расходи

- Стални трошкови                    

- Трошкови путовања                    

- Услуге по уговору                    

- Услуге по уговору - стручна пракса                   

- Специјализоване услуге

- Специјализоване услуге-хала

- Текуће поправке и одржавање 

- Материјал                                  

- Порези, обавезне таксе, казне и пенали

- Новчане казне и пенали по решењу

-Зграде и грађевински објекти       

- Машине и опрема                         
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31.220.000 31.220.000

01 31.220.000 31.220.000

31.220.000 31.220.000

01 31.220.000 31.220.000

2002-0002

912

259 1.000 1.000

1.000 1.000

01 1.000 1.000

07

1.000 1.000

01 1.000 1.000

07

31.221.000 31.221.000

3 14

2002-0001

912

463

259/1 10.000 10.000

260 1.500.000 1.500.000

260/1 66.000 66.000

261 180.000 180.000

262 8.000.000 8.000.000

263 55.000 55.000

264 500.000 500.000

265 85.000 85.000

266 1.000.000 1.000.000

267 1.400.000 1.400.000

268 5.000 5.000

269 1.000 1.000

270 280.000 280.000

13.082.000 13.082.000

01 13.082.000 13.082.000

13.082.000 13.082.000

01 13.082.000 13.082.000

13.082.000 13.082.000

Укупно за функцију 912:

Извори финансирања за функцију 912:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 2002-0001:

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

Приходи из буџета

Пројекат реконструкција малих дворана и свлачионица

Осовно образовање

- Текуће поправке и одржавање 

Укупно за функцију 912:

Извори финансирања за функцију 912:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

Укупно за пројекат 2002-0002:

Извори финансирања за пројекат 2002-0002:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

УКУПНО ГЛАВА 13:

ОШ "КОКАИ ИМРЕ" ТЕМЕРИН

Функционисање основних школа

Основно образовање 

Донације и трансфери осталим нивоима власти 

- Накнаде у натури                            

- Накнаде трошкова за запослене

- Социјална давања запосленима

- Награде запосленима и остали посебни расходи

- Стални трошкови                    

- Трошкови путовања                    

- Услуге по уговору                    

- Специјализоване услуге

- Текуће поправке и одржавање 

- Материјал                                  

- Порези, обавезне таксе, казне и пенали

- Зграде и грађевински објекти       

- Машине и опрема                        

Укупно за функцију 912:

Извори финансирања за функцију 912:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 2002-0001:

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 14 :
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3 15

2002-0001

912

463

271 600.000 600.000

272 600.000 600.000

273 390.000 390.000

274 6.000.000 6.000.000

275 85.000 85.000

276 1.325.000 1.325.000

277 270.000 270.000

278 40.000 40.000

279 6.500.000 6.500.000

280 1.400.000 1.400.000

281 30.000 30.000

282 500.000 500.000

283 280.000 280.000

18.020.000 18.020.000

01 18.020.000 18.020.000

18.020.000 18.020.000

01 18.020.000 18.020.000

2002-0003

912

284 14.000.000 14.000.000

14.000.000 14.000.000

01 14.000.000 14.000.000

07

14.000.000 14.000.000

01 14.000.000 14.000.000

07

32.020.000 32.020.000

3 16

2002-0001

912

463

284/1 67.000 67.000

285 876.000 876.000

286 580.000 580.000

287 4.200.000 4.200.000

288 45.000 45.000

289 828.000 828.000

290 55.000 55.000

291 1.850.000 1.850.000

292 917.000 917.000

293 20.000 20.000

294 450.000 450.000

9.888.000 9.888.000

01 9.888.000 9.888.000

9.888.000 9.888.000

01 9.888.000 9.888.000

9.888.000 9.888.000

ОШ "СЛАВКО РОДИЋ" БАЧКИ ЈАРАК

Функционисање основних школа

Основно образовање 

Донације и трансфери осталим нивоима власти 

- Накнаде у натури                            

- Накнаде трошкова за запослене

- Награде запосленима и остали посебни расходи

- Стални трошкови                    

- Трошкови путовања                    

- Услуге по уговору                    

- Услуге по уговору - стручна пракса                   

- Специјализоване услуге

- Текуће поправке и одржавање 

- Материјал                                  

- Порези, обавезне таксе, казне и пенали

- Новчане казне и пенали по решењу

- Машине и опрема                        

Укупно за функцију 912:

Извори финансирања за функцију 912:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 2002-0001:

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

Приходи из буџета

Пројекат спортска хала

Осовно образовање

- Зграде и грађевински објекти       

Укупно за функцију 912:

Извори финансирања за функцију 912:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

Укупно за пројекат 2002-0003:

Извори финансирања за пројекат 2002-0003:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

УКУПНО ГЛАВА 15 :

ОШ "ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ" СИРИГ

Функционисање основних школа

Основно образовање 

Донације и трансфери осталим нивоима власти 

- Социјална давања запосленима

- Накнаде трошкова за запослене

- Награде запосленима и остали посебни расходи

- Стални трошкови                    

- Трошкови путовања                    

- Услуге по уговору                    

- Специјализоване услуге

- Текуће поправке и одржавање 

- Материјал                                  

- Порези, обавезне таксе, казне и пенали

- Машине и опрема                        

Укупно за функцију 912:

Извори финансирања за функцију 912:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 2002-0001:

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 16 :
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3 17

2003

2003-0001

920

463

295 280.000 280.000

296 2.100.000 2.100.000

297 510.000 510.000

298 6.200.000 6.200.000

299 125.000 125.000

300 700.000 700.000

301 2.600.000 2.600.000

302 2.750.000 2.750.000

303 650.000 650.000

304 150.000 150.000

16.065.000 16.065.000

01 16.065.000 16.065.000

16.065.000 16.065.000

01 16.065.000 16.065.000

16.065.000 16.065.000

3 18

0901

0901-0001

090

463

305 3.660.000 3.660.000

306 660.000 660.000

307 60.000 60.000

308 320.000 320.000

309 300.000 300.000

310 25.000 25.000

311 2.000.000 2.000.000

312 350.000 350.000

313 250.000 250.000

314 150.000 150.000

315 10.870.000 10.870.000

316 1.000 1.000

317 900.000 900.000

318 80.000 80.000

19.626.000 19.626.000

01 19.626.000 19.626.000

19.626.000 19.626.000

01 19.626.000 19.626.000

0901-0002

070

319 463 2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

01 2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

01 2.000.000 2.000.000

0901-0004

СРЕДЊА ШКОЛА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Функционисање средњих школа

Средње образовање

Донације и трансфери осталим нивоима власти 

-Накнада у натури                         

-Накнаде трошкова за запослене                  

-Награде запосленима и остали посебни расходи

-Стални трошкови                      

-Трошкови путовања                   

-Услуге по уговору                       

-Специјализоване услуге-хала

-Текуће поправке и одржавање    

-Материјал        

-Машине и опрема               

Укупно за функцију 920:

Извори финансирања за  функцију 920:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 2003-0001:

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 17 :

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Социјална помоћ

Социјална заштита некласификована на другом месту

Донације и трансфери осталим нивоима власти 

- Плате  додаци и накнаде запослених

- Социјални доприноси на терет послодавца

- Социјална давања запосленима

- Накнаде трошкова за запослене

- Стални трошкови

- Трошкови путовања

- Услуге по уговору

- Услуге по уговору - стручна пракса                   

- Текуће поправке и одржавање

- Материјал

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- народна кухиња

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- пензионери

- Машине и опрема

Укупно за функцију 090:

Извори финансирања за  функцију 090:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0901-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

Приходи из буџета

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

Донације и трансфери осталим нивоима власти - помоћ за 

социјално становање под заштићеним условима и ЕСВИТ

Укупно за функцију 070:

Извори финансирања за  функцију 070:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0901-0002:

Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:

Приходи из буџета

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
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070

320 463 3.200.000 3.200.000

3.200.000 3.200.000

01 3.200.000 3.200.000

3.200.000 3.200.000

01 3.200.000 3.200.000

24.826.000 24.826.000

3 19

1801

1801-0001

760

464

321 3.200.000 3.200.000

322 575.000 575.000

323 430.000 430.000

324 291.000 291.000

325 729.000 729.000

326 1.830.000 1.830.000

327 1.000 1.000

328 4.800.000 4.800.000

11.856.000 11.856.000

01 11.856.000 11.856.000

11.856.000 11.856.000

01 11.856.000 11.856.000

11.856.000 11.856.000

3 20

1501

1501-0003

620

329 481 310.000 310.000

330 481 120.000 120.000

430.000 430.000

01 430.000 430.000

430.000 430.000

01 430.000 430.000

1502

1502-0002

473

331 481 840.000 840.000

332 481 800.000 800.000

1.640.000 1.640.000

01 1.640.000 1.640.000

1.640.000 1.640.000

01 1.640.000 1.640.000

0101

0101-0003

421

Дневни центар за децу и родитеље

Донације и трансфери осталим нивоима власти - дневни центар за 

децу и родитеље

Укупно за функцију 070:

Извори финансирања за  функцију 070:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0901-0004:

Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 18:

ДОМ ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Функционисање установа примарне здравствене заштите

Здравство некласификовано на другом месту 

Донације организацијама обавезног социјалног осигурања

-Плате, додаци и накнаде запослених

-Социјални доприноси на терет послодавца

-Стални трошкови

-Услуге по уговору

-Специјализоване услуге

-Текуће поправке и одржавање

-Зграде и грађевински објекти       

-Машине и опрема

Укупно за функцију 760:

Извори финансирања за функцију 760:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1801-0001:

Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 19:

ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Подстицаји за развој предузетништва

Развој заједнице

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(редовна делатност)        

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(манифестације)        

Укупно за функцију 620:

Извори финансирања за функцију 620:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1501-0003:

Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:

Приходи из буџета

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Туристичка промоција

Туризам

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(редовна делатност)        

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(манифестације)        

Укупно за функцију 473:

Извори финансирања за функцију 473:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1502-0002:

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:

Приходи из буџета

ПРОГРАМ 5 : РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Рурални развој

Пољопривреда
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333 481 750.000 750.000

334 481 600.000 600.000

1.350.000 1.350.000

01 1.350.000 1.350.000

1.350.000 1.350.000

01 1.350.000 1.350.000

0401

0401-0001

560

335 481 450.000 450.000

336 481 280.000 280.000

730.000 730.000

01 730.000 730.000

730.000 730.000

01 730.000 730.000

0901

0901-0003

070

337 481 950.000 950.000

338 481 350.000 350.000

1.300.000 1.300.000

01 1.300.000 1.300.000

1.300.000 1.300.000

01 1.300.000 1.300.000

0901-0005

070

339 481 300.000 300.000

340 481 100.000 100.000

400.000 400.000

01 400.000 400.000

400.000 400.000

01 400.000 400.000

1201

1201-0002

820

341 481 5.600.000 5.600.000

341/1 481 500.000 500.000

342 481 2.050.000 2.050.000

8.150.000 8.150.000

01 8.150.000 8.150.000

8.150.000 8.150.000

01 8.150.000 8.150.000

14.000.000 14.000.000

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(редовна делатност)        

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(манифестације)        

Укупно за функцију 421:

Извори финансирања за функцију 421:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0101-0003:

Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:

Приходи из буџета

ПРОГРАМ 6 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Управљање заштитом животне средине и природних вредности

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(редовна делатност)        

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(манифестације)        

Укупно за функцију 560:

Извори финансирања за функцију 560:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0401-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:

Приходи из буџета

ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Подршка социо-хуманитарним организацијама

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(редовна делатност)        

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(манифестације)        

Укупно за функцију 070:

Извори финансирања за функцију 070:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0901-0003:

Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:

Приходи из буџета

Активности Црвенот крста

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(редовна делатност)        

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(манифестације)        

Укупно за функцију 070:

Извори финансирања за функцију 070:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0901-0005:

Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:

Приходи из буџета

ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

Услуге културе

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(редовна делатност)        

Дотације невладиним организацијама – верске заједнице        

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана 

(манифестације)        

Укупно за функцију 820:

Извори финансирања за функцију 820:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1201-0002:

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 20:
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3 21

1301

1301-0001

810

342/1 463 694.000 694.000

343 481 10.740.000 10.740.000

344 481 300.000 300.000

345 481 1.530.000 1.530.000

346 481 617.000 617.000

347 481 2.500.000 2.500.000

348 481 1.000 1.000

349 481 448.000 448.000

16.830.000 16.830.000

01 16.830.000 16.830.000

16.830.000 16.830.000

01 16.830.000 16.830.000

16.830.000 16.830.000

3 22

0601

0601-0004

436

350 451 8.888.000 8.888.000

8.888.000 8.888.000

01 8.888.000 8.888.000

8.888.000 8.888.000

01 8.888.000 8.888.000

0601-0009

540

351 451 2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

01 2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

01 2.000.000 2.000.000

0601-0014

560

352 451 9.000.000 9.000.000

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Услуге рекреације и спорта

Дотације невладиним организацијама - спортска опрема и 

реквизити за основне школе

Дотације невладиним организацијама – редовна делатност        

Дотације невладиним организацијама - награде

Дотације невладиним организацијама - спортске манифестације

Дотације невладиним организацијама - спортска опрема и 

реквизити

Дотације невладиним организацијама - коришћење спортске хале

Дотације невладиним организацијама - омладински пројекти

Дотације невладиним организацијама - спортске стипендије

Укупно за функцију 810:

Извори финансирања за функцију 810:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1301-0001:

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 21:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Даљинско грејање

Остала енергија

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

Укупно за функцију 436:

Извори финансирања за функцију 436:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0601-0004:

Извори финансирања за програмску активност 0601-0004:

Приходи из буџета

Уређење и одржавање зеленила

Заштита биљног и животињског света и крајолика

Субвенције јавним нефинансијским предузећима-дизалица

Укупно за функцију 540:

Извори финансирања за функцију 540:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0601-0009:

Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:

Приходи из буџета

Остале комуналне услуге

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Субвенције јавним нефинансијским предузећима  
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9.000.000 9.000.000

01 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000

01 9.000.000 9.000.000

0601-0018

630

353 451 14.047.600 14.047.600

14.047.600 14.047.600

01 6.082.325 6.082.325

07 4.978.275 4.978.275

15 2.987.000 2.987.000

14.047.600 14.047.600

01 6.082.325 6.082.325

07 4.978.275 4.978.275

15 2.987.000 2.987.000

0601-0019

630

353/1 451 19.700.000 19.700.000

19.700.000 19.700.000

01 4.000.000 4.000.000

07 15.700.000 15.700.000

19.700.000 19.700.000

01 4.000.000 4.000.000

07 15.700.000 15.700.000

53.635.600 53.635.600

3 23

1501

1501-0002

620

354 451 6.200.000 6.200.000

6.200.000 6.200.000

01 6.200.000 6.200.000

6.200.000 6.200.000

01 6.200.000 6.200.000

6.200.000 6.200.000

Укупно за функцију 560:

Извори финансирања за функцију 560:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0601-0014:

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:

Приходи из буџета

Пројекат "Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде"

Водоснабдевање

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

Укупно за функцију 630:

Извори финансирања за функцију 630:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

Неутрошена средства донација из ранијих година 

Укупно за пројекат 0601-0018:

Извори финансирања за пројекат 0601-0018:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

Неутрошена средства донација из ранијих година 

Пројекат "Технолошки пројекат дезинфекције воде МЗ Бачки Јарак и МЗ Сириг"

Водоснабдевање

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

Укупно за функцију 630:

Извори финансирања за функцију 630:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

Укупно за пројекат 0601-0019:

Извори финансирања за пројекат 0601-0019:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

УКУПНО ГЛАВА 22:

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Унапређење привредног амбијента

Развој заједнице

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

Укупно за функцију 620:

Извори финансирања за функцију 620:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 1501-0002:

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 23:
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3 24

0901

0901-0001

070

355 472 1.000 1.000

1.000 1.000

01 1.000 1.000

1.000 1.000

01 1.000 1.000

1.000 1.000

3 25

0901

0901-0006

040

356 472 2.300.000 2.300.000

2.300.000 2.300.000

01 2.300.000 2.300.000

2.300.000 2.300.000

01 2.300.000 2.300.000

2.300.000 2.300.000

3 26

0101

0101-0001

421

357 454 3.000.000 3.000.000

3.000.000 3.000.000

01 3.000.000 3.000.000

3.000.000 3.000.000

01 3.000.000 3.000.000

3.000.000 3.000.000

3 27

0901

0901-0001

070

358 472 7.290.300 17.910.000 25.200.300

7.290.300 17.910.000 25.200.300

01 7.290.300 7.290.300

07 12.960.000 12.960.000

15 4.950.000 4.950.000

7.290.300 17.910.000 25.200.300

01 7.290.300 7.290.300

07 12.960.000 12.960.000

15 4.950.000 4.950.000

7.290.300 17.910.000 25.200.300

856.841.000 62.203.000 919.044.000

907.967.000 62.203.000 970.170.000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Социјалне помоћи

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

Укупно за функцију 070:

Извори финансирања за функцију  070:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0901-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 24 :

ФОНД ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Дечија заштита

Породица и деца

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Укупно за функцију 040:

Извори финансирања за функцију 040:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0901-0006:

Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 25:

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Унапређење услова за пољопривривредну делатност

Пољопривреда

Субвенције приватним предузећима

Укупно за функцију 421:

Извори финансирања за функцију 421:

Приходи из буџета

Укупно за програмску активност 0101-0001:

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 26:

ФОНД ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Социјалне помоћи

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

УКУПНО РАЗДЕО 3:

Укупно за функцију 070:

Извори финансирања за функцију  070:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

Неутрошена средства донација из ранијих година 

Укупно за програмску активност 0901-0001:

УКУПНО РАЗДЕО  1+2+3 :

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

Приходи из буџета

Приходи од других нивоа власти 

Неутрошена средства донација из ранијих година 

УКУПНО ГЛАВА 27 :
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Шифра 

програмске 

класификације

Средства из 

буџета

Средства из 

додатних 

извора

3000000Изградња канализационе мреже

0601-0018

Пројекат:

14.047.600

Набавка и уградња уређаја за 

дезинфекцију воде

0601-0016

Пројекат:

5.000.000

Изградња капеле на западном 

гробљу

0601-0017
Пројекат:

110.234.000

0601-0014
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/

9.000.000Остале комуналне услуге

0601-0015
Пројекат:

4.900.000Изградња топловода

0601-0009
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/

2.000.000Уређење и одржавање зеленила

0601-0010
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/

22.500.000Улична расвета

0601-0004
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/

8.888.000Даљинско грејање

0601-0008
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/

6.000.000Јавна хигијена

0601
ПРОГРАМ 2

204.669.600 3.000.000Комунална делатност

0601-0002
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/

2.400.000Управљање отпадним водама

Локални развој и просторно 

планирање

1101-0001

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/

63.653.000

Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање

0601-0019

Пројекат:

19.700.000

Технолошки пројекат дезинфекције 

воде 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                                                                                                                  

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

Н А  З И В

1101

ПРОГРАМ 1

63.653.000
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1501 

ПРОГРАМ 3 

6.630.000   
Локални економски развој 

1501-0002 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

6.200.000   

Унапређење привредног 
амбијента 

1501-0003 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

430.000   

Подстицај за развој 
предузетништва 

1502 
ПРОГРАМ 4 

10.272.000 100.000 Развој туризма 

1502-0001 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

5.932.000 100.000 Управљање развојем туризма 

1502-0002 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

1.640.000   Туристичка промоција 

1502-0003 

Пројекат: 

2.700.000   

Израда и постављање туристичке 
сигнализације општине Темерин 

0101 
ПРОГРАМ 5 

38.913.000   Развој пољопривреде 

0101-0001 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

37.563.000   

Унапређење услова за 
пољопривредну делатност 

0101-0003 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

1.350.000   Рурални развој 

0401 
ПРОГРАМ 6 

17.580.000   Заштита животне средине 

0401-0001 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

17.580.000   

Управљање заштитом животне 
средине и природних вредности 

0701 
ПРОГРАМ 7 

45.460.000   Путна инфраструктура 

0701-0002 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

45.450.000 

  

Одржавање путева   

0701-0003 

Пројекат: 

10.000   

Изградња сервисне саобраћајнице 
Б38/39 

2001 
ПРОГРАМ 8 

82.578.000 36.207.000 Предшколско васпитање 

2001 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

82.578.000 36.207.000 

Функционисање предшколских 
установа 

2002 
ПРОГРАМ 9 

86.211.000   Основно образовање 
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2002-0001 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

72.210.000   Функционисање основних школа 

2002-0002 

Пројекат: 

1.000   

Реконструкција малих дворана и 
свлачионица 

2002-0003 

Пројекат: 

14.000.000   Спортска хала 

2003 

ПРОГРАМ 10 

16.065.000   Средње образовање 

2003-0001 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

16.065.000   Функционисање средњих школа 

0901 
ПРОГРАМ 11 

36.117.300 17.910.000 Социјална и дечија заштита 

0901-0001 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

26.917.300 17.910.000 Социјална помоћ 

0901-0002 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

2.000.000   

Прихватилишта, прихватне 
станице и друге врсте смештаја 

0901-0003 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

1.300.000   

Подршка социо-хуманитарним 
организацијама 

0901-0004 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

3.200.000   

Саветодавно-терапијске и 
социјално-едукативне услуге 

0901-0005 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

400.000   Активности Црвеног крста 

0901-0006 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

2.300.000   Дечија заштита 

1801 

ПРОГРАМ 12 

11.856.000   
Примарна здравствена заштита 

1801-0001 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

11.856.000   

Функционисање установа 
примарне здравствене заштите 

1201 
ПРОГРАМ 13 

39.699.000 3.482.000 Развој културе 

1201-0001 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

31.548.000 3.482.000 

Функционисање локалних 
установа културе 

1201-0002 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

8.150.000   

Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву 

1201-0003 Пројекат: 1.000   
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Покрaјински завод за културу, 
"Мајски сусрети" 

1301 
ПРОГРАМ 14 

16.830.000   Развој спорта и омладине 

1301-0001 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

16.830.000   

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 

0602 
ПРОГРАМ 15 

231.433.100 1.504.000 Локална самоуправа 

0602-0001 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

162.202.000   

Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

0602-0002 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

14.767.100 1.504.000 Месне заједнице 

0602-0003 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ 

13.350.000   Управљање јавним дугом 

0602-0004 

ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

1.554.000   

Општинско јавно 
правобранилаштво 

0602-0007 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

2.120.000   Канцеларија за младе 

0602-0010 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  /ПА/ 

6.000.000   Резерве 

0602-0011 

Пројекат: 

800.000   

Израда стратегије одрживог 
развоја општинте Темерин 2016-
2020. године 

0602-0012 
Пројекат: 

12.850.000   Активна политика запошљавања 

0602-0013 

Пројекат: 

4.250.000   

Реконструкција крова објекта МЗ 
Бачки Јарак 

0602-0014 

Пројекат: 

300.000   

Израда идејног пројекта Дома 
културе МЗ Сириг 

0602-0015 
Пројекат: 

100.000   Реконструкција фасаде 

0602-0016 

Пројекат: 

13.140.000   

Реконструкција објекта МЗ Бачки 
Јарак 

У К У П Н О: 907.967.000 62.203.000 

УКУПНО ПО СВИМ ИЗВОРИМА: 970.170.000 
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Члан 8. 
           
 После члана 7. додаје се нови члан 7а. који гласи:    
   
           
                              Средства буџета у износу од 907.967.000,00 динара и средства 
из додатних  извора у износу од 62.203.000,00  динара,  распоређена су по 
програмској класификацији, и то: 
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Члан 9. 
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 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу 
општине Темерин''. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИ                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
Број: 06-28-1/2015-01 
Дана: 14.10.2015. год.                                                 Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 
 
 
 

249. 
 

На основу члана 33. Закона о јавном дугу (''Службени гласник Републике 

Србије'' број 61/05,107/09,78/2011 и 68/2015), члана 32. став 1. тачка 15. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007 и 

83/2014-др.закон) и члана 35. став 1. тачка 17. Статута Општине Темерин – 

пречишћен текст (''Службени лист Општине Темерин'', број 6/2014 и 14/2014),  

Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. године, 

донела је  

 

O Д Л У К У  

O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

Члан 1. 

Мења се члан 1. став 1. Одлуке о задуживању општине Темерин 

(''Службени лист општине Темерин'' број 4/2015) тако да гласи:  

Општина Темерин задужиће се код домаћих или иностраних пословних 

банака у износу од 75.825.000,00 динара (словима: 

седамдесетпетмилионаосамстодвадесетпетхиљададинара). 

Члан 2. 

Мења се члан 2. Одлуке тако да гласи: 
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''Средства из члана 1. ове Одлуке, намењена су за финасирање капиталних 

инвестиција: 

- финансирање радова на изградњи канализационе мреже - IV и V фазе Јужног 

колектора у износу од 65.025.000,00 динара, 

- набавка камиона-аутосмећара у износу од 10.800.000,00 динара''. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном листу Oпштине Темерин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                               ПРЕДСЕДНИК 
АП ВОЈВОДИНА                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                     РОБЕРТ КАРАН, с.р. 
Број: 06-28-2/2015-01  
Дана: 14.10.2015. године 

Т Е М Е Р И Н 

 
 

250. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 24) Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије”, број 129/07), члана 43. Закона о трговини 
(''Службени гласник Републике Србије”, бр. 53/10 и 10/13) и чл. 35. став 1. тачка 
6. Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине 
Темерин“, број 6/2014 и 14/2014)  

Скупштина општине Темерин је на XXXIII седници одржаној дана 
14.10.2015. године, донела 

 

О Д Л У К А  

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се радно време трговинских и занатских објеката 
на територији општине Темерин, начин обављања делатности , надзор над 
применом одредаба ове Одлуке. 
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Члан 2. 

Под трговинским објектима подразумевају се робне куће, супермаркети, 
минимаркети, дисконтна продавница, класична продавница са претежно 
прехрамбеним производима, продавнице непрехрамбених производа, 
продавнице новина и дувана (киосци, бараке и др.), бензинске пумпе, трговински 
центри и други објекти где се врши промет робе. 

Под занатским објектима подразумевају се објекти: 

1. у којима се пружају услуге: уметничких и старих заната и 
домаће радиности према Правилнику о одређивању послова 
који се сматрају старим, уметничким занатима, односно 
пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и 
вођење посебне евиденције издатих сертификата(''Службени 
гласник РС“ 56/12); 

2. услуге одржавања и поправке моторних и тертних возила, 
поправке радио и тв апарата, уређаја у домаћинству и 
сличних електричних уређаја, поправка биро и сличних 
машина; 

3. обућарске, кројачке, сајџијске, ковачке, златарске, столарске, 
каменорезачке, улуге машинске обраде метала, као и обрада 
метала ливењем, заваривањем, и слично, производња и 
израда грађевинских елемената; 

4. фризерске, козметичарске, педикирске, маникирске и сличне 
услуге. 

Члан 3. 

Под радним временом, у смислу ове одлуке, сматра се време у коме 
трговински и занатски објекти могу да раде и да обављају делатност. 

Радно време може бити једнократно и двократно. 

Члан 4. 

Распоред, почетак и завршетак радног времена утврђен овом одлуком 
мора бити истакнут на улазу или на другом видном месту објекта у коме се 
обавља делатност. 

Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се 
поштовати. 

Члан 5. 

Обављање делатности из члана 1. ове одлуке, трговински и занатски 
објекти морају да организују у складу са законом, тако да се не узнемиравају 
грађани.  

Узнемиравањем грађана из става 1. овог члана сматра се ометање људи 
емитовањем буке, механичким изворима буке и звучним сигналима, виком, 
непримереним нуђењем робе и услуга, као и емитовањем испарења, 
непријатних и надражујућих мириса и др. 
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Узнемиравање грађана из става 2. овог члана утврђује се непосредним 
опажањем надлежног инспектора или другог службеног лица, изјавама сведока, 
извештајем овлашћене организације и на други начин у складу са законом. 

 

II РАДНО ВРЕМЕ 

1. Радно време трговинских објеката 

Члан 6. 

Tрговински објекти могу да раде од 06,00 до 22,00 часа, сваког дана. 
Бензинске пумпе могу да раде непрекидно. 

2. Радно време занатских објеката 

Члан 7. 

За занатске објекте утрвђује се радно време у трајању од 06,00 до 22,00 
часа сваког дана, осим недеље.  
            Радно време за занатске објекте, недељом утврђује се у трајању од 7,00 
до 13,00 часова. 
            Радно време одређено у смислу овог члана се односи на занатске објекте 
који се налазе у зони становања. 

III НАДЗОР 

Члан 8. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке које се односе на 
радно време трговинских и занатских објеката врши Општинска управа путем 
комуналне инспекције. 
          Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке које се односе на 
узнемиравање грађана: ометање људи емитовањем буке, механичким изворима 
буке и звучним сигналима, виком, као и емитовањем испарења, непријатних и 
надражујућих мириса и др. врши Општинска управа путем еколошке инспекције. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 

1. одреди радно време супротно овој одлуци; 
2. ради дуже од прописаног радног времена; 
3. не истакне радно време на начин утврђен чланом 4. ове одлуке; 
4. у обављању занатске, односно трговинске делатности узнемирава 

грађане који станују или раде у суседству; 
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5. не омогући комуналном и еколошком инспектору, обављање контроле, 
односно не поступи по решењу комуналног и еколошког инспектора. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном 
лицу, новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара. 
       За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, новчаном казном 
од 10.000 до 250.000 динара.  

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Правно лице, односно предузетник, дужни су да ускладе радно време 
својих објеката са одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

Члан 11. 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                      ПРЕДСЕДНИК 

БРОЈ:06-28-4/2015-01                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ДАНА:14.10.2015.године  
Т Е М Е Р И Н                                                                      РОБЕРТ КАРАН, с.р. 

 

 
251. 
 

На основу члана 20.став 1 тачка 24. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) чланa 35. став 1. тачка 6. 
Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине 
Темерин“, број 6/2014 и 14/2014)  

Скупштина општине Темерин је на XXXIII седници одржаној дана 
14.10.2015. године, донела 
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О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ И СЛИЧНИХ 
ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

Члан 1. 

У Одлуци о радном времену угоститељских и сличних објеката на подручју 
Општине Темерин (''Службени лист Општине Темерин'', број 16/2009) у члану 
3.бришу се речи ''трговинске радње (киосци, маркети)''. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општине Темерин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                       ПРЕДСЕДНИК 

БРОЈ:06-28-5/2015-01                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ДАНА:14.10.2015.године  
Т Е М Е Р И Н                                                                      РОБЕРТ КАРАН, с.р. 

 

252. 
 

На основу члана 28. став 3. и члана 32. Закона о легализацији објеката 
(''Службени гласник Републике Србије“, број 95/13 и 117/2014) и члана 35. став 1. 
тачка 6. и 16. Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Темерин" број 6/2014 и 14/2014),  

Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, доноси 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта (''Службени лист општине Темерин", број 3/2015), даље 
: Одлука, у члану 34. став 2., брише се.  
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Члан 2. 

У члану 43. став 1. речи : ''према намени и карактеру објеката'' бришу се.  

 

Члан 3. 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                               ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                             
 Број:06-28-6/2015-01                                                                                                                                
Дана:14.10.2015. године  
Т Е М Е Р И Н                                                                        РОБЕРТ КАРАН, с.р.  

 

253. 

На основу члана 97. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин – 
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин," број 6/2014 и 14/2014),  

Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 
14.10.2015. године, доноси 

 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
(''Службени лист општине Темерин" број 3/2015), даље : Одлука, члан 27., брише 
се.  

 

 



Број 12     Службени лист општине Темерин    14.10.2015. Страна 64 

 

Члан 2. 

У члану 43. став 2., брише се.  

Члан 3. 

У члану 53. став 1. речи : ''према намени и карактеру објекта'' бришу се, а 
иза речи ''уклања'' зарез се замењује тачком.  

Члан 4. 

Иза члана 53. додаје се нови члан 53. а који гласи:  

''Члан 53 а 

Ако у току грађења Инвеститор одступи од документације на основу које је 
прибавио одобрење за изградњу, односно одступи од главног пројекта на основу 
кога је пријавио почетак извођења радова, плаћа допринос само за разлику у 
броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и 
објекта за које је прибавио одобрење за изградњу. 

Допринос за уређивање се не обрачунава када је пројектована површина 
новог планираног објекта иста или мања од површине објекта за које је прибавио 
одобрење за изградњу“. 

Члан 5. 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                 ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Број: 06-28-7/2015-01 
Дана: 14.10.2015. године                                                      РОБЕРТ КАРАН, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 
    
                                                                                               

254.  

 

На основу члана 35. став 7. Законa о планирању и изградњи (''Службени 
гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014) и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине Темерин-
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 и 14/14),  
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Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године доноси  

 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ВАН 

ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ТЕМЕРИН 

(пут ка Иланџи) 

Члан 1. 

Овом одлуком доноси се Плана детаљне регулације дела радне зоне ван 
граница грађевинског подручја насеља Темерин (пут ка Иланџи), (у даљем 
тексту: План детаљне регулације), који је израђен од стране Јавног предузећа 
''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин '' Темерин, са седиштем у 
Темерину, улица Новосадска број 300, под бројем Е - и који је саставни део ове 
одлуке. 

Члан 2. 

Простор обухваћен овим Планом детаљне регулације налази се на 
територији катастарске општине Темерин.  
           Предметни простор обухвата плана представља грађевинско земљиште 
ван граница грађевинског подручја насеља Темерин односно са његове 
југозападне стране. 
            Обухват Плана представља површину која је одређена катастарским 
парцелама које су ван граница грађевинског подручја и то парцела број 7397 која 
је у приватном власништву и делови парцела број 13460/3, 7301/2, 13463 и 
13461 које представљају јавну површину – некатегорисани атарски путеви. 
            Обухват Плана је одређен координатним тачкама. Почетна тачка описа 
обухвата плана је тачка бр. 1, која се налази на тромеђи парцела бр. 7299/11, 
7300 и 7301/2 – некатегорисани пут. Од тачке бр. 1 граница обухвата иде у 
правцу североистока у дужини од 23,53м до тачке бр. 2, која се налази на 
тромеђи парцела бр. 7395/1 и парцела бр. 13460/3 и 13461 – које су обе 
некатегорисани пут.  
           Од тачке бр. 2 граница обухвата се благо ломи у правцу северозапада 
пратећи линију границе између парцела бр. 7395/1 и 13461 у дужини од 109,32м 
и иде до тачке бр. 3.  
           Од тачке бр. 3 граница обухвата прелази у правцу истока преко парцеле 
некатегорисаног пута бр. 13461 у дужини од 3,34м до тачке бр. 4.  
           У истом правцу, од тачке бр. 4 – тромеђе парцела број 7397, 7399 и 13461, 
граница обухвата се креће границом парцела број 7397 и 7399 у дужини од 
284,9м до тачке бр. 5.  
           У тачки бр. 5, тромеђи парцела број 7397, 7399 и 13292, се граница 
обухвата ломи ка југу и креће се границом парцела број 7397 и 13292–канал у 
дужини од 22,38м. Пратећи и даље линију границе парцела број 7397 и 13292, 
граница обухвата се ломи ка истоку дужином од 15,51м до тачке бр. 7 тромеђи 
парцела број 7397, 13292 и 13463–некатегорисани пут.  
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У истом правцу у дужини од 4,98м, граница обухвата пресеца парцелу 
некатегорисаног пута број 13463 до тачке бр. 8. Од тачке бр. 8 се граница 
обухвата оштро ломи ка југу и креће се границом парцела бр. 13463 и 7436/2 у 
дужини од 86,14м до тачке бр. 9. 
           Правац се задржава до тачке бр. 10 у дужини од 24,64м у којој граница 
обухвата прелази преко парцела некатегорисаних путева број 13460/3 и 7301/2. 
Тачка бр. 10 се налази на тромеђи парцела бр. 7294/2, 7294/3 и 7301/2.  
           Од тачке бр. 10 граница обухвата се ломи оштро ка западу-југозападу у 
дужини од 119,83м до тачке бр. 11 и у истом правцу наставља до почетне тачке 
обухвата тачке бр. 1.  
          Дужина од тачке бр.11 до тачке бр. 1 износи 185,98м. 

Члан 3. 

Основни циљ израде и доношења Плана детаљне регулације је 
омогућaвање планског основа за уређење дефинисаног простора који је 
планиран за радну зону у складу са захтевима условљеним за стварање 
савременог амбијента погодног за инвестирање у производне, пословне и друге 
садржаје. 

Члан 4. 

План детаљне регулације се састоји од текстуалног и графичког дела. 
Текстуални део Плана детаљне регулације објављује се у ''Службеном листу 
општине Темерин''. 
            Текстуални део Плана детаљне регулације садржи: 

А / ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

2. ФОТОКОПИЈА ЛИЦЕНЦЕ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

Б / ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА  

УВОД - правни и плански основ, циљ плана ...............................................................................1 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА............................................................................................3 

I-1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА ..................................3 

II ПЛАНСКИ ДЕО.................................................................................................................8 

II-1. ГРАНИЦА ОБУХВАТA ПЛАНА ................................................................................................8 
II-1.1. Списак грађевинских парцела..............................................................................................9 

II-2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА..............................................................................................................9 
II-2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ .....................9 
          II-2.1.1. Jавнe површинe - путни коридори...........................................................................9 
         II-2.1.2. Остало грађевинско земљиште - Радна зона .......................................................10 
          II-2.1.3. Биланс површина.....................................................................................................11 
          II-2.2. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ ......................................................................12 
          II-2.2.1. План регулације.......................................................................................................12 
          II-2.2.2. План нивелације......................................................................................................12 
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II-2.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА 
И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ.......................................................................................................................12 
           II-2.3.1. Саобраћајна инфраструктура..............................................................................13 
            II-2.3.2. Водопривредна инфраструктура ........................................................................14 
            II-2.3.3. Електроенергетска инфраструктура ..................................................................16 
            II-2.3.4. термоенергетска инфраструктура.......................................................................16 
            II-2.3.5. Електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура ...........................................17 
            II-2.3.6. Правила уређења јавних зелених површина .....................................................17 
            II-2.3.7. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта 
            који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе .................................18 

II-2.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ МЕРЕ ЗАШТИТЕ .............................................................18 
           II-2.4.1. Мере и услови заштите и унапређења животне средине .................................18 
           II-2.4.2. Заштита живота и здравља људи .......................................................................21 
           II-2.4.3. Услови заштите од елементарних непогода ......................................................22 
           II-2.4.4. Услови заштите од пожара...................................................................................22 
           II-2.4.5. Услови и мере заштите људи и матер. добара од ратних разарања ..............23 
           II-2.4.6. Услови и мере заштите природних и културних добара ...................................23 
           II-2.4.7. Услови и мере за обезбеђење енергетске ефикасности изградње .................24 
           II-2.4.8. Услови и мере за обезбеђење приступачности површинама и 
           објектима јавне намене лицима са посебним потребама у простору ...........................25 

II-2.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ....................25 

II-3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА.............................................................................................................26 
II-3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА .........................................................26 
          II-3.1.1. Саобраћајна инфраструктура................................................................................26 
          II-3.1.2. Водопривредна инфраструктура ..........................................................................26 
          II-3.1.3. Електроенергетска инфраструктура......................................................................27 
          II-3.1.4. Термоенергетска инфраструктура.........................................................................30 
          II-3.1.5. Електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура .............................................32 

II-3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ...........................33 

В / ГРАФИЧКИ ДЕО 

01. Извод из ППО Темерин - Положај простора обухваћеног планом 
      детаљне регулације 1 : 50000 
02. Катастарско-топографски план са границом обухвата  
      Плана детаљне регулације 1 : 1000 
03. Постојеће стање-начин коришћења земљишта 1 :1000 
04. План поделе земљишта према намени 1 :1000 
05. План регулације, нивелације и саобраћајне инфраструктуре 1 :1000 
06. Планиране трасе мрежа јавне комуналне инфраструктуре 1 :1000 
07. Карактеристичан попречни профил 1 :100 

Члан 5. 

План детаљне регулације се потписује, оверава и архивира у складу са 
Закономо планирању и изградњи. 
            План детаљне регулације је израђен у 6(шест) примерака у аналогном и 6 
(шест) примерака у дигиталном облику. Један примерак донетог, потписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чувају се у архиви Скупштине општине. 
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Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и три примерка у дигиталном облику чувају се у општинском 
органу управе надлежном за спровођење Плана детаљне регулације. 
            Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана детаљне 
регулације у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чувају се у 
Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин '' 
Темерин. 

            Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику 
чува се у Министарству надлежном за послове просторног планирања и 
урбанизма. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 
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Темерин, Јануар 2015. 
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В / ГРАФИЧКИ ДЕО 
 
 

Редни број Назив графичког прилога Размера 

01. 
Извод из ППО Темерин - Положај простора 
обухваћеног планом детаљне регулације 

1 : 50000 

02. 
Катастарско-топографски план са границом обухвата 
Плана  детаљне регулације 

1 : 1000 

03. Постојеће стање-начин коришћења земљишта 1 :1000 

04. План поделе земљишта према намени 1 :1000 

05. 
План регулације, нивелације и саобраћајне 
инфраструктуре 

1 :1000 

06. 
Планиране трасе мрежа јавне комуналне 
инфраструктуре 

1 :1000 

07. Карактеристичан попречни профил 1 :100 

 
 
 
Г / ПРИЛОГ -  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ВАН ГРАНИЦА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ТЕМЕРИН                  
(пут ка Иланџи)  

 
УВОД 
           

Изради Плана детаљне регулације приступило се на основу Одлуке 
Скупштине Општине Темерин о изради Плана детаљне регулације дела радне 
зоне ван граница грађевинског подручја насеља Темерин (пут ка Иланџи) број 
06-17-8/2013-01 од дана 09.08.2013. године (“Службени лист општине Темерин“, 
број 09/2013). Саставни део Одлуке је и Решење о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела радне зоне 
у ванграђевинском реону насеља Темерин (пут ка Иланџи) под бројем 350-
16/2013-04 од 27.06.2013. године (Сл. лист општине Темерин број 10/2013), којим 
се утврђује обавеза израде Стратешке процене утицаја на животну средину. 
Према наведеној Одлуци о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне 
ван граница грађевинског подручја насеља Темерин (пут ка Иланџи), у даљем 
тексту План, послови израде Плана поверени су ЈП “Дирекција за изградњу и 
урбанизам општине Темерин” из Темерина. 
Просторно планска решења су усклађена са планом вишег реда и са прописима, 
који посредно или непосредно регулишу ову област. 
 
Правни основ: 

1. члан 48 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 
одлуке УС) а у вези са чланом 130 став 2 Закона о изменама и 
допунама закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
132/2014) 

2. члан 47 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената (“Службени гласник Републике Србије”, број 31/2010, 
69/2010 и 16/2011) 

3. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне ван 
граница грађевинског подручја насеља Темерин (пут ка Иланџи) број 
06-17-8/2013-01, донета на XIII седници Скупштине општине Темерин 
одржаној дана 09.08.2013., и објављена у “Службени лист општине 
Темерин“, број 09/2013. 

4. Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације дела радне зоне у ванграђевинском реону 
насеља Темерин (пут ка Иланџи) под бројем 350-16/2013-04 од 
27.06.2013. године (Сл. лист општине Темерин број 10/2013). 

 
Плански основ: 

 Концепт Плана детаљне регулације рађен је у складу са Просторним 
планом општине Темерин („Службени лист општине Темерин“, број 
08/2008).  
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 План детаљне регулације израђен је у складу са Просторним планом 
општине Темерин (“Службени лист општине Темерин”, број 21/2014) 

 
Просторним планом је предметна површина, која је предмет израде овог плана, 
намењена радној зони. Просторним планом је прописано да се изградња и 
уређење радне зоне ван граница грађевинског подручја уреди израдом Плана 
детаљне регулације. 
 
Изради Плана детаљне регулације приступа се у складу са наменом 
дефинисаном у Просторном плану општине Темерин и програмским захтевима 
Наручиоца плана. 
 
Планом се на основу потреба корисника простора, анализе постојеће 
урбанистичке планске документације, услова јавних предузећа, и осталих 
институција, утврђује нова просторна организација и њихов однос према 
постојећим садржајима, уз дефинисање правила уређења и грађења за 
изградњу нових објеката. 
 
Поред наведеног Планом се : 

1. дефинишу површине јавне намене; 
2. стварају планске могућности за изградњу планираних објеката у новој 

зони радних садржаја као и прикључење на комуналну инфраструктуру; 
3. дефинишу услови за изградњу објеката инфраструктуре. 

 
Планом се утврђују правила уређења и правила грађења у складу са наменом 
земљишта, мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре, нивелациона решења, 
регулационе линије површина јавне намене, грађевинске линије и др. 
 
Циљ Плана: 
Планом детаљне регулације ће се омогућити плански основ за уређење  
дефинисаног простора који је планиран за радну зону у складу са захтевима 
условљеним за стварање савременог амбијента погодног за инвестирање у 
производне, пословне и друге садражје. 
При формирању будуће просторне организације обухваћеног подручја, 
полазиште чине следеће концептуалне поставке: 

 задовољење програмских елемената постављених од стране 
наручиоца Плана 

 задовољење економско-рационалних захтева у урбаном решавању 
датог простора базираног на конкретним природним и створеним 
условима овог локалитета 

 испуњавање услова у погледу детаљне урбанистичке планске разраде 
одређене вишим планским документима 

 
Основе концепције просторног и урбаног развоја одређене су следећим 
критеријумима и циљевима: 

2. обезбедити одржив развој производних, комерцијално-складишних, 
трговине на велико, складиштења роба, пружања услуга и сл. 
планираних у будућој радној зони примерен природним и створеним 
условима на терену 

3. елиминисати негативне последице на природне ресурсе 
4. задовољити техничко-технолошке захтеве и свести интерни транспорт 

на минимум 
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5. омогућити потребан ниво комуналне опремљености 
6. ускладити планско решење реализацијом оптималног баланса на 

релацији потреба–захтева будућих инвеститора и правила уређења и 
изградње одређена урбанистичким ограничењима из виших планиских 
докумената и правилима урбанистичке струке 

 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 
 
I-1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 
 
УВОД 
На основу Одлуке Скупштине Општине Темерин о изради Плана детаљне регулације 
дела радне зоне ван граница грађевинског подручја насеља Темерин (пут ка Иланџи) 
број 06-17-8/2013-01 од дана 09.08.2013. године (“Службени лист општине Темерин“, 
број 09/2013), приступило се изради Концепта Плана детаљне регулације дела радне 
зоне ван граница грађевинског подручја насеља Темерин (пут ка Иланџи). 
 
У поступку израде Концепта за израду Плана детаљне регулације затражени су сви 
потребни претходни услови од органа, организација и институција који су од утицаја 
на израду Плана и добијени услови чине саставни део документационе основе плана. 
 
ОБУХВАТ ПЛАНА 
Обухват Плана дела радне зоне налази се са југозападне стране насеља Темерин ван 
грађевинског подручја насеља на удаљености од око цца 128м од границе 
грађевинског подручја. Одређена је катастарским парцелама број 7397 која је у 
приватном власништву и деловима парцела број 13460/3, 7301/2, 13463 и 13461 које 
представљају јавну површину – саобраћајни коридор и некатегорисане атарске 
путеве.  
Укупна површина обухвата Плана је 03ха 58а 59м2.  
Површина јавног земљишта је :                                  00 ха 72 а 
57 м² 
Површина осталог земљишта је :                       02 ха 86 а 
02  м² 
 
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА 
На подручју обухвата земљиште је типично равничарско. Надморске висине терена 
се углавном крећу од 78.42 до 79.86 мнм. 
Намена земљишта 
Парцела бр. 7397 која је по Плану намењена за изградњу радних садржаја и комплекса, 
представља неизграђено грађевинско земљиште и користи се као ораница са 
једногодишњим засадима (њива 3. класе). Ова површина од 2,86 ха окружена је са своје 
три стране (западне, јужне и источне) јавним земљиштем, док је са северне стране 
парцеле пољопривредно земљиште са једногодишњим пољопривредним засадима. 
Све остале парцеле, односно њихови делови, који улазе у обухват Плана (парцеле бр. 
7301/2, 13460/3, 13461 и 13463) су јавно земљиште, односно некатегорисани путеви. 
Од набројаних парцела се на парцелама бр. 13460/3 и 7301/2 налази изграђена путна 
инфраструктура - асфалтирани коловоз, неуређена, травом обрасла, пешачка 
стаза, делимично уређени прилазни путеви до парцела, као и други објекти јавне 
комуналне инфраструктуре. 
Парцеле бр. 13461 и 13463 су некатегорисани атарски путеви од којих се само 
парцела бр. 13461 користи у складу са својом наменом док је парцела бр. 13463 
узурпирана пољопривредним засадима. 
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Постојеће стање мреже и капацитета саобраћајне инфраструктуре 
Постојећа саобраћајница у продужетку улице Партизанске представља везу између 
радних зона које се налазе у грађевинском и ванграђевинском подручју овог дела 
насеља Темерин. Продужетак улице Партизанске је ограничених грађевинских и 
геометријских карактеристика те је потребно извршити рехабилитацију, ојачање и 
појачано одржавање овог пута ради адекватног опслуживања радних садржаја који ће 
користити ову саобраћајницу за комуникацију.  
Потпуном реализацијом поменуте намене јавног земљишта омогућиће се 
функционална саобраћајна комуникација, примерена својим капацитетом радној зони. 
Постојеће стање комуналне инфраструктуре  
Подручје обухвата Плана обухваћено је системом водоснабдевања. Притисак у 
мрежи износи цца 2,2 до 3,1 бара у зависности од потрошње воде, што задовољава 
потребе потражње санитарне воде. Постојећа атмосферска каналска мрежа може 
да прими условно чисте отпадне атмосферске воде, под условом да се мрежа 
претхнодно прочисти а касније редовно одржава.Инсталација уличне мреже фекалне 
канализације не постоји у оквиру обухвата Плана. На подручју обухваћених планом 
постоји изграђен 20кВ надземни вод. На подручју обухваћеном овим планом постоји 
дистрибутивна гасна мрежа. Пречник гасне цеви је ПЕ-63, а тренутно има врло мало 
капацитета за предвиђену зону. На предметном подручју нема активних и 
планираних базних станица Телекома Србија – систем за мобилну телефонију. На 
предметном подручју не постоје РР (радио релејни) коридори фиксне телефоније које 
су у надлежности „Телеком Србија“. 
Стање зеленила 
У границама обухвата не постоји квалитетно уређено зеленило на јавним 
површинама. У окружењу предметног локалитета не налазе се аутохтоне биљне 
врсте већих дендролошких вредности. 
Стање животне средине 
У оквиру подручја Плана нема већих загађивача. 
Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе 
У оквиру обухвата не постоје евидентирани и заштићени објекти, ни културна и 
природна добра. 
 
ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ 
Предложени обухват Плана има изузетно повољан положај за развој планираног 
садржаја. Разлози за избор локације следећи: повољан положај у близини насеља, 
обједињен положај са другим површинама намењених радним зонама (радна зона 
“Иланџа” ван насеља) и повезаност са радном зоном у насељу, близина постојећих 
капацитета комуналне инфраструктуре, предметна локација је неизграђено 
земљиште, постојање мелиорационог канала који омогућује добру одводњу 
атмосферских и подземних вода, перманентно интересовање власника парцеле и 
потенцијалних купаца и инвеститора за улагања у различите области привредних 
активности. 
Овакве карактеристике локацију чине нарочито атрактивном за све инвеститоре у 
области производних делатности, трговине на велико, складиштење роба, пружања 
услуга и сл. 
 
КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
При формирању будуће просторне организације обухваћеног подручја, полазиште 
чине следеће концептуалне поставке: задовољење програмских елемената 
постављених од стране наручиоца Плана, задовољење економско-рационалних 
захтева у урбаном решавању датог простора базираног на конкретним природним и 
створеним условима овог локалитета, испуњавање услова у погледу детаљне 
урбанистичке планске разраде одређене вишим планским документима. 
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Основе концепције просторног и урбаног развоја одређене су следећим 
критеријумима : обезбедити одржив развој производних, комерцијално-складишних, 
трговине на велико, складиштења роба, пружања услуга и сл. планираних у будућој 
радној зони примерен природним и створеним условима на терену; елиминисати 
негативне последице на природне ресурсе; задовољити техничко-технолошке 
захтеве и свести интерни транспорт на минимум; омогућити потребан ниво 
комуналне опремљености; ускладити планско решење реализацијом оптималног 
баланса на релацији потреба–захтева будућих инвеститора и правила уређења и 
изградње одређена урбанистичким ограничењима из виших планиских докумената и 
правилима урбанистичке струке 

 
ПРЕДВИЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ СА НАМЕНОМ ПОВРШИНА И 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Све парцеле у обухвату задржавају своју постојећу, односно Планом дефинисану 
намену. Површини намењеној радној зони даљом разрадом овог Плана утврђују се 
правила грађења и уређења, ради могуће реализације истих. 

 
 
 
ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ПРЕМА УРБАНИСТИЧКИМ 
ПОКАЗАТЕЉИМА И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 
Концепт просторне организације условљен је поделом земљишта на јавно и остало. 
Остало грађевинско земљиште чине површине које ће се Планом наменити за радне 
садржаје и комплексе, док јавне површине чине парцеле са постојећом наменом 
(саобраћајни коридор, некатегорисани путеви). 
Радна зона 
У оквиру планиране површине се предвиђа формирање више грађевинских парцела 
компатибилних радних садржаја. Свака од новоформираних парцела имаће засебан 
приступ са постојеће јавне површине. Планом ће бити дефинисан положај 
грађевинске линије, величина и спратност објекта, комуникације, приступи у 
појединачне садржаје, саобраћајни и противпожарни услови, као и услови за уређење 
целокупног комплекса. Уређење и изградња радних садржаја биће могућа директном 
применом Плана, уз израду претходних анализа и процена утицаја на животну 
средину, када то Закон и стандарди захтевају.    
Јавне површине - путни коридори  
Постојећи коридор пута ће служити као приступни пут будућим парцелама 
намењеним за радне садржаје. Исти омогућује везу будуће радне зоне са насељем као 
и са планираном обилазницом са западне стране. У оквиру овог коридора се планира 
проширење постојеће саобраћајнице, увођење новог тротоара и бициклистичке 
стазе као и проширење капацитета постојеће комуналне инфраструктуре која је 
потребна за функционисање радних садржаја. 
Друге две јавне површине су намењене атарксом саобраћају и воде се као  
некатегорисани путеви. Оне такође задржавају првобитну намену.  
 
ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ 
План регулације 
Постојећа регулација ће се задржати и убудуће ће представљати границу између 
јавног грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта намењеног 
радном садржају 
План нивелације 
Принцип нивелације овог обухвата Плана је да се на будућим парцелама обезбеди 
минимални пад поплочаних површина према зеленилу и атмосферским каналима на 
парцелама, а у уличном појасу према планираном уличном атмосферском каналу, што 
ће омогућити одвођење падавинских вода са јавних површина. 
Проширење саобраћајнице ће се градити са попречним падом према постојећем 
атмосферском каналу, и са подужним падом са источне стране према западу. 
 
 



Број 12     Службени лист општине Темерин    14.10.2015. Страна 78 

 

ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ МРЕЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Планиране трасе и капацитети саобраћајне инфраструктуре 
Предвиђа се проширење постојећег коловоза на ширину од 5,5 м намењеног за 
двосмерни саобраћај као и изградња нове бициклистичке стазе ширине 1,2 м уместо 
постојеће пешачке стазе са јужне стране обухвата плана. Предвиђена је и изградња 
новог тротоара на удаљености од 0,50 м од северне регулационе линије 
На атарским путевима је потребно уредити отресишта за пољопривредну 
механизацију. 
Планиране трасе и капацитети водопривредне инфраструктуре 
 Водоводна инсталација је постојећа а капацитети и притисак (од 2,2 до 3,1 бара у 
зависности од потрошње воде) су такви да задовољавају потребу за санитарном 
водом.  Потребе планираних објеката ће се решити прикључком на постојећу 
водоводну мрежу. 
Снабдевање технолошком водом тамо где нема могућности за снабдевање водом 
преко водоводне мреже, биће решено индивидуално, путем бушених бунара. Код 
снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће количине отпадних вода, 
увести обавезу рационализације потрошње увођењем процеса рециркулације, 
Потребе за хидрантску мрежу се могу обезбедити из бушених бунара и уградњом 
хидроцела.Број бунара ће се одредити према потребама будућих корисника. 
Канализациона инфраструктура 
Планом се предвиђа сепаратни систем канализационе мреже посебно за сакупљање 
условно чистих атмосферских вода, посебно за зауљене и запрљане атмосферске 
воде, посебно за санитарно-фекалне отпадне воде и посебно за технолошке отпадне 
воде, са дефинисаним реципијентом свих отпадних вода. 
Атмосферска канализација је планирана на простору обухвата Плана на делу 
зелених површина путем отворених и зацевљених канала и усмеравањем истих ка 
главном реципијенту. Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих 
бетонских површина и условно чисте расхладне воде, чији квалитет одговара II класи 
вода, могу се без пречишћавања одводити у отворене атмосферске канале, зелене 
површине и сл. путем уређених испуста који су осигурани од ерозије. 
Зауљене атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина - интерних 
саобраћајница, манипулативних површина, паркинга и сл., пре улива у реципијент 
морају проћи предтретман кроз таложник и сепаратор масти и уља. 
Фекалном канализацијом треба омогућити одвођење употребљене санитарне воде 
из планираних садржаја изградњом зацевљене канализационе мреже ка будућим 
армиранобетонским водонепропусним септичким јамама. Концептом Плана предвиђа 
се траса новопланиране фекалне канализационе мреже која ће бити интегрисана у 
насељску канализациону мрежу. 
Технолошке отпадне воде 
За технолошке отпадне воде, уколико је потребно, предвидети одговарајући 
предтретман да би квалитет ових вода задовољио санитарно-техничке услове за 
испуштање отпадних вода у насељску канализацију. У случају условно чистих 
технолошких отпадних вода (расхладне воде и др.) чији је квалитет у складу са 
Уредбом, предвидети могућност испуштања истих у систем јавне атмосферске 
канализационе мреже, под условом да капацитет мреже атмосферске канализације 
може обезбедити потпуну евакуацију поменутих вода до реципијента.  
Планиране трасе и капацитети електроенергетске инфраструктуре 
Електроенергетска инфраструктуа задржава заузету трасу и коридор на којој је 
изграђен постојећи 20кВ надземни вод. Због потребе повећања пропусне моћи, 
потребно је постојеће проводнике заменити новим проводницима већег попречног 
пресека. У простору из обухвата плана, у путном појасу дуж обе стране путног 
појаса постојећег асфалтног пута предвиђа се коридор за изградњу нових 20кВ 
подземних водова. У путном појасу постојећег атарског пута (парцела број 13463) 
планира се коридор за изградњу новог 20кВ надземног вода.  
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Планиране трасе и капацитети термоенергетске инфраструктуре 
Потребно је да се гасна цев ПЕ-63 (од фирме „Градар“ па до „Научног института за 
репродукцију и вештачко осемењавање“) замени са цеви ПЕ-90. На тај начин би се за 
предметну зону обезбедио повећан капацитет. 
Планиране трасе и капацитети електронско комуникационе инфраструктуре 
Потребно је планирати нове телекомуникационе коридоре уз постојећу 
саобраћајницу у оквиру зеленог појаса, полагањем одговарајућих цеви за накнадно 
провлачење телекомуникационих каблова. 
Планиране зелене површине 
У оквиру јавних површина зелене површине ће обухватити простор између 
саобраћајнице, пешачке и бициклистичке стазе. Тамо где постоје услови уз 
саобраћајнице је потребно формирати дрвореде. Паркинг просторе треба 
заштитити крошњама високог листопадног дрвећа. 
Зелене површине унутар планираних радних садржаја биће дефинисане врстом и 
наменом самих садржаја, тако да проценат уређених зелених површина унутар 
радних комплекса треба да износи најмање 30% од укупне површине парцеле. 
Неопходно је аутохтоном вегетацијом очувати и подићи заштитно зеленило по 
ободним деловима комплекса, тј. према околним површинама као и на граничном делу 
планираних радних површина и саобраћајница.  
 
ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
На основу претходних услова добијених од надлежних органа, дефинисане су следеће 
категорије заштите:  
Мере и услови заштите и унапређења животне средине 
У случају радова на изградњи објеката и уређењу простора обухваћеним Планом: 
одређује се проценат уређених зелених површина унутар радних комплекса; обавезује 
се  планско подизање заштитног зеленила по ободу комплекса; не дозвољава се 
упуштање недовољно чистих вода у отворени каналски систем; не дозвољава се 
изградња радних објеката без адекватно решеног канализациног система;  прописују 
се правила прикупљања и одлагања ефлуената.  
Мере заштите земљишта и воде: дефинишу се мере за спречавање истицања 
било које супстанце у околину; предвиђају се објекти за смештај, складиштење и 
чување опасних, отровних и лако запаљивих течности; дефинишу се мере при 
складиштењу горива и манипулацији са нафтом и њеним дериватима; дефинишу се 
мере при хаварији возила, које носи опасне материје; паркирање се дозвољава само 
на уређеним местима; налаже се систематско прикупљање и депоновање чврстог 
отпада. 
Мере заштите животне средине: прописује се обавезна процена утицаја  на 
животну средину за све објекте и активности које су садржане у Уредби о 
утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја на животну средину.   
Одлагање отпада: одређују се правила сакупљања, одлагања и одвожење 
грађевинског, комуналног и другог отпада.       
Заштита живота и здравља људи: прописују се посебне мере за спречавање и 
ограничавање негативних утицаја на становништво; обавезује се поштовање 
прописа о техничким нормативима и стандардима, мерама и условима при 
постављању и извођењу, односно изградњи објеката; обавезује се стриктно 
поштовање урбанистичких и других услова и норматива, дефинисане низом 
законских и подзаконских аката. 
Услови заштите од елементарних непогода: У циљу заштите од елементарних 
непогода, планира се озелењавање слободних површина, регулација атмосферских 
вода, као и поштовање прописа за стабилност објеката. 
Услови заштите од пожара: прописују се неопходна изворишта за снабдевање 
водом и капацитет градске водоводне мреже, који обезбеђују довољне количине воде 
за гашење пожара; дефинише се удаљеност између зона предвиђених за стамбене  
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објекте и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте 
посебне намене; обавезно је постојање приступних путева и пролаза за ватрогасна 
возила до сваког објеката; предвиђају се безбедоносни појасеви између објеката 
којима се спречава ширење пожара; обавеза инвеститора је да гради објекте од 
ватроотпорних материјала; 
Услови и мере заштите људи и материјалних добара од ратних разарања: 
Органи државне управе, органи локалне самоуправе  и привредна и друга правна лица, 
дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени у предметној, склоне у 
склоништа и друге објекте погодне за заштиту. 
Услови и мере заштите непокретних културних добара: Део површине будуће 
радне зоне припада археолошкој зони заштите.  Обавезу власника - носиоца права 
коришћења да пре предузимања било каквих земљаних радова на поменутом 
археолошком локалитету прибави сагласност Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе. 
 
1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ 
Оријентацијом и функционалним концептом зграда обезбедити максимално 
коришћење природних услова (сунце, ветар, зеленило) за постизање пројектованих 
параметара комфора. 
Архитектонским мерама максимално користити природну вентилацију. 
Топлотни комфор обезбедити пасивним архитектонско–грађевинским решењима. 
 
УСЛОВИ И ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
ПОВРШИНАМА И ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА У ПРОСТОРУ 
При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и пешачких 
површина, прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и других 
објеката за јавно коришћење, морају се обезбедити обавезни елементи 
приступачности за све потенцијалне кориснике, у складу са Правилником о 
техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС“ бр. 43/2013). 

 
 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
 
 
II-1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
Простор обухваћен овим Планом детаљне регулације налази се на територији 
катастарске општине Темерин. Предметни простор обухвата плана представља 
грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручја насеља Темерин 
односно са његове југозападне стране. 
 
Обухват Плана представља површину која је одређена катастарским  парцелама 
које су ван граница грађевинског подручја и то парцела број 7397 која је у 
приватном власништву и делови парцела број 13460/3, 7301/2, 13463 и 13461 
које представљају јавну површину – некатегорисани атарски путеви. 
 
Обухват Плана је одређен координатним тачкама. Почетна тачка описа обухвата 
плана је тачка бр. 1, која се налази на тромеђи парцела бр. 7299/11, 7300 и 
7301/2 – некатегорисани пут. Од тачке бр. 1 граница обухвата иде у правцу 
североистока у дужини од 23,53м до тачке бр. 2, која се налази на тромеђи 
парцела бр. 7395/1 и парцела бр. 13460/3 и 13461 – које су обе некатегорисани  
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пут. Од тачке бр. 2 граница обухвата се благо ломи у правцу северозапада 
пратећи линију границе између парцела бр. 7395/1 и 13461 у дужини од  109,32м 
и иде до тачке бр. 3. Од тачке бр. 3 граница обухвата прелази у правцу истока 
преко парцеле некатегорисаног пута бр. 13461 у дужини од 3,34м до тачке бр. 4. 
У истом правцу, од тачке бр. 4 – тромеђе парцела број  7397, 7399 и 13461, 
граница обухвата се креће границом парцела број 7397 и 7399 у дужини од 
284,9м до тачке бр. 5. У тачки бр. 5, тромеђи парцела број 7397, 7399 и 13292, се 
граница обухвата ломи ка југу и креће се границом парцела број 7397 и 13292–
канал у дужини од 22,38м. Пратећи и даље линију границе парцела број 7397 и 
13292, граница обухвата се ломи ка истоку дужином од 15,51м до тачке бр. 7 
тромеђи парцела број 7397, 13292 и 13463–некатегорисани пут. У истом правцу у 
дужини од 4,98м, граница обухвата пресеца парцелу некатегорисаног пута број 
13463 до тачке бр. 8. Од тачке бр. 8 се граница обухвата оштро ломи ка југу и 
креће се границом парцела бр. 13463 и 7436/2 у дужини од 86,14м до тачке бр. 9. 
Правац се задржава до тачке бр. 10 у дужини од 24,64м у којој граница обухвата 
прелази преко парцела некатегорисаних путева број 13460/3 и 7301/2. Тачка бр. 
10 се налази на тромеђи парцела бр. 7294/2, 7294/3 и 7301/2. Од тачке бр. 10 
граница обухвата се ломи оштро ка западу-југозападу у дужини од 119,83м до 
тачке бр. 11 и у истом правцу наставља до почетне тачке обухвата тачке бр. 1. 
Дужина од тачке бр. 11 до тачке бр. 1 износи 185,98м. 
 
Укупна површина обухвата Плана је 03ха 58а 59м2. 
 
Списак координата преломних тачака границе обухвата Концепта Плана: 
 

тачка Y X 

1 7411078,4800 5027971,7200 

2 7411093,5800 5027989,7300 

3 7411072,9193 5028097,0759 

4 7411076,1832 5028096,3273 

5 7411353,8627 5028032,6356 

6 7411353,4000 5028010,2600 

7 7411368,8200 5028011,9000 

8 7411373,8000 5028011,9000 

9 7411372,4300 5027925,7700 

10 7411376,1000 5027901,4000 

11 7411259,4800 5027928,9500 

 
Простор који се налази у обухвату Плана, граничи се на северној страни са 
парцелом бр. 7399 (пољопривредно земљиште), на североистоку са парцелом 
бр. 13292 (канал), на истоку са парцелoм бр. 74362 (пољопривредно земљиште), 
на југу са парцелама бр. 7294/3, 7294/2, 7295, 7297/1, 7297/2, 7298, 7299/1, 
7299/4, 7299/5, 7299/6, 7299/7, 7299/3, 7299/2, 7299/8, 7299/10, 7299/11 и 7300 
(пољопривредно земљиште) док се на западу граничи са парцелом бр. 7395/1 
(радна зона - “Научни институт за репродукцију и вештачко осемењавање”). 
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II-1.1. Списак грађевинских парцела 
 
План детаљне регулације обухвата следеће катастарске парцеле у к.о. Темерин: 

-  целе парцеле:  7397 
-  део катастарске парцеле: 13460/3, 7301/2, 13463 и 13461. 

 
 
II-2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
II-2.1. Концепција уређења и подела на карактеристичне целине 
 
Простор обухваћен Планом налази се ван граница грађевинског подручја 
насеља Темерин, са југозападне стране насеља. Просторна организација 
подручја обухвата Плана условљена је поделом земљишта на јавно и остало. На 
основу намене, типа и начина изградње Планом се дефинишу следеће 
функционалне целине: 

 јавне површине, некатегорисани путеви са постојећом наменом - 
делови парцела бр. 13461, 13460/3, 7301/2 и 13463 

 остало грађевинско земљиште, радна зона намењена за радне 
садржаје и комплексе - цела парцела бр. 7397. 

 
 II-2.1.1. Јавне површине - путни коридори 
 
Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 
 
Постојеће јавне површине се налазе по ободу предложеног обухвата, односно са 
западне, јужне и источне стране обухвата. Парцеле бр. 7301/2, 13460/3, 13461 и 
13463, односно њихови делови, који улазе у обухват Плана, су јавно земљиште - 
некатегорисани путеви. 
 
Јавну површину, са јужне стране обухвата, одређују делови парцела бр. 13460/3 
и 7301/2 које функционишу као једна целина. У оквиру ових парцела се налази 
изграђена путна инфраструктура - асфалтирани коловоз, неуређена, травом 
обрасла, пешачка стаза, делимично уређени прилазни путеви до парцела, као и 
други објекти јавне комуналне инфраструктуре. Постојећи коридор пута ће 
служити као приступни пут будућим парцелама намењеним за радне садржаје 
тако што ће се прикључак на пут одређивати за сваку будућу парцелу понаособ. 
Такође, постојећи коридор, омогућује везу будуће радне зоне са насељем као и 
са планираном обилазницом са западне стране. У оквиру овог путног коридора 
се планира проширење постојеће саобраћајнице, увођење новог тротоара и 
бициклистичке стазе као и проширење капацитета постојеће комуналне 
инфраструктуре која је потребна за функционисање радних садржаја. 
 
Друге две јавне површине, парцеле бр. 13461 и 13463, налазе се по ободу 
обухвата са западне (парцела бр. 13461) и источне стране (парцела бр. 13463). 
Наведене парцеле су истих намена - намењене саобраћају као атарски 
некатегорисани путеви.), од којих се само парцела бр. 13461 користи у складу са 
својом наменом док је парцела бр. 13463 узурпирана пољопривредним 
засадима. Обе ове јавне површине задржавају првобитну намену, комуникација 
за потребе пољопривредне производње. 
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Табела 1 - Попис парцела 
 

●  Јавне површине формирају следеће парцеле: 
1. део парцеле : 

  -  13460/3 П= 00ха 97 а 74 м²,  у обухвату  површине 00 ха 51 а 29 
м2 
  -  7301/2 П= 00ха 23 а 13 м²,  у обухвату  површине 00 ха 13 а 62 
м2 
  -  13461  П= 00ха 13 а 94 м²,  у обухвату  површине 00 ха 03 а 32 
м2 
  -  13463  П= 00ха 58 а 61 м²,  у обухвату  површине 00 ха 04 а 34 
м2 

Површина јавног земљишта је :                00 ха 72 а 57 
м2 
               
 II-2.1.2. Остало грађевинско земљиште - Радна зона 
 
На основу увида у Просторни план општине Темерин подручје које је у обухвату 
Плана по намени припада зони радних садржаја и комплекса. 
 
Парцела бр. 7397 која је по Плану намењена за изградњу радних садражја и 
комплекса, представља неизграђено грађевинско земљиште и тренутно се 
користи као ораница са једногодишњим засадима (њива 3. класе). Ова површина 
од 2,86 ха окружена је са своје три стране (западне, јужне и источне) јавним 
грађевинским земљиштем, док је са северне стране парцеле, односно обухвата, 
пољопривредно земљиште са једногодишњим пољопривредним засадима. 
 
У оквиру планиране површине се предвиђа формирање више грађевинских 
парцела компатибилних радних садржаја. Свака од новоформираних парцела 
имаће засебан приступ на јавну површину са постојеће јавне површине, 
некатегорисаног пута - продужетка улице Партизанска. Неопходна минимална 
ширина фронта будућих грађевинских парцела, њихов облик, минимална 
површина и сл. дефинисана је правилима грађења на основу којих ће се вршити 
будућа парцелација и препарцелација. 
 
Планом је такође дефинисан положај грађевинске линије у односу на суседне 
парцеле других намена, затим величина и спратност објеката, комуникације, 
приступи у појединачне садржаје, саобраћајни и противпожарни услови, као и 
услови за уређење целокупног комплекса. 
У планираној радној зони могућа је изградња најразличитијих објеката 
компатибилне намене са производним и пословним садржаја, као и складишних, 
услужних, објеката инфраструктуре и сл. Неопходно је да сви комплекси у 
погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне опремљености или радног 
процеса, не угрожавају стање животне средине. Будући радни садржаји ће бити 
оријентисани на постојећу саобраћајницу. 
 
На основу услова издатих од стране Покрајинског завода за заштиту природе 
неопходно је да у унутар појединачних радних комплекса проценат уређених 
зелених површина износи најмање 30%. Ради заштите биодиверзитета 
неопходно је очување/подизање заштитног зеленила ободним делом радне зоне 
према околним површинама а према датим условима. 
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Уређење и изградња радних садржаја могућа је директном применом Плана уз 
израду претходних анализа и процена утицаја на животну средину који су 
неопходни а у складу са Законом и стандардима заштите животне средине и 
другим условима и сагласностима надлежних предузећа и иинституција, од 
значаја за реализацију конкретних садржаја. 
 
У блиском окружењу предметне локације, уз сам обухват Плана, налазе се 
следећи садржаји: 

 на парцели бр. 7395/1, са западне стране обухвата, је Научни институт за 
репродукцију и вештачко осемењавање 

 на парцели бр. 7299/1, са југозападне стране, уз парцелу јавног 
грађевинског земљишта са саобраћајницом, налази се пољопривредни 
радни садржај - фарма за узгој животиња (живине); 

као и земљиште друге намене осим  пољопривредног: 

 са североисточне стране, уз границу обухвата, је парцела бр. 13292 која 
припада водном земљишту са мелиорационим каналом бр. 27 

 
  II-2.1.3. Биланс површина 
 
Све парцеле у обухвату задржавају своју постојећу, односно Планом 
дефинисану намену. Површини намењеној радној зони даљом разрадом овог 
Плана утврђују се правила грађења и уређења, ради могуће реализације истих. 
 
Табела 2 - Постојећи и планирани биланс површина 
 

Намена Површина 

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

 ха а м % 

- некатегорисани путеви  72 57 20,24 

УКУПНО:  72 57 20,24 

ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 ха а м % 

- радна зона 2 86 02 79,76 

УКУПНО: 2 86 02 79,76 

 

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ  72 57 20,24 

ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 2 86 02 79,76 

УКУПНО: 3 58 59 100,00 

 
 
 
II-2.2. План регулације и нивелације 
 
  II-2.2.1. План регулације 
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У оквиру обухвата Плана постојећа регулација представља границу између 
јавних површина (некатегорисаних путева, водног земљишта (канала)) и осталих 
површина (радне зоне (парцеле бр. 7397) и пољопривредног земљишта). 
Постојеће ширине регулационих појаса са свом планираном инфраструктуром 
могу задовољити потребе будућих садржаја, тако да се не планира њихово 
проширење односно постојећа регулација се задржава. 
 
  II-2.2.2. План нивелације 
 
Предметна локација налази се ван граница грађевинског подручја на надморској 
висини од 78,42 мнм до 79,86 мнм. На самој локацији постоји одређена 
денивелација са тенденцијом пада терена од северне границе обухвата према 
јужној страни локације као и пада терена од источне стране обухвата ка западној 
страни. 
 
Као подлога за израду нивелационог плана послужио је катастарско топографски  
план у размери Р – 1:1000. 
 
Проширење саобраћајнице ће се градити са попречним падом према постојећем 
атмосферском каналу, и са подужним падом са источне стране према западу. 
Прикључак на пут ће се посебно одређивати за сваку новопланирану парцелу. 
Коте темена нивелете пута се крећу од тачке Т1 (79,71 мнв), до тачке Т2 (79,41 
мнв). 
Принцип нивелације овог обухвата Плана је да се на будућим парцелама 
обезбеди минимални пад поплочаних површина према зеленилу и 
атмосферским каналима на парцелама, а у уличном појасу према планираном 
уличном атмосферском каналу, што ће омогућити одвођење падавинских вода 
са јавних површина. 
Коте пода приземља  објеката ће се прилагодити ново-нивелисаном терену на 
свакој парцели засебно. 
 
Нивелационим планом се дефинишу: 
1. коте нивелете осовине реконструисане саобраћајнице 
2. попречни падови реконструисане саобраћајнице 
3. коте темених тачака нивелете (Т1 и Т2) на укрштању реконструисаног пута са 

постојећим атарским путевима у обухвату Плана 
 
Планом нивелације дефинисани су попречни и подужни нагиби коловоза. 
Попречни нагиб коловоза је једностран и износи 2,5%, подужни нагиб коловоза је 
мин. 0,1%. Нивелационим решењем су дате смернице нивелације, којих се у 
фази пројектовања треба начелно придржавати. 
 
 
II-2.3. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и 
објеката 
  јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре 
 
Овим Планом се даје основа за могућност прикључења будућих садржаја на 
јавну комуналну инфраструктуру. Локација се налази уз постојећи пут преко ког 
је могућ приступ будућим грађевинксим парцелама са јужне стране. 
 
 



Број 12     Службени лист општине Темерин    14.10.2015. Страна 86 

 

Парцела у обухвату, намењена изградњи радних садржаја и комплекса је 
делимично комунално опремљена. Постојећа комунална инфраструктура је 
приступачна за нове садржаје и у појасу некатегорисаног пута, на парцелама бр. 
13640/3 и 7301/2. 
  II-2.3.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Постојећа саобраћајница у продужетку улице Партизанске представља везу 
између радних зона које се налазе у грађевинском и ванграђевинском подручју 
овог дела насеља Темерин. Саобраћај теретних возила за потребе ове радне 
зоне је предвиђен везом  ДП II a реда бр. 102 – улица Железничка - продужетак 
улице Партизанске. ДП II a реда бр. 102 - Улица Новосадска представља 
примарни саобраћајни ток теретних возила како у унутар насељском саобраћају 
тако и у транзитном теретном саобраћају. 
Саобраћајница у улици Железничка опслужује постојеће радне зоне у блoку 77, 
83 а продужетак улице Партизанске опслужује радне зоне у блоку 82, 83, 84 и 98 
као и остале планиране радне зоне које се налазе у ванграђевинском рејону. ДП 
II a реда бр. 102 - Улица Новосадска је у граћевинском и геометријском смислу 
способна да задовољи потребе кретања теретних возила, такође улица 
Железничка је задовољавајућих грађевинских и геометриских карактеристика за 
потребе кретања теретних возила с тим да је обавезно перманентно одржавање 
(периодично одржавање у смислу Одлуке о општинским путевима, улицама и 
некатегорисаним путевима на територији општине Темерин („Службени лист 
општине Темерин“ бр. 4/2011)). 
Продужетак улице Партизанске је ограничених грађевинских и геометријских 
карактеристика (ширина коловоза је од 4,2м до 4,5м, једнострани тротоар 
ширине 0,6м-0,8м који је већим делом уништен) те је потребно извршити 
рехабилитацију, ојачање и појачано одржавање (Одлука о општинским путевима, 
улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Темерин 
(„Службени лист општине Темерин“ бр. 4/2011) овог пута ради адекватног 
опслуживања (двосмерна саобраћајница, тротоар, бициклистичка стаза...) 
радних садржаја који ће користити ову саобраћајницу за комуникацију. Основу 
јавног  земљишта чини саобраћајна и комунална инфраструктура и уређена 
зелена површина у појасу постојећег уличног коридора - јавних површина. 
Потпуном реализацијом поменуте намене јавног земљишта омогућиће се 
функционална саобраћајна комуникација, примерена својим капацитетом радној 
зони. 
Формирани улични коридор обезбедиће функционалан приступ свим 
грађевинским парцелама утврђене намене и садржаја. 
Сагледавајући целовитост просторног решења и програмских критеријума и 
циљева, предложено решење саобраћајне комуникације остварено је постојећом 
саобраћајницом на парцели бр.13460/3 к.о. Темерин која се налази у обухвату 
овог Плана. Простор између пешачке стазе, коловозне траке и бициклистичке 
стазе – зелени појас, предвиђен је за постављање траса комуналне 
инфраструктуре, и његовим уређењем допринеће се функционалном и 
естетском уређењу животног простора. 
Овим Планом се предвиђа задржавање постојеће регулације свих јавних 
површина као и  траса. Такође предвиђа се проширење постојећег коловоза на 
ширину од 5,5 м намењеног за двосмерни саобраћај као и изградња нове 
бициклистичке стазе ширине 1,2м уместо постојеће пешачке стазе са јужне 
стране обухвата плана. Предвиђена је и изградња новог тротоара на 
удаљености од 0,50 м од северне регулационе линије уз парцелу бр. 7397 к.о. 
Темерин. 
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На атарским путевима је потребно уредити отресишта за пољопривредну 
механизацију, отресишта извести као асфалтиране леније у дужини од 100‒250 
м или као бетонска са вибрационим тракама у потребној дужини. Отресишта 
извести у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и 
некатегорисаним путевима на територији општине Темерин („Службени лист 
општине Темерин“ бр. 4/2011). 
 
  II-2.3.2. Водопривредна инфраструктура 
 
Хидротехничке инсталације које су планиране у оквиру обухвата Концепта плана 
су следеће: 

 водоводна инсталација  
 хидрантска мрежа 
 атмосферска канализација 
 фекална канализација  
 технолошке отпадне воде 

 
- Водоводна инсталација: На основу Претходних услова Јавног комуналног 
предузећа „Темерин“ подручје Плана обухваћено је системом водоснабдевања. 
Водоводна инсталација је постојећа и налази се у појасу зелене површине у 
оквиру јавног уличног коридора на парцели пута бр. 13460/3. Инсталација 
водовода се састоји од ПВЦ цеви пречника Ø110 удаљене од саобраћајнице са 
северне стране за цца 1,0м и на дубини од цца 1,0м. Притисак у мрежи износи 
цца 2,2 до 3,1 бара у зависности од потрошње воде, што задовољава потребе 
потражње санитарне воде. Потребе планираних објеката за санитарном водом 
ће се решити прикључком на постојећу водоводну мрежу. 
 
Снабдевање технолошком водом тамо где нема могућности за снабдевање 
водом преко водоводне мреже, биће решено индивидуално, путем бушених 
бунара. Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће количине 
отпадних вода, увести обавезу рационализације потрошње увођењем процеса 
рециркулације, чиме ће се обезбедити вишеструка употреба захваћене воде, 
очување и заштита водних ресурса како од загађења, тако и од прекомерне 
експлоатације и исцрпљивања појединих издани. Снабдевање технолошком 
водом је могуће из првог водоносног слоја (фреатска издан) уз сталну контролу 
воде пре и у току експлоатације. 
 
- Потребе за хидрантску мрежу се могу обезбедити из бушених бунара и 
уградњом хидроцела. Према подацима надлежног јавног комуналног предузећа 
у градској водоводној мрежи не постоји потребна количина и потребан притисак 
воде за потребе хидрантске мреже. Због тога се, као могуће решење, предлаже 
изградња бунара за обезбеђивање потребне количине воде за противпожарне 
потребе. Бунари ће бити грађени на осталом грађевинском земљишту. Број 
бунара ће се одредити према потребама будућих корисника. 
 
- Постојећа атмосферска каналска мрежа протеже се дужином парцеле бр. 
13460/3, са јужне стране пута. Атмосферски канал је делом запуштен и обрастао 
високим растињем. Уз адекватно  прочишћавање и одржавање истог, условно 
чисте отпадне атмосферске воде могу несметано да се прикључе на постојећу 
каналску мрежу повезану на мелиорациони канал Бели Јендек Ј-334, који даље 
гравитира и улива се у каналисани природни водоток, заштићено подручје ПП 
“Јегричка”. 
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Атмосферска канализација је планирана на простору обухвата Плана на делу 
зелених површина путем отворених и зацевљених канала и усмеравањем истих 
ка главном реципијенту. Све атмосферске воде ће се одводити на зелене 
површине или у постојећи и планирани атмосферски канал у појасу путног 
коридора. Постојећи атмосферски канал се протеже са јужне стране 
саобраћајнице путног коридора. Са северне стране, такође паралелно са 
правцем саобраћајнице, планира се нови атмосферски канал који ће се 
испројектовати на начин да се омогући усмеравање условно чистих оборинских 
вода са грађевинских парцела и саобраћајних површина ка главном реципијенту. 
 
Одвођење атмосферских падавина са јавне саобраћајнице ће се вршити у 
отворенe атмосферскe каналe у појасу пута. Атмосферски канал, захваљујући 
паду терена који постоји, имаће пад према мелиорационом каналу “Бели Јендек” 
који се налази са западне стране предметне локације. 
Простор обухваћен Планом се са североисточне стране, а ван обухвата Плана, 
граничи са мелиорационим каналом број 27 који се преко мелиорационог канала 
«Бели Јендек” Ј-334 улива у водоток “Јегричка”. Забрањено је у мелиорациони 
канал 27, као и све друге отворене канале и водотоке, површинске и подземне 
воде, упуштати било какве осим атмосферске воде које својим степеном 
пречишћености и режимом упуштања морају бити у рангу II класе вода према 
Уредби о категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода (“Сл. гласник 
РС” бр. 5/68), које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање (“Сл. гласник РС” бр. 67/11 и 
48/12) и Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (“Сл. гласник 
РС” бр. 50/12) задовољавају прописане вредности и које задовољавају одредбе 
Правилника о опасним материјама у водама (“Сл. гласник СРС” бр. 31/82). 
Забрањено је у појасу ширине 14,0 м од ивице мелиорационог канала 27 градити 
било какве привремене или трајне објекте који би могли да буду сметња 
редовном одржавању канала и проласку механизације која ради на одржавању. 
 
- Канализациона инфраструктура: 
Инсталација уличне мреже фекалне канализације не постоји у оквиру обухвата 
Плана. 
Планом се предвиђа сепаратни систем канализационе мреже посебно за 
сакупљање условно чистих атмосферских вода, посебно за зауљене и запрљане 
атмосферске воде, посебно за санитарно-фекалне отпадне воде и посебно за 
технолошке отпадне воде, са дефинисаним реципијентом свих отпадних вода. 
- Фекалном канализацијом треба омогућити одвођење употребљене санитарне 
воде из планираних садржаја изградњом зацевљене канализационе мреже ка 
будућим армиранобетонским водонепропусним септичким јамама у оквиру 
грађевинске парцеле и лоцираним према правилима грађења који ће бити 
дефинисани у Плану. Водонепропусне септичке јаме ће се перодично, у 
зависности од потребе, празнити  ангажовањем надлежног комуналног 
предузећа. Одводња санитарно-фекалних вода у армиранобетонске 
водонепропусне септичке јаме планира се као привремено решење до изградње 
насељске каналазиционе мреже и прикључења на њу. 
Концептом Плана предвиђа се траса новопланиране фекалне канализационе 
мреже која ће бити интегрисана у насељску канализациону мрежу. Фекална 
канализациона мрежа је планирана у појасу јавне површине паралелно са 
постојећим саобраћајним коридором.  
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Када се створе услови, након изградње планиране и насељске канализационе 
мреже извршити прикључење објеката на исту. 
 
Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати 
у јавну канализациону мрежу насеља уз претходно прибављене услове и 
сагласност надлежног јавног комуналног предузећа и у складу са Уредбом о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање. 
 
- Технолошке отпадне воде 
За технолошке отпадне воде, уколико је потребно, предвидети одговарајући 
предтретман да би квалитет ових вода задовољио санитарно-техничке услове за 
испуштање отпадних вода у насељску канализацију пре пречишћавања у УПОВ-
у, тако да не ремети рад пречистача. Технолошке отпадне воде усмеравати до 
властитих уређаја за пречишћавање техолошких отпадних вода и по могућству 
остварити затворени систем коришћења технолошке воде. 
За сакупљање условно чистих технолошких отпадних вода (расхладне воде и 
др.) чији је квалитет у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање, Прилог 2, 
Глава  III, Табела 1 (“Сл. гласник РС”, бр. 67/11 и 48/12) предвидети могућност 
испуштања истих у систем јавне атмосферске канализационе мреже под 
условом да мрежа отворене-затворене атмосферске канализације може 
обезбедити потпуну евакуацију поменутих вода до реципијента, с обзиром на 
капацитет отворених атмосферских канала. Ово подразумева да се на наведени 
начин испуштене условно чисте технолошке воде не смеју задржавати у кориту 
атмосферских канала. У случају да није могуће испоштовати дате услове 
одвођење условно чистих технолошких вода решити на други начин у складу са 
условима надлежних институција. 
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 јавних предузећа и 
институција у складу са законима и прописима који уређују дату област. 
Као привремено решење, до изградње насељске канализационе мреже, 
одвођење технолошких отпадних вода вршиће се новоизграђеном локалном 
зацевљеном канализационом мрежом ка армиранобетонским водонепропусним 
септичким јамама у оквиру грађевинске парцеле. 
 
  II-2.3.3. Електроенергетска инфраструктура 
 
Према условима Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, 
„Електровојводина„ доо, Нови Сад, „Електродистрибуција Нови Сад“, Нови Сад 
под бројем 2.30.4-29818/13 на подручју обухваћених планом постоји изграђен 
20кВ надземни вод (на постојећем 20кВ изводу „Индустрија“ из ТС 110/20 кВ/кВ 
„Темерин“), који се води дуж јужне стране путног појаса постојећег асфалтног 
пута. 
 
„Електровојводина „ доо, Нови Сад, „Електродистрибуција Нови Сад“, Нови Сад у 
простору из обухвата плана задржава заузету трасу и коридор на којој је 
изграђен постојећи 20кВ надземни вод. 
Због потребе повећања пропусне моћи поменутог 20кВ надземног вода, 
потребно је постојеће проводнике заменити новим проводницима већег  
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попречног пресека. У простору из обухвата плана, у путном појасу дуж обе 
стране путног појаса постојећег асфалтног пута предвиђа се коридор за 
изградњу нових 20кВ подземних водова. 
У путном појасу постојећег атарског пута (парцела број 13463) планира се 
коридор за изградњу новог 20кВ надземног вода.  
 
  II-2.3.4. Термоенергетска инфраструктура 
 
Према условима ЈП „Гас“ – Темерин бр. 581 од дана 10.10.2013. године, на 
подручју обухваћеном овим планом постоји дистрибутивна гасна мрежа, која се 
налази са супротне стране асфалтног пута од предметне радне зоне, а 
завршава се наспрам „Научног института за репродукцију и вештачко 
осемењавање“. Пречник гасне цеви је ПЕ-63, а тренутно има врло мало 
капацитета за предвиђену зону. 
 
Потребно је да се гасна цев ПЕ-63 (од фирме „Градар“ па до „Научног института 
за репродукцију и вештачко осемењавање“) замени са цеви ПЕ-90. На тај начин 
би се за предметну зону обезбедио повећан капацитет и могућност нових 
прикључења. 
 
   
  II-2.3.5. Електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура 
 
Према условима Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д., Регија 
Нови Сад, Извршна јединица Нови Сад под бројем 7031-294809/13-379 на 
предметном подручју нема активних и планираних базних станица Телекома 
Србија – систем за мобилну телефонију. На предметном подручју не постоје РР 
(радио релејни) коридори фиксне телефоније које су у надлежности „Телеком 
Србија“. 
 
Потребно је планирати нове телекомуникационе коридоре уз постојећу 
саобраћајницу у оквиру зеленог појаса полагањем одговарајућих цеви за 
накнадно провлачење телекомуникационих каблова. 
 
  II-2.3.6. Правила уређења јавних зелених површина 
 
У границама обухвата не постоји квалитетно уређено зеленило на јавним 
површинама. На парцелама јавног грађевинског земљишта, некатегорисаних 
путева је зеленило самоникло у виду неуређених травнатих површина, шибља и 
жбуња. На парцелама бр. 7301/2 и 13460/3 је појединачно самоникло дрвеће 
већим делом оштетило постојећи тротоар који је обрастао травом. 
Остало земљиште се користи као пољопривредно са једногодишњим засадима. 
У окружењу предметног локалитета не налазе се аутохтоне биљне врсте већих 
дендролошких вредности. 
 
Новопланиране зелене површине у оквиру јавних површина представљају део 
повезаног система зеленила. Главне функције ових зелених површина су 
стварање повољног микроклимата, као и заштита од прашине и гасова. 
У обухвату Концепта плана зелене површине биће дефинисане површинама на 
јавном земљишту као и у оквиру појединих садржаја унутар радних комплекса.  
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У оквиру јавних површина зелене површине ће обухватити простор између 
саобраћајнице, пешачке и бициклистичке стазе.  
 
Зелене површине унутар планираних радних садржаја биће дефинисане врстом 
и наменом самих садржаја, тако да проценат уређених зелених површина унутар 
радних комплекса треба да износи најмање 30% од укупне површине парцеле, 
сагласно потребама заштите биодивезитета ван заштићених подручја. 
Ради заштите биодиверзитета аграрних површина, очувања квалитета ваздуха, 
земљишта, површинских и подземних вода, неопходно је очување/подизање 
заштитног зеленила ободним делом комплекса према околним површинама 
(ораничне површине, комплкекс “Научног института за репродукцију и вештачко 
осемењавање”), као и на граничном делу планираних радних површина и 
саобраћајница. 
 
Рационалан начин озелењавања, једноставан концепт и начин обликовања 
треба да буду основ за планирање и подизање зеленила на овом простору. 
Декоративну вегетацију користити при озелењавању око управних-пословних 
објеката. У оквиру појединих садржаја искористити зелене површине за 
просторно одвајање различитих намена и карактера површина и објеката, уз 
услов естетског хортикултурног обликовања. 
 
Тамо где постоје услови уз саобраћајнице је потребно формирати дрвореде које 
треба извести према садржају њихових попречних профила. Дрвеће садити 
најмање 1,5 м удаљености од ивице коловоза и пешачке стазе, тако да дрвореди 
не угрожавају прегледност на саобраћајницама и инфраструктурне инсталације. 
Паркинг просторе треба заштитити крошњама високог листопадног дрвећа, 
нарочито са јужне стране. 
При озелењавању користити аутохтонe врстe вегетације. Током озелењавања не 
треба користити инвазивне врсте. 
 
  II-2.3.7. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта 
који је 
      потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе 
 
Степен комуналне опремљености који је потребан за издавање локацијске и 
грађевинске дозволе подразумева обезбеђен:  

 приступ на јавну саобраћајну површину 
 изграђену јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу, са које ће се 

обезбедити прикључење по условима надлежне електродистрибуције, 
или снабдевање енергијом из сопственог извора (агрегат, обновљиви 
извори енергије) 

 прикључење на јавну водоводну мрежу, по условима надлежног 
комуналног предузећа, односно диструбутера, или снабдевање водом 
из сопственог извора (извориште, или бушени бунари) 

 прикључење на канализациону мрежу, по условима надлежног 
комуналног предузећа, односно дистрибутера, или могућност 
евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке јаме 

 прикључење на отворену каналску мрежу за прихват вишка 
атмосферских вода, по условима надлежног стараоца 
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II-2.4. Општи и посебни услови и мере заштите 
 
На основу претходних услова добијених од надлежних органа, неопходно је 
Планом и израдом пројектне документације предвидети заштитне мере од 
елементарних непогода, пожара и ратних разарања, утврдити мере за 
спречавање деградације животне средине као и мере заштите природног и 
културног наслеђа. 
 
 II-2.4.1. Мере и услови заштите и унапређења животне средине 
 
У оквиру подручја Плана нема већих загађивача обзиром да се налази ван 
грађевинског подручја насеља као и да у обухвату и у његовој непосредној 
близини није присутан ниједан пут интезивнијег саобраћаја. 
Од изграђеног грађевинског земљишта у окружењу налази се Научни институт за 
репродукцију и вештачко осемењавање са западне стране обухвата Плана на 
парцели бр. 7395/1 и објекти пољопривредног садржаја (фарма за узгој живине) 
на југозападној страни предметне локацији на парцели бр. 7299/1. Наведени 
садржаји немају значајан утицај на стање животне средине као и на будуће 
планиране садржаје. 
Осталих загађивача у обухвату плана нема. 
 
Планиране намене површина у оквиру обухвата Плана са припадајућим 
садржајима генерисаће у извесном степену елементе који могу утицати на 
деградацију животне средине. У циљу заштите животне средине и делимичног 
или потпуног спречавања нарушавања стања животне средине у пероду трајања 
пројекта предузеће се све потребне мере и активности дате од стране 
надлежних органа и организација за заштиту животне средине. 
При спровођењу свих дефинисаних мера и активности на заштити животне 
средине сагледати поједине аспекте могуће деградације ближег и даљег 
животног окружења односно основних природних ресурса: воде, земљишта и 
ваздуха. 
Уређење простора, изградња објеката и извођење радова може се вршити под 
условом да не изазову трајна оштећења или значајне промене природних 
облика, загађивање или на други начин деградирање животне средине. 
 
На основу Решења број 03-1571/2 од дана 08.10.2013. год. издатог од стране 
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад утврђено је да предметна 
локација не припада простору под заштитом нити предвиђеном за заштиту и да 
се у непосредној близини предметне локације налази мелиоративни канал Бели 
Јендек који се улива у заштићено подручје ПП “Јегричка”. Прописани услови, 
дати на основу Закона о заштити природе, дефинишу принципе интегрисане 
заштите природе и животне средине. Заштита природних вредности остварује се 
спровођењем мера за очување њиховог квалитета, количина и резерви, као и 
природних процеса, односно њихове међузависности и природне равнотеже у 
целини. 
На основу датог Решења радове на изградњи објеката и уређењу простора 
обухваћеним Планом обављати под следећим условима заштите природе: 

1. Проценат уређених зелених површина унутар радних комплекса треба 
да износи најмање 30% укупне површине, сагласно потребама заштите 
биодиверзитета ван заштићених подручја. 
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2.  Ради заштите биодиверзитета аграрних површина, очувања квалитета 
ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода, неопходно је 
очување/подизање заштитног зеленила ободним делом комплекса према 
околним површиинама (ораничне површине, комплекс “Научног института 
за репродукцију и вештачко осемењавање”), као и на граничном делу 
планираних радних површина и саобраћајница. 

3.  За потребе очувања/подизања заштитног зеленила, неопходно је следеће: 
1. зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз одговарајућу 

разноврсност врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте 
вегетације; 

2. у саставу садног материјала дати предност аутохтоним врстама, које су 
највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима; 

3. у случају недовољне разноврсности садног материјала у периоду 
формирања заштитног зеленила, допуњавање редова другим врстама 
вршити током наредних година; 

4. због близине мелиоративног канала Бели Јендек, који се улива у 
заштићено подручје ПП “Јегричка”, на делу зеленог појаса уз комплекс 
“Научног институтс за репродукцију и вештачко осемењавање” није 
дозвољено коришћење инвазивних (агресивних алохтоних) врста. На 
нашим подручјима се сматрају инвазивним следеће врсте: јасенолисни 
јавор (Аcero negundo), кисело дрво (Ailanthus galndulosa), багремац 
(Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански 
длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), 
жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus 
inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. 
Faloppa japonica) и багрем (Robinia pseudoacacia); 

5. уз међну линију парцеле према комплексу Института, минимална ширина 
вишеспратног заштитног зеленила треба да буде 15 м; 

6. изоловањем функције саобраћаја приликом формирања заштитног 
зеленила избегавати садњу врста са јестивим плодовима које би привукле 
животиње и повећале њихов морталитет, а паркинг просторе равномерно 
покрити високим лишћарима; 

7. на граници предметног простора са околник ораницама избегавати врсте 
дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених 
паразита пољопривредних култура или воћњака. То су врсте Berberis sp., 
Cotoneaster sp., Pyracantha sp. Sorbus sp., Acer negundo и сл.; 

4.  Није дозвољено упуштање непречишћених и недовољно пречишћених 
отпадних вода у мелиоративни канал Бели Јендек. Нови објекти не смеју 
бити изграђени уколико не постоји могућност прикључења на 
канализациони систем или не обезбеђују индивидуално пречишћавање 
отпадних вода. Квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати 
прописане критеријуме за упуштање у канализациони систем насеља, 
односно крајњи реципијент. 

5.  Третман ефлуента индивидуалним путем вршити у складу са захтевима 
Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја воде и 
роковима за њихово достизање (“Сл. гласник РС”, бр. 67/11). Зауљене 
атмосферске отпадне воде треба да буду адекватно прикупљене и 
пречишћене (коришћењем таложника и сепаратора уља и масти). Вишак 
муља (чврст садржај) из процеса пречишћавања отпадних вода одлагати 
на локацији која је утврђена од стране надлежне комуналне службе. 
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6.  Област складиштења евентуално присутних опасних материја мора бити 
осигурана (обезбеђена) од настанка евентуалних акцидентних ситуација 
(чија је могућа последица угрожавање стања биодиверзитета аграрних 
површина). Састав опасног отпада мора одговарати захтеваним 
спецификацијама, а возила за транспорт морају испуњавати важеће 
техничке и законске прописе како би се опасност од настанка акцидента 
смањила на најмању могућу меру. Грађевинско-техничким решењима у 
свим сегментима управљања отпадом обезбедити заштиту од акцидента 
(расипања, акцидентног изливања, пожара и сл.). У процесима 
производње/обраде материјала (металних производа) успоставити 
праћење квалитета ваздуха у складу са Уредбом о граничним вредностима 
емисија загађујућих материја у ваздух (“Сл. гласник РС”, бр. 71/10 и 6/11). 

7.  Обезбедити пречишћавање продуката емисије из јединичних процеса 
радних и скалдишних комплекса, сагласно Уредби о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (“Сл. гласник РС”, бр. 
71/10 и 6/11). 

 
Уколико се при земљаним радовима наиђе на геолошка и палеонтолошка 
документа (фосили, минерални кристали и др.) која би могла представљати 
заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежној 
институцији у року од осам дана од проналаска, и предузме мере заштите од 
уништења или крађе, у складу са чланом 99. Закона о заштит природе (“Сл. 
гласник РС”, бр. 36/09). 
 
Мере заштите земљишта и воде 
Мере за заштиту земљишта и воде ће се обезбедити на следећи начин: 

1. предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце, која 
је штетна или разарајућа по тло или његове особине; 

2. складиштење горива и манипулацију са нафтом и њеним дериватима 
одвијати у осигураним подручјима, у циљу спречавања истицање 
горива и мазива, а сличне услове применити на мазивна уља, 
хемикалије и течни отпад; 

3. паркирање вршити само на уређеним местима, уз предузимање 
посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним 
дериватима; 

4. разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу експлоатације, 
спречити његовим систематским прикупљањем и депоновањем на за 
то уређеним депонијама; 

5. уколико дође до хаварије возила, које носи опасне материје у 
прашкастом или грануларном стању, зауставити саобраћај и 
обавестити специјализовану службу која обавља операцију уклањања 
опасног терета и асанацију коловоза и терена; 

6. уколико дође до несреће возила са течним опасним материјама, 
зауставити саобраћај, алармирати надлежну службу и специјализоване 
екипе за санацију несреће; 

7. објекте за смештај, складиштење и чување опасних, отровних и лако 
запаљивих течности предвидети према важећим Правилницима, уз 
сигурну и трајну заштиту површинских и подземних вода. 
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Мере заштите животне средине 
За све објекте и активности за које се у складу са Уредбом о утврђивању Листе 
пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
114/08) утврди да могу имати негативне утицаје на животну средину, а које се 
односе на простор у обухвату Плана, надлежни орган мора прописати потребу 
израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о 
заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Законом о 
процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), 
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 69/05), и поменутом Уредбом. На овај начин ће се 
ближе сагледати процена утицаја будућих садржаја као и мере и активности на 
праћењу, спречавању, односно смањењу могућег негативног утицаја по стање 
животне средине. 
 
Одлагање отпада 
Грађевински, комунални и др. отпадни материјал који настане у току изградње и 
током експлоатације објеката, сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и 
искоришћење или одлагање на одређеним просторима у оквиру парцела 
предвиђених за радне садржаје. Одвожење отпада ће вршити правно лице које 
је овлашћено, односно које има дозволу за управљање отпадом. Локацију за 
депонију отпада утврдити у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније 
(“Сл. гласник РС”, бр. 92/2010). 
 
Сталним праћењем стања основних елемената животне средине (мониторинг) и 
предузимањем мера и активности у случајевима њихових поремећаја ван 
дозвољених граница, реализација заштите животне средине је трајан процес и 
задатак свих учесника у пројекту. 
 
 II-2.4.2. Заштита живота и здравља људи 
 
Посебне мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на 
становништво дате су у законским и подзаконским актима, који се односе на 
здравље и безбедност људи и заштиту на раду. При изградњи инфраструктурних 
објеката обавезно је водити рачуна о поштовању прописа о техничким 
нормативима и стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају 
при постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним 
међусобним растојањима. 
Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, неопходно је 
дефинисати и мере заштите у случају ванредних ситуација и удеса. У том 
смислу, у циљу заштите живота и здравља људи, неопходно је стриктно 
поштовати урбанистичке и друге услове и нормативе, дефинисане низом 
законских и подзаконских аката. 
На основу: географских, морфолошких, хидролошких, демографских и других 
карактеристика, констатује се да подручје обухвата Плана може бити угрожено 
од: пожара, земљотреса, метеоролошких појава (атмосферског пражњења, 
олујних ветрова и града), поплава (подземних вода), техничко-технолошких 
несрећа и ратних дејстава. 
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 II-2.4.3. Услови заштите од елементарних непогода 
 
У циљу заштите од елементарних непогода, планира се озелењавање 
слободних површина, регулација атмосферских вода, као и поштовање прописа 
за стабилност објеката. 
 
Темерин се налази у сеизмичком подручју 7о МСЅ скале. 

Заштита од земљотреса обезбедиће се: 
8. прорачуном на отпорност за земљотрес јачине најмање 7º MCS за све 

објекте; објекти морају бити реализовани према “Правилнику о 
техничким нормативима за изградњу у сеизмичким подручјима” (“Сл. 
лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49,82, 29/83, 21/88 и 52/90) 

9. поштовањем прописане минималне ширине саобраћајних коридора, 
како би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања. 

Заштита од метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних ветрова 
и града) обезбедиће се: 

10. извођењем громобранских инсталација у складу са одговарајућом 
законском регулативом; 

11. заштита од олујних ветрова обезбедиће се подизањем заштитног 
зеленила; 

12. заштита од града обезбедиће се постојећим противградним станицама, 
са којих се током сезоне одбране од града, по потреби, испаљују 
противградне ракете. 

Заштита од поплава (подземних вода) обезбедиће се: 
13. поштовањем основне намене канала који пролазе поред и кроз 

предметни простор, и имају најважнију улогу у евакуацији 
атмосферских вода из обухвата плана, 

14. поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње 
хидротехничких објеката (карактеристике канала, пропуста и сл.). 

 
При реализацији планираних садржаја обухваћених овим Планом, потребно је 
усагласити их са мерама заштите од елементарних непогода и опасности у миру 
и рату, уз примену превентивних просторних и грађевинских мера заштите. 
 
 II-2.4.4. Услови заштите од пожара 
 
За израду предметног Плана прибављени су услови заштите од пожара које је 
издало Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације У Новом Саду, 07/9 број 217-
1765/13 дана 27.09.2013. год. Према овим условима примењује се закон о 
заштит пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/09) који утврђује обавезу да се у оквиру 
планског докуменат дефинишу  мере заштите од пожара којима се утврђују 
нарочито: 

7. Изворишта за снабдевање водом и капацитет градске водоводне 
мреже који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара; 

8. Удаљеност између зона предвиђених за стамбене објекте и објекте 
јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте 
посебне намене; 
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9. Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката; 
10. Безбедоносне појасе између објеката којима се спречава ширење 

пожара. 
 
Градња саобраћајница мора бити према правилима (потребне минималне 
ширине, минимални радијуси кривина и слично) која ће омогућити приступ 
ватрогасним возилима до сваког објекта. Неопходно је обезбедити приступни пут 
објектима и могућност маневрисања на истим за време гашења пожара, а према 
“Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве” (“Сл. лист СРЈ”, бр. 
8/95). 

Угроженост од пожара зависи и од изграђености парцеле, материјала од кога је 
објекат изграђен и од присуства запаљивих и експлозивних материјала. Обавеза 
инвеститора је да гради објекте од ватроотпорних материјала. 
 
Такође, ради заштите од пожара, планом ће се утврдити и адекватне мере које 
се односе на планирану удаљеност између објеката. 
Објекте реализовати у складу са “Правилником за електроинсталације ниског 
напона” (Сл. лист СРЈ”, бр. 8/95), “Правилником за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења” (“Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96) и одредбама Закона о 
заштити пожара (“Сл. лист РС”, бр. 111/09). 
 
За потребе противпожарне хидрантске мреже, због недовољног притиска у 
градској водоводној мрежи, неопходно је изградити потребан број бунара из 
којих ће се обезбедити потребна количина воде. За изградњу хидрантске мреже 
у обухвату Плана примењује се “Правилник о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара” (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 30/91), што 
подразумева обезбеђење ватро-преградних површина, употребу незапаљивих 
материјала приликом градње објеката, реализацију противпожарне хидрантске 
мреже и могућност приступа свим објектима. 
Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и реализовани у складу са 
Законом о заштити од пожара и осталим важећим прописима и релевантним 
стандардима. У подручју обухвата плана се морају поштовати сви прописани 
хигијенски и противпожарни услови изградње. 
 
 II-2.4.5. Услови и мере заштите људи и материјалних добара 
    од ратних разарања 
 
Према Закону о ванредним ситуацијама (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2009, 92/2011 
и 93/2012), ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи 
државне управе, органи локалне самоуправе  и привредна и друга правна лица, 
дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у 
склоништа и друге објекте погодне за заштиту. 
 

 II-2.4.6. Услови и мере заштите природних и културних добара 

 
У оквиру обухвата не постоје евидентирани и заштићени објекти, ни културна и 
природна добра. 
 
Део обухвата Плана, са западне стране у ширини од цца 75,5м - 88,0м, се 
налази у зони археолошких налазишта.  
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Археолошка зона заштите одређена је Просторним планом општине Темерин и 
представља површину са већом густином археолошких локалитета. Подручје 
археолошке зоне обележено је на графичким прилозима. 
 
На основу услова издатих од стране Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе под бројем 02-57/2-2015 од дана 06.02.2015. год. у оквиру евидентиране 
археолошке зоне посматраног подручја нема културних добара и добара под 
претходном заштитом. Будући да се предметни простор делом налази у 
археолошкој зони заштите, уколико се приликом радова наиђе на археолошке 
остатке извођач је дужан да обустави радове и о томе обавести Покрајински 
завод за заштиту споменика културе. 
 
Плански простор не представља станиште за очување угрожених и заштићених 
биљних и животињских врста. 
 

2. II-2.4.7. Услови и мере за обезбеђење енерегетске ефикасности 
изградње 

 
Један од основних приоритета у обезбеђењу енергетске ефикасности изградње 
је приоритет рационалне употребе квалитетних енергената и повећања 
енергетске ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код 
крајњих корисника енергетских услуга. 
 
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и 
касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском 
инфраструктуром, потребно је применити све расположиве могућности. 
Приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној 
оријентацији објеката. 
Оријентацијом и функционалним концептом зграда обезбедити максимално 
коришћење природних услова (сунце, ветар, зеленило) за постизање 
пројектованих параметара комфора. 
 
За постизање пројектованог ваздушног комфора архитектонским мерама 
максимално користити природну вентилацију. Када то није могуће, препоручује 
се уградња принудне вентилације, која се мора прилагодити стварним 
потребама оптерећености и временом када се корисници налазе у просторијама. 
 
Топлотни комфор обезбедити пасивним архитектонско–грађевинским 
решењима. Овим мерама треба обезбедити: правилно димензионисање 
елемената омотача зграде, заштиту од сунчевог зрачења, коришћење термичке 
масе, пасивно и природно ноћно хлађење, топлотно зонирање и спречавање 
утицаја директног сунчевог зрачења (обликом зграде и/или сенилима 
зеленилом). 
 
Увођење система за грејање, хлађење и вентилацију могуће је тек пошто се 
исцрпе све расположиве пасивне архитектонско-грађевинске мере за постизање 
топлотног комфора.  
 
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и 
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства, односно 
ваздушни, топлотни, светлосни и звучни комфор обезбедити применом 
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 расположивих мера у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда 
(„Сл. гласник РС“ бр. 61/2011). 
 
Придржавати се основних принципа физике зграда приликом пројектовања и 
изградње. 
 
Поред наведеног потребно је применити и следеће мере: 
‒ одредити оптималан волумен објекта због смањења топлотних губитака; 
‒ приликом пројектовања потребно је такође груписати просторије сличних 

функционалних захтева и унутрашње температуре, односно помоћне 
просторе лоцирати на северу, а дневне на југу; 

‒ обезбедити оптималну топлотну заштиту применом следећих мера: 

 правилан избор спољашњег омотача објекта, 

 обавезна топлотна изолација крова , односно плафона према 
негрејаном таванском простору и пода према терену, 

 користити класичне и савремене термоизолационе материјале 
приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, 
полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.). 

 правилан положај отвора у спољашњим зидовима, чиме се у великој 
мери спречавају топлотни губици у току ниских спољашних 
температура. 

‒ заштитити објекат од претераног осунчања; 
‒ користити енергетски ефикасне системе грејања, хлађења и вентилације и 

комбиновати их са обновљивим изворима енергије; 
‒ постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као 

фасдне и кровне или самостојеће елементе, где то техничке могућности 
дозвољавају; 

‒ размотрити могућност искоришћења геотермалне енергије бушењем бунара и 
постављањем топлотних пумпи за пренос енергента од извора до циљног 
простора. 

 
 II-2.4.8. Услови и планиране мере за обезбеђење приступачности 
     површинама и објектима јавне намене лицима са посебним 
      потребама у простору 
 
Према позитивним законским прописима потребно је предвидети мере које ће 
омогућити несметану приступачност и кретање лицима са посебним потребама у 
простору. 
 
Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирањуи, 
пројектовању, грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних 
површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, 
сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости осигурава 
несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад. 
 
При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и 
пешачких површина, прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне 
намене и других објеката за јавно коришћење, морају се обезбедити обавезни 
елементи приступачности за све потенцијалне кориснике, у складу са 
Правилником о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“ 
бр. 43/2013). 
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II-2.5. Локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат 
 
Урбанистички пројекат за изградњу неопходно је урадити само за радне 
комплексе за које се (на основу “Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину”) тражи израда процене утицаја на животну средину. 
 
II-3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
 
II-3.1. Правила грађења на јавним површинама 
 
  II-3.1.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Приликом изградње, реконструкције или периодичног одржавања у смислу 
Општинске одлуке о јавним путевим, улицама и некатегорисаним путевима 
предвидети: 

 Проширење постојећег коловоза на ширину од мин. 5,50м  

 Ојачање коловозне конструкције за лак или средњи саобраћај 

 Банкине минималне ширине 1,0м 

 Обострани атмосферски канал 

 Vрач=50 км/х 

 Пешачку стазу предвидети мин. ширине 1,2м 

 Бициклистичку стазу предвидети мин. ширине 1,2м 

 Зеленило садити тако да не омета прегледност у саобраћају 

 Отресишта на атарским путевима предвидети од савремених 
материјала са једностраним нагибом од 2,5% носивости за лаки или 
средњи саобраћај минималне ширине 3,0м са радијусом лепеза 
прикључка од мин 6,0м. Дужина отресишта мин. 90,0м. 

 Приликом изградње прилазних путева парцели предвидети зацевљење 
испод приступног пута са цеви мин. 300Ø мм на коту дна постојећег 
канала. 

 
  II-3.1.2. Водопривредна инфраструктура 
  
Услови уређења и грађења за водопривредну инфраструктуру за подручје 
обухвата Плана су:  

‒ Снабдевање водом на простору обухвата Плана обезбедити из 
општинског водоводног система и из локалних изворишта; 

‒  Извршити  изградњу  неопходних  објеката  на  мрежи  (резервоари,  
црпне станице, итд.), како би се комплетирао цео систем, а тиме и 
обезбедили потребни капацитети; 

‒ Снабдевање радне зоне водом нижег квалитета, обезбедити 
захватaњем из површинских вода или из подземља захватaњем прве 
издани. Висококвалитетну воду могу користити само индустрије које по 
природи технолошког процеса захтевају квалитетну воду (прехрамбена 
индустрија); 

‒ Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће 
количине отпадних вода, увести обавезу рационализације потрошње 
увођењем процеса рециркулације; 
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‒ Траса водоводне мреже треба да буде између две регулационе линије у 
уличном фронту, по могућности у зеленом појасу. Цевовод водовода 
полагати са једне стране улице или обострано, зависно од ширине 
уличног фронта; 

‒ Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталом 
инфраструктуром обезбедити челичном заштитном цеви, односно 
према рангу пута и условима путне привреде; 

‒  Дубина укопавања треба да буде мин. 1,0‒1,2м од нивелете терена, 
због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења; 

‒ Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се 
извести у складу са важећим законима и правилницима и уз сагласност 
надлежних органа; 

‒  Пројектовати и градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да се 
посебно прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде; 

‒ 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; 

‒ Минимални пречник уличних канализационих колектора не сме бити 
мањи од Ø200мм; 

‒ Минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, 
према важећим прописима и стандардима; 

‒  Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, 
положену уз уличне саобраћајнице, а делимично као отворену, у 
зависности од техно-економске анализе; 

‒ Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких 
нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти; 

‒ Одвођење атмосферских вода из индустријских зона и радних 
комплекса вршити искључиво преко сепаратора уља и масти; 

‒ 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, успоравање и 
дизање нивоа воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим вода 
на објектима и у земљишту; 

‒  Код укрштања објеката (енергетских и ЕК водова, водовода, 
канализације, гасовода и др.) са каналом подземним путем, обезбедити 
заштитну дубину од 1,5м испод пројектоване нивелете дна канала и 
спровести одговарајућу заштиту (заштитна цев, заштитни слој бетона и 
сл.); 

‒ Код укрштања објеката (далековода, ЕК  вода, гасовода) са каналима 
надземним  путем, потребно је обезбедити слободну висину минимално 
7,0м изнад терена у најнижој тачки вода, при чему стубови који носе 
водове треба да буду минимално 7,0м удаљени од ивице канала, 
мерено управно на канал; 
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  II-3.1.3. Електроенергетска инфраструктура 
 

‒ Трафостанице градити као зидане, монтажно-бетонске (МБТС) и стубне 
(СТС), за рад на 20 kV напонском нивоу на основу услова из овог 
Плана;  

‒ Mонтажно-бетонске трафостанице, градити као слободностојећи објекат. 
Могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне 
снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских 
извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVA 
и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода);  

‒ За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор 
максималних димензија 5,8м×6,3м за изградњу једноструке монтажно-
бетонске трафостанице и слободан простор максималних димензија 
7,1м×6,3м за изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице;  

‒  За постављање носећег портала (порталног стуба) стубне 
трансформаторске станице, мора се обезбедити слободан простор 
димензија 4,2м×2,75м за изградњу темеља портала и постављање 
заштитног уземљења. Ове трансформаторске станице не могу бити 
прикључиване на подземне средњенапонске водове;  

‒  Поред објеката ових трафостаница обавезно предвидети слободан 
простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за 
регистровање утрошене електричне енергије јавног осветљења;  

‒  Стубна трафостаница се може градити у линији постојећег надземног 
вода или ван њега на парцели власника (корисника), најмање 3,0м од 
других објеката;  

‒  Високонапонска мрежа (110 kV, 220 kV, 400 kV) ће се градити надземно 
на пољопривредном земљишту, шумском и водном земљишту, по 
могућности у већ постојећим електроенергетским коридорима на основу 
плана детаљне регулације, Средњенапонску(20(35)) kV и нисконапонску 
мрежу до 1 kV градити надземно или подземно по условима из Плана;  

‒ Око надземних 110 kV далековода обезбедити коридор 25,0м од осе 
далековода са обе стране, око 220 kV далековода обезбедити коридор 
30,0м, а око 400 kV далековода обезбедити коридор 40,0м од осе 
далековода са обе стране;  

‒  Грађење објеката у овом коридору, као и засађивања стабала мора 
бити у складу са, Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV дo 400 kV 
("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92) 
техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја 
електроенергетских постројења СР ПС Н.ЦО. 105 ("Службени лист 
СФРЈ", бр. 68/86), Заштитом телекомуникационих постројења од 
утицаја електроенергетских постројења, Заштитом од опасности СР ПС 
Н.ЦО. 101 ("Службени лист СФРЈ", бр. 68/88), Законом о заштити од 
нејонизујућих зрачења, као и условима надлежног предузећа;  

‒  Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона 1kV do 400kV (Службени лист СФРЈ, бр. 65/88 
и 18/92);  

‒  Проводнике електроенергетског вода постављати на гвоздене, односно 
бетонске, стубове;  
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‒  Паралелно вођење и укрштање електроенергетске инфраструктуре са 
саобраћајном, водопривредном, енергетском и електронском 
комуникационом инфраструктуром мора бити у складу са условима 
надлежних предузећа за инфраструктуру;  

‒  Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута 
при укрштању, треба да буде од 10,0‒40,0м у зависности од 
категорисаности пута, односно по условима надлежног предузећа за 
путеве;  

‒  Минимална висина најнижих високонапонских проводника треба да 
буде око 7,5м, при укрштању са путевима, односно по условима 
надлежног предузећа за путеве;  

‒ Минимална удаљеност електричног стуба од пружног појаса 
неелектрифициране пруге при укрштању, треба да буде од 5,0‒10,0м, а 
минимална висина најнижих проводника 7,0м, односно по условима 
надлежног предузећа;  

‒ Минимална удаљеност електричног стуба од пружног појаса 
електрифициране пруге при укрштању, треба да буде минимално 
15,0м, а минимална висина најнижих проводника 12,0м, односно по 
условима надлежног предузећа.  

‒  Напајање система за наводњавање електричном енергијом, 
обезбедити са најближе електроенергетске мреже, у складу са 
условима надлежне електродистрибуције.  

 
Електроенергетска подземна мрежа  

‒  Eлектроенергетску каблирану мрежу полагати у коридорима 
саобраћајница, некатегорисаних путева, изузетно ако не постоји друга 
могућност и на шумским путевима и стазама, на пољопривредном 
земљишту;  

‒  Дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8м;  

‒ Каблове полагати у зеленим површинама или путном појасу поред 
саобраћајница и пешачких стаза, уз удаљеност мин. 1,0м од коловоза и 
0,5м од пешачких стаза у насељима, односно по условима надлежног 
предузећа за путеве;  

‒  У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са 
државним путем, морају бити поставњени минимално 3,0м од крајње 
тачке попречног профила пута - ножице насипа трупа пута, или спољне 
ивице путног канала за одводњавање;  

‒  Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем 
испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној 
цеви; 

‒  Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих 
тачака попречног профила пута, увећана за по 3,0м са сваке стране; 

‒  Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при 
укрштању са државним путем) износи 1,35‒1,5м мерено од најниже 
горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви; 

‒  Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод 
путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна 
канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0‒1,2м; 

‒  Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих 
инсталација на мин. 10,0м; 
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‒  При полагању електроенергетских каблова у коридорима 
некатегорисаних путева, дубина каблова треба да буде мин. 1,2м, а 
мин. растојање од регулације 0,5м.  

‒  При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова 
угао укрштања треба да буде око 90°;  

‒  Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад 
електронских комуникационих, сем при укрштању, при чему минимално 
вертикално растојање мора бити 0,5м;  

‒  Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и 
канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему 
хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5м;  

‒  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 0,3м, а при приближавању и 
паралелном вођењу 0,5м.  

‒  Електроенергетску мрежу на туристичким локалитетима, зонама 
заштите непокретног културног и природног добра, зони путних 
садржаја, у радним зонама, енергетским комплексима, комуналним 
површинама, као и зонама за спорт и рекреацију обавезно каблирати.  

 
Реконструкција, санација и адаптација надземних водова свих напонских нивоа и 
трафостаница вршиће се на основу Плана и условима надлежног предузећа 
Електромрежа Србије, односно Електровојводина, а подразумева замену 
стубова, проводника или уређаја и опреме за уземљење и заштиту и 
трансформацију напона, поштујући постојећу трасу вода и локацију 
трафостаница 10/0,4 kV и 20/0,4 kV.  
  

II-3.1.4. Термоенергетска инфраструктура 
 
Гасоводи средњег и ниског притиска 
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска:  

‒ при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3м;  

‒ при укрштању са улицама је 1,3м и  

‒ пo обрадивим површинама је 1,3м. 
 
Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, надземне 
нисконапонске и електронске комуникационе мреже, мора бити толика да се не 
угрожава стабилност стуба, али не мања од 0,5м слободног размака.  
Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице 
темеља објекта је:  

‒ 1,0м за гасоводе притиска од 2-4 bar и  
‒ 3,0м за гасоводе притиска 7-13 bar.  

 
Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5м за гасоводе од 2-4 bar и 
1,0м за гасоводе 7-13 bar, ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не 
нарушава стабилност објекта. 
 
Када се гасовод средњег притиска води паралелно са путевима нижег или вишег 
реда, његово растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или 
насипа мора бити минимално 0,5м.  
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Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода 
средњег притиска са другим подземним инсталацијама је: 
 

 Паралелно вођење (м) Укрштање (м) 

нафтовод, продуктовод  1,3 0,5 

гасовод  1,0 0,5 

водовод  1,0 0,5 

вреловод или топловод  1,2 0,5 

канализација од бетонских цеви  1,2 0,5 

ЕК инсталације  1,1 0,5 

ТВ и комуникациони каблови  1,0 0,5 

високонапонски водови  1,0 0,5 

нисконапонски водови  1,0 0,5 

вишегодишње дрвенасто растиње  1,5 HE 

шахтови  0,8 HE 

 
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска при укрштању са 
железничком пругом и индустријским колосеком износи 1,5м, рачунајући од 
горње ивице прага и 1,0м испод пратећег подужног јарка. Није дозвољено 
укрштање са пругом испод скретница.  
 
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, 
гасовод се, по правилу, води под правим углом. 

 
Мерно-регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте 
или металне ормане на посебним темељима. Растојања од других објеката су: 
 

 Улазни притисак 
до 7 bar 

Улазни притисак 
од 7 до 13 bar 

до зграда и других објеката  10 м 15 м 

до железничких пруга 10 м 15 м 

до пута (до ивица) 5 м 8 м 

до надземних електричних водова 1.5 пута висина стуба 

 
Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен жичаном мрежом или неком 
другом врстом ограде. Удаљеност ограде од спољних зидова МРС мора бити 
мин. 3,0м. Ограда мора бити висока најмање 2,0м.  
Мерно-регулациону станицу урадити према Интерним техничким правилима за 
пројектовање и изградњу гасоводних инсталација и гасоводних објеката на 
систему ЈП ''Србијагас'' (из октобра 2009. године).  
За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове дате Правилником о техничким 
нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од 
полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar (''Службени лист СРЈ'', бр. 
20/92) и Правилником о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за 
радни притисак до 4 bar (''Службени лист СРЈ'', бр. 20/92). 
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При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, 
минимално светло растојање износи 0,4м, a у изузетним случајевима може бити 
најмање 0,2м. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, 
минимално светло растојање износи 0,2м, а при вођењу гасовода поред темеља 
објеката 1,0м.  
Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода при укрштању са 
путевима и улицама је 1,0м, са железничким пругама 1,5м, a индустријским 
колосецима 1,0м. 
 
При укрштању гасовода са путевима и улицама крајеви заштитне цеви морају 
бити ван подручја или зоне објекта мин. 1,0м са сваке стране. Крајеви заштитне 
цеви морају бити херметички затворени. Заштитне цеви краће од 20,0м морају 
имати једну одзрачну цев DN50, а цеви дуже од 20,0м две одзрачне цеви DN50, 
постављене на крајевима заштитне цеви. Одзрачне цеви се изводе на површини 
земље, у виду надземне луле висине 2,0м.  
Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира 
тако да тешка возила не пролазе преко гасовода на местима где није заштићен.  
Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, пивремене или трајне, 
покретне и непокретне објекте.  
У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод 
ће се поправити о трошку инвеститора. Евентуална измештања гасовода вршиће 
се, такође, о трошку инвеститора. 
Мерно-регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема 
природне вентилације, мора бити удаљен од електричног ормарића минимално 
1,0м, као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1,0м, мерено по 
хоризонтали. 
 
При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о 
техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница ("Службени лист СФРЈ", бр. 10/90), као и следећих услова:  

‒ Вентилацију котларнице извести природним путем, преко доводне 
вентилационе решетке у спољашњим вратима, и одводне 
вентилационе решетке, која се уграђује на наспрамном зиду котларнице 
(при врху зида);  

‒  Одвод продуката сагоревања се врши преко димњака са димњачком 
цеви (не постоји опасност од прескока пламена);  

‒  Код улазних врата котларнице предвидети тастер за нужно искључење 
комплетне електро инсталације у котларници;  

‒  Изградити армирано-бетонско постоље за котао.  
 
 II-3.1.5. Електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура 
 
Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе 
за потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др). Изградња 
електронске комуникационе инфраструктуре и објеката реализоваће се по 
условима из овог Плана:  

‒  Електронску комуникациону мрежу градити у коридорима 
саобраћајница, некатегорисаних путева, у железничким коридорима, уз 
канале, а уз услове и сагласност надлежних предузећа;  

‒  Дубина полагања каблова треба да је најмање 1,2м;  
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‒  У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са 
државним путем, морају бити постављени минимално 3,0м од крајње 
тачке попречног профила пута - ножице насипа трупа пута, или спољне 
ивице путног канала за одводњавање;  

‒  Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем 
испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној 
цеви;  

‒  Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих 
тачака попречног профила пута, увећана за по 3,0м са сваке стране;  

‒  Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при 
укрштању са државним путем) износи 1,3‒1,5м мерено од најниже 
горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;  

‒  Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод 
путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна 
канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0‒1,2м;  

‒  Укрштање планираних инсталација са путем удаљити од укрштања 
постојећих инсталација на мин. 10,0м;  

‒  Ако постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у 
исте;  

‒  При полагању електронских каблова у коридорима некатегорисаних 
путева, дубина каблова треба да буде минимално 1,2м, а мин. 
растојање од регулације 0,5м.  

‒  При паралелном вођењу електронских комуникационих и 
електроенергетских каблова до 10 кV најмање растојање мора бити 
0,5м и 1,0м за каблове напона преко 10 кV. При укрштању најмање 
вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5м, а 
угао укрштања око 90°;  

‒  При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом 
гасовода, водовода и канализације вертикално растојање мора бити 
најмање 0,3м;  

‒  При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог 
кабла са цевоводом гасовода, водовода и канализације хоризонтално 
растојање мора бити најмање 0,5м;  

‒  У циљу обезбеђења потреба за новим прикључцима на електронску 
комуникациону мрежу и преласка на нову технологију развоја у области 
електронских комуникација, потребно је обезбедити приступ свим 
планираним објектима путем канализације од планираног окна до 
просторије планиране за смештај електронско комуникационе опреме 
унутар парцела корисника;  

‒  За потребе удаљених корисника, ван насеља, може се градити бежична 
(РР) електронска комуникациона мрежа. 

 
Услови грађења бежичне електронске комуникационе мреже (РР) и припадајућих 
објеката:  

‒  Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне и 
мобилне комуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних 
централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и антене 
и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта, на слободном 
простору, у зонама привредне делатности, у објекту у оквиру 
појединачних корисника или у оквиру комплекса појединачних 
корисника;  
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‒  Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена, по могућности 
градити у радним зонама ван насеља и атару;  

‒  Објекат за смештај електронске комуникационе опреме може бити 
зидани или монтажни;  

‒  Комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб 
морају бити ограђени;  

‒  Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 
0,4 kV;  

‒  До комплекса за смештај комуникационе опреме и уређаја и антенских 
стубова са антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0м до 
најближе јавне саобраћајнице;  

‒  Слободне површине комплекса озеленити; 

 
На пољопривредном земљишту могућа је изградња самостојећих појединачних 
стубова и постављање електронских комутационих уређаја за потребе 
електронских комуникација, на основу услова грађења за електронску 
комуникациону инфраструктуру из овог Плана. 

 
 
II-3.2. Правила грађења на осталом грађевинском земљишту 
 
Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на основу 
услова из овог Плана. Радни комплекс мора имати довољно простора за потребе 
одвијања производног процеса, одговарајућу комуналну опремљеност и мора 
задовољити противпожарне услове и услове заштите животне средине. При 
пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и 
услова који конкретну област регулишу. 
 
а) Врста и намена објеката 
 
Главни објекти: У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољене су  
најразличитије производне, складишне и услужне делатности компатибилних 
намена које у погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне опремљености 
или радног процеса, не угрожавају стање животне средине. 
У оквиру радног комплекса могу се градити пословни, производни, складишни и 
услужни објекти као и објекти у комбинацијама, објекти инфраструктуре, 
магацини и сл. 
 
Други објекти на парцели: Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној 
зони дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, оставе, водонепропусне 
бетонске септичке јаме, бунари, ограде, типске трансформаторске станице и сл. 
 
Врста објеката: Објекти се могу градити као слободностојећи. 
б) Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Величина парцеле намењене изградњи објеката у радној зони са претходно 
наведеним делатностима мора бити довољна да просторно задовољи све 
садржаје који су условљени конкретним технолошким односно пословним 
процесом као и пратеће садржаје, уз обезбеђивање довољног степена 
искоришћености земљишта и индекса изграђености. 
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Површина грађевинске парцеле износи минимално 2000,0 м² са ширином 
уличног фронта минимално 20,0 м. 
 
в) Највећи дозвољени индекс заузетости и изграђености 
 
Максималан дозвољен индекс заузетости земљишта на грађевинској парцели са 
платоима и саобраћајницама износи 70%. 
 
Максималан дозвољен индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,1. 
 
г) Највећа дозвољена спратност и висина објеката 
 
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су 
спратности и висине: 

o пословни: П, П+1, П+1+Пк; висина венца максимално 8,0м 
o производни: П, П+1; висина венца максимално 8,0, евентуално и 

више ако то захтева технолошки процес производње 
o складишни: П, евентуално П+1; висина венца максимално 6,0 м 
o помоћни: П; висина венца максимално 3,0 м. 

 
д) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе 
 грађевинске парцеле 
 
У оквиру радног комплекса грађевинска линија је одмакнута од регулационе 
линије некатегорисаног пута са јужне стране и атарског пута са западне стране 
15,0 м, односно 5,0 м од регулационе линије атарског пута са источне стране и 
регулационе линије водног земљишта - канала са североисточне стране. 
Минимална удаљеност грађевинске линије од пољопривредног земљишта са 
северне стране обухвата износи 5,0 м. 
Просторну организацију дворишта грађевинске парцеле радног комплекса треба 
усмерити са северној, односно источној страни. 
Грађевинска линија од границе суседне парцеле са западне стране је 
минимално 5,0 м, а грађевинска линија од границе парцеле са источне стране је 
минимум 1,0 м тј. да међусобни размак између објеката на две суседне парцеле 
буде већи од половине висине вишег објекта под условом да су задовољени 
услови противпожарне заштите. 
 
ђ) Међусобна удаљеност објеката у оквиру исте грађевинске парцеле 
 
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). 
Изградња објеката у низу у оквиру парцеле (међусобна удаљеност објеката је 
0,0 м тј. за ширину дилатације) може се дозволити ако то технолошки процес 
производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите. 
 
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине 
вишег објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 м. 
 
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,2 м. 
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 
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Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске 
парцеле уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне 
ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја. 
 
ж) 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 мора бити израђен од савремених 
материјала минималне ширине 5,0 м са минималним унутрашњим радијусом 
кривине од 8,0 до 12,0 м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м. 
 
   БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА: 

Типови објеката 1 паркинг место на 

Управно-Административни 
објекти, 
Пословни простор 

80 м² НРГП 

Производни објекти, 
Магацини и складишта 

150 м² НРГП 

 
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под 
следећим условима: 

 минимална ширина саобраћајнице је 3,5 м са унутрашњим радијусом 
кривине 5,0 м, односно 7,0 м тамо где се обезбеђује проточност 
саобраћаја због противпожарних услова или 12,0 м где то захтевају 
габарити теретног возила. Саобраћајнице предвидети са попречним 
падом од 2,5%. 

 за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске 
парцеле мора се обезбедити паркинг простор (места за паркирање 
димензионисати у складу са стандардом СРПС У.С4.234 према типу 
возила). Паркинг простор извести од савремених материјала (асфалт, 
бетон, бехатон, префабриковане бетонске или пластичне растер 
плоче...)  

 манипулативне платое пројектовати са једностраним нагибом и 
носивишћу за лаки саобраћај од савремених материјала 

 паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне површине 
мин. 0,6-0,7 м по бициклу 

 пешачке стазе у компплексу радити од асфалта, бетона, бетонских 
плоча или бехатона минималне ширине од 1,0 м. 

 
з) Услови заштите суседних објеката 
 
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не 
сме се нарушити животна средина. 
 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на 
делу објекта вишем од 3,0 м. Ако је хоризонтлна пројекција испада већа од 1,2 м 
онда се она поставља на грађевинску линију. Грађевински елементи на нивоу од 
приземља према регулационој линији , могу прећи грађевинску линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и 
то: 
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 транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне 
етаже мање од 2,0 м по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 м, 

 платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање 
од 1,0 м на висину изнад 3,0 м, 

 конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 3,0 м. 
 
Изградњом објеката уз источну страну парцеле не сме се нарушити ваздушна 
линија суседне парцеле а одводња атмосферских падавина са кровних 
површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради 
објекат. 
Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у 
оквиру парцеле на којој се гради. 
 
Уз западну (односно северну) границу парцеле формирати по могућности 
ободне зелене површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од 
околних суседних парцела. У оквиру грађевинских парцела између регулационе 
и грађевинске линије формирати ободне зелене површине са високим растињем 
(једностраним или двостраним дрворедима или засаде шибља). Овај зелени 
тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће дрвеће или шибње) умањио би 
буку и задржао издувне гасове и прашину. Начин озелењавања и врста садног 
материјала дефинисана је у делу II-2.4.1. Мере и услови заштите и унапређења 
животне средине. 
 
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 
30%. 
 
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производне 
делатности на парцели, карактеру и концентрацији штетних материја а такође 
њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Зеленилом 
треба да се обезбеди изолација административних објеката од производних 
(складишних) објеката, изолација пешачких токова као и заштита паркинг 
простора од утицаја сунца. 
Начин озелењавања и врста садног материјала дефинисана је у делу II-2.4.1. 
Мере и услови заштите и унапређења животне средине. 
 
и) Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру 
 
Саобраћајна инфраструктура: Колски и пешачки прикључак извести у складу са 
условима из овог Плана и јавног предузећа које газдује јавним грађевинским 
земљиштем, минималне ширине за колски прилаз 5,0 м а пешачки прилаз 1,5 м. 
 
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 м иза регулационе линије. У 
склладу 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.  
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До изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња 
водонепропусних бетонских септичких јама на минимално 3,0 м од свих објеката 
и граница парцеле. 
 
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без 
пречушћавања 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. 
 
Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина и 
условно чисте расхладне воде, чији квалитет одговара II класи вода, могу се без 
пречишћавања одводити у отворене атмосферске канале, зелене површине и 
сл. путем уређених испуста који су осигурани од ерозије. На месту улива 
атмосферских вода у канал предвидети уливне грађевине које својим габаритом 
не залазе у протицајни профил канала и не нарушавају стабилност обале. 
Испред улива предвидети изградњу таложника и решетки ради отклањања 
нечистоћа. 
Парцеле за изградњу ће се формирати према прописаним условима који ће 
обезбедити довољно затравњених површина за одвод атмосферских вода са 
кровова објеката и са путева и платоа око објеката. 
Зауљене атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина - интерних 
саобраћајница, манипулативних површина, паркинга и сл., пре улива у 
реципијент морају проћи предтретман кроз таложник и сепаратор масти и уља. 
Вишак муља (чврст садржај) из процеса пречишћавања отпадних вода одлагати 
на локацији која је утврђена од стране надлежне комуналне службе. Квалитет 
еуфлента мора обезбедити одржавање II класе вода у реципијенту, а у складу са 
Уредбом о категоризацији водотока и Уредбом о класификацији вода (“Сл. 
гласник РС” бр. 5/68), Правилником о опасним материјама у водама (“Сл. гласник 
СРС” бр. 31/82)и у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање (“Сл. гласник РС” бр. 50/12). 
 
Електроенергетска инфраструктура: 
Прикључење објеката на електроенергетску 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 20kV 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 натријумове 
светиљке високог притиска или ЛЕД светиљке како би се добио одговарајући 
ниво осветљености саобраћајница у складу са препорукама СКО-а (Српски 
комитет за осветљење). 
 
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским 
инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката   
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у складу са „Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења” („Сл. лист СРЈ“ бр. 11/96). 
 
Термоенергетска 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 м као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1,0 м мерено по 
хоризонтали. 
 
Електронско комуникациона (ЕК) инфраструктура: 
Прикључење објеката на ЕК, КДС и интернет мрежу извести прикључним каблом 
са електронско комуникационе, КДС и интернет мреже у улици (у потпуности 
градити подземно). Електронску комуникациону мрежу унутар комплекса 
каблирати. 
 
ј) Архитектонско и естетско обликовање објеката 
 
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у 
употреби, на традиционалан или савремен начин. 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се 
тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру 
грађевинске парцеле. 
 
л) Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од 

пожара, безбедоносне и друге услове 
 
Изградња објеката, извођење радова, односно обављање пословне, производне 
и складишне делатности може се вршити под условом да се не изазову трајна 
оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. За 
све објекте који могу имати значајног утицаја на животну средину, надлежни 
орган може донети одлуку о потреби израде Студије о процени утицаја на 
животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине (“Службени 
гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010), Законом о процени утицаја на животну 
средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(“Служебни гласник РС”, број 114/2008). 
 
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање 
контејнера (канти) за комунални отпад као и простор за отпад настао у току 
технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог. 
Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да 
се омогући лак приступ возилима комуналне службе и да простор буде изведен у 
складу са условима заштите животне средине. 
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Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим 
системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као 
прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже, дозвољена је 
изградња бетонских водонепропусних септичких јама које на парцели треба 
лоцирати минимално 3,0 м од свих објеката и граница парцеле. 
 
Отпадне воде, настале у технолошком процесу производње, пре упуштања у 
насељску канализацију пречистити преко сепаратора уља и масти. Условно 
чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина могу 
се упустити у отворену каналску мрежу положену уз улучну саобраћајницу. 
 
Сви објекти морају бити лоцирани и изграђени у складу са важећим Законима и 
Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу 
радова на објектима, употребљеним материјалима водити рачуна о 
специфичности функционалне намене објекта (простора) са становишта 
коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно хигијенских услова. 
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара испројектовати 
и извести приступни пут, окретницу и плато за кретање ватрогасног возила и 
извођење инетрвенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у 
обзир важеће прописе за громобране, електричну мрежу, огњишта, димњаке, 
танкове и погоне са лако запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не 
може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 м од објекта или 
дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У 
објектима и просторијама у којима се складишти 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, а 
уз то лаке преградне зидове и лаке кровне конструкције и покриваче. 
 
Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као 
и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о техничким 
стандардима приступачности („Службени гласник РС“ бр. 43/2013). 

 
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% 
озелењених површина. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања 
треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине (мора се 
узети у обзир и отпорност дрвећа и шибља према диму и штетним гасовима). 
Основу сваког уређеног слободног простора треба да чини добро уређен и 
негован травњак. 
 
С А Д Р Ж А Ј : 
 
 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне ван граница 
грађевинског подручја насеља Темерин (пут ка ИЛанџи) бр. 06-17-8/2013-01 од  
09.08.2013. год. 

 

 Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације дела радне зоне у ванграђевинском реону насеља 
Темерин (пут ка Иланџи) под бројем 350-16/2013-04 од 27.06.2013. год. 
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 Катастарско-топографски план, Републички геодетски завод, Служба за катастар 
непокретности Нови Сад 2 - Темерин, бр. 955-79/2013 од 27.09.2013. год., Р 
1:1000 

 

 Копија плана, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности 
Нови Сад 2 - Темерин, бр. 953-1/2013-258 од 14.10.2013. год., Р 1:2500 

 

 Препис листа непокретности бр. 5562, Републички геодетски завод, Служба за 
катастар непокретности Нови Сад 2 - Темерин, бр. 952-1/2013-1628 од 
14.10.2013. год. 

 

 Препис листа непокретности бр. 5947, Републички геодетски завод, Служба за 
катастар непокретности Нови Сад 2 - Темерин, бр. 952-1/2014-1416 од 
30.07.2014. год. 

 

 Мишљење у поступку издавања водних услова издатог од стране Јавног 
водопривредног предузећа “Воде Војводине”, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 
25 под бројем I-1189/10-13 дана 05.03.2014. год. 

 

 Услови Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне сиитуације, 
Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, 07/9 број 217-1765/13 од дана 
27.09.2013. год. 

 

 Претходни услови за прикључење на водоводну мрежу издатих од Јавног 
комуналног предузећа “Темерин”, Служба водоснабдевања под бројем 4092-1-
2013 дана 02.10.2013. год. 

 

 Претходни услови од Предузећа за телекомуникације а.д. “Телеком Србија”, 
Београд, Таковска 2, Регија Нови Сад, Извршна јединица Нови Сад, број 7031-
294809/13-379 ОВ-С од дана 03.10.2013. год. 

 

 Решење Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, Радничка 20А, број 
03-1571/2 од дана 08.10.2013. год. 

 

 Претходни услови за пприкључење на гасну мрежу прописани од Јавног 
предузећа “Гас”, Темерин, Новосадска 421, број 581 дана 10.10.2013. год. 

 

 Услови од Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
“Електровојводина” д.о.о., Електродистрибуција Нови Сад, Булевар ослобођења 
100, број 2.30.4-29818/13 од дана 18.10.2013. год. 

 

 Решење о водним условима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, 104-325-
461/2014-04 од дана 02.06.2014. год. 

 

 Претходни услови Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
Петроварадин, Штросмајерова 22, бр. 02-57/2-2015 од дана 06.02.2015. год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА                                                                       ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 06-28-8/2015-01                                                          РОБЕРТ КАРАН, с.р. 
Дана:14.10.2015.године 

Т Е М Е Р И Н 
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255. 

На основу члана 29. став 2. и 4. Закона о jавној својини (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 72/11,88/2013 и 105/2014) и члана 3. став 4. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник Републике 
Србије'' број 24/12,48/15), члана 2. став. 4 и члана 4. став 1. тачка 1. Одлуке о 
условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и располагања 
стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' 
број 14/2013 и 3/15 ) и члана 35. став 1. тачкa 14 a. Статута Општине Темерин - 
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014 и 14/14) 
          Скупштина општине Темерин, на својој XXXIII седници дана 14.10.2015. 
године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПУТЕМ 

РАЗМЕНЕ У БЛОКУ 18 У К.О. ТЕМЕРИН 

I 

ПРИБАВЉА СЕ непокретност у јавну својину општине Темерин путем 
размене, непосредном погодбом, тако да: општина Темерин мења своју 
некретнину убележену у препис лиса непокретности број 10607, к.о. Темерин и 
то: 

- парцелни број 11814 /165 површине 367 м2 и  
- парцелни број 11814/166, површине 18 м2,  
-парцелни број 11814/173, површине 90 м2,  
- парцелни број 11814/174, површине 447 м2,  
- парцелни број 11789/10, њива, површине 01 ари и 06 м2, 
- парцелни број 11789/11, њива, површине 01 ари и 92 м2, 
- парцелни број 11789/12, њива, површине 01 ари и 94 м2, 
- парцелни број 11789/13, њива, површине 01 ари и 97 м2, 
- парцелни број 11789/14, њива, површине 01 ари и 99 м2, 
- парцелни број 11789/15, њива, површине 02 ари и 33 м2.  

у укупној површини од 20 ари и 43 м2, на којој је општина Темерин носилац 
јавне својине у 1/1 дела,  

за некретнину убележену у препис листа непокретности број 10594, к.о. 
Темерин као и то:  

- парцелна број 11790/9, површине 17а 21 м2,  
- парцела број 11790/8, површине 15 м2,  
- парцела 11790/12, површине 22 м2, у к.о. Темерин, 

у укупној површини 17а 58 м2, у својини ТОМИЋ БОГДАНА из Темерина Ул. 
Мајора Милана Тепића бр. 1 у 1/1 дела, а у свему према урбанистичкој  
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документацији по којој працела број 11790/9 је планирана за улицу, а парцеле 
11790/8 и 11790/12, односно парц. бр. 11814/165,11814/166,11841/173,11814/174 
и 11789/10-15 у к.о. Темерин намењене су за докомплетирање - формирање 
правилних грађевинских парцела за зону становања.  

Укупна површина некретнина које општина Темерин мења, je 20 ари и 43 
м2, а укупна површина некретнина које мења Томић Богдан је 17а 58 м2.  
           У складу са Проценом тржишне вредности земљишта Одељења за буџет, 
финансије и трезор - Одсек локалне пореске администрације Општинске управе 
Темерин од 07.08.2015. додине под бр. 43-73/2015-05 Томић Богдан из Темерина 
путем пономоћника Берић Станка на име накнаде за разлику површине од 2 ара 
и 85 м2, уплатићe износ од 1.186 /хиљадустоосамдесетишест/ евра у корист 
општине Темерин.  
           Исплата разлике површине ће се вршити у динардској противвредности по 
средњем званичном курсу Народне Банке Србије на дан исплате.  

II 

Размена земљишта из тачке I. врши се у к.о. Темерин, у блоку 18 ради 
привођења исте планираној намени у складу са следећом урбанистичком 
документацијом: 
-Генерални план насеља Темерин (''Службени лист општине Темерин“ број 
10/2007), а који је преиспитан у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

III 

На основу овог решења закључиће се Уговор о прибављању 
непокретности из тачке I овог решења путем размене између општине Темерин 
као носиоца права јавне својине и власника катастарских парцела у року од 30 
дана од коначности решења. 

IV 

У случају да у наведеном року неће се закључити Уговор о прибављању 
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.  

V 

Уговор о прибављању непокретности из тачке I овог решења закључиће се 
по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца општине Темерин.  
 

VI 

Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Темерин''. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Дана 05.12.2014. године, ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине 
Темерин'' Темерин је упутило иницијативу за размену непокретности у Блоку 18 у 
к.о. Темерин.  
Након поднете иницијативе ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине 
Темерин'' Темерин и разматрање исте, Општинско веће општине Темерин је 
дана 24.08.2014. године донело Одлуку о приступању прибављања предметне 
непокретности путем размене -непосредном погодбом у јавну својину општине 
Темерин.  

Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну својину 
и отуђење непокретности из јавне својине, сачинила је записник и образложен 
предлог за прибављање земљишта из тачке I диспозитива овог решења у јавну 
својину општине Темерин. У складу са тим сачинила је Нацрт решења о 
прибављању непокретности у јавну својину општине Темерин путем размене, 
непосредном погодбом у блоку 18 у к.о. Темерин.  
Наведени предлог, односно Нацрт решења сачинила је Комисија након 
разматрања Иницијативе ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине 
Темерин'' Темерин, извршеног увида у наведене листове непокретности, копију 
плана ових парцела, као и у Генерални план насеља Темерин (''Службени лист 
општине Темерин“ број 10/2007), Детаљни урбанистички план дела блока 18 у 
Темерину (''Службени лист општине Темерин“ број 2/1992) и Елабората о 
преиспитивању усклађености ДУП-а дела блока 18 у Темерину са Законом о 
планирању и изградњи и одређивању делова који нису у супротности за 
законом.(''Службени лист општине Темерин“ број 12/2003).  

Према наведеној урбанистичкој документацији працела број 11790/9 у к.о. 
Темерин је планирана за улицу, а парцеле 11790/8 и 11790/12, односно парц. бр. 
11814/165,11814/166,11841/173,11814/174 и 11789/10-15 у к.о. Темерин 
намењене су за докомплетирање - формирање правилних грађевинских парцела 
за зону становања.  
Комисија је узела у обзир и Записник - изјаву власника предметних парцела, 
путем пуномоћника Берић Станка из Надаља да прихватају pедлог ЈП ''Дирекција 
за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин, везано за размену 
предметногземљишта.  
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за 
прибављање предметне непокретности у јавну својину општине Темерин 
непосредном погодбом прописаним Законом о јавној својини (''Службени гласник 
Републик Србије'' број 72/11), Одлуком о условима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној својини општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 14/2013). Прибављање ове 
непокретности не би се могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писаних понуда.  

Намена непокретности за саобраћајницу и за формирање правилних 
грађевинских парцела према споменутој урбанистичкој документацији Блока 18 у 
Темерину је уједно и разлог оправданости и целисходности прибављања са 
аспекта интереса јединице локалне самоуправе.  
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Поступак прибављања земљишта је спроведен уз сходну примену Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда (''Службени гласник Републике Србије'' број 
18/15), те је на основу напред наведеног одлучено као у диспозитиву овог 
решења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-28-9/2015-01                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 14.10.2015. године                                                      РОБЕРТ КАРАН, с.р. 
Т Е М Е Р И Н  

 

256. 

 

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима  (''Службени гласник 
РС'', бр. 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 
35.  тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', 
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ   

 
 
I 

  
 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП 
''Темерин'' Темерин за 2015. годину, донет на 23. седници Надзорног одбора 
одржаној 24.09.2015.  године. 
 

II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-10/2015-01            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                  Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 

257. 

 
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима  (''Службени гласник 

РС'', бр. 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 
35.  тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', 
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ 
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2015.ГОДИНУ 

 
 
 
I 

  
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Посебног програма пословања 

ЈКП '' Темерин'' Темерин за 2015.годину донет на 23. седници Надзорног одбора 
одржаној 24.09.2015.  године. 
 
 
 

II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                      ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-11/2015-01            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                 Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
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258. 

 
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима  (''Службени гласник 

РС'', бр. 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 
35.  тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', 
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ   

 
 
I 

  
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Плана јавних набавки ЈКП 

''Темерин'' Темерин за 2015. годину, донет на 23. седници Надзорног одбора 
одржаној 24.09.2015.  године. 
 
 

II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-12/2015-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                   Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        

 

259. 

 
На основу члана 358. став 1. Закона о енергетици (''Службени гласник 

РС'', бр. 143/2014) и члана 35.  тачка 23. Статута општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ 
СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 

 
 
I 

  
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правила о раду дистрибутивног система топлотне 

енергије ЈКП ''Темерин'' Темерин, донет на 23. седници Надзорног одбора 
одржаној 24.09.2015.  године. 
 
 

II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-13/2015-01            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                  Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 
 

260. 
 
 

На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/2011) и члана 35.  тачка 23. Статута општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 
14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ГРЕЈАЊА И 
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 

 
I 

  
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуга грејања и димничарских услуга 

ЈКП ''Темерин'' Темерин, донет на 23. седници Надзорног одбора одржаној 
24.09.2015.  године. 
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II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-14/2015-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                  Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

261. 
 

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима  (''Службени гласник 
РС'', 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 35.  
тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', 
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА   ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2015.ГОДИНУ 
 

 
I 

 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања   ЈП 
''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин за 2015.годину, 
донет на 29. седници Надзорног одбора одржаној 05.10.2015.  године. 
 

II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-15/2015-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                   Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
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262. 
 

На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист 
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 

Скупштина  општине  Темерин на  XXXIII седници  одржаној  14.10.2015. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА  ДОМА ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ЗА 2015.ГОДИНУ 
 
 
I 

 
     ДАЈЕ СЕ сагласност на  Измену и допуну финансијског плана  Дома 

здравља ''Темерин''  Темерин за 2015.годину, усвојен на седници Управног 
одбора од 02.10.2015.године.   
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-16/2015-01            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                  Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 

 
263. 
 

На основу члана 80. став 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,52/11,55/13, 35/15-аутентично 
тумачење и 68/15) и члана 35.  тачка 10. Статута општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  ПУ ''ВЕЉКО 
ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН  ЗА ПЕРИОД ОД 01.09.2015. ДО 31.08.2016. ГОДИНЕ   
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I 
  

ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада  ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин  за 
период од 01.09.2015. до 31.08.2016. године, који је усвојен на седници дана 
25.09.2015. године на седници Управног одбора. 
 
 

II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-18/2015-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                    Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 

264. 
 

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник Републике Србије“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 
44/14-др. закон) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин 
(„Службени лист општине Темерин" број 6/14–пречишћен текст и 14/14),  

Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 

I 

СВЕТОМИР СТОЈАНОВИЋ, дипл. правник, именује се за директора Јавног 
комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин, на период од четири године. 

 

II 

Ово Решење је коначно. 

III 

Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Темерин'', као и на 
званичној интернет презентацији Скупштине општине Темерин 
www.opstinatemerin.rs. 

http://www.opstinatemerin.rs/
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. 
закон), одређено је да орган који је надлежан за именовање, након 
разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању 
директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању 
предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе. Одлуком о 
спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног комуналног 
предузећа ''Темерин'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 
8/15), расписан је Јавни конкурс за именовање директора јавног комуналног 
предузећа ''Темерин'' Темерин, који је објављен 01.08.2015. године у 
дневним листовима ''Дневник'' и ''Мађар со'', а 07.08.2015. године у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. Последњи дан за подношење 
пријаве је 22.08.2015. године, а обзиром да он пада у суботу, која је 
нерадан дан за орган пред којим се подноси, крајњи рок за подношење 
пријава је 24.08.2015. године. Јавни конкурс је такође објављен и у 
''Службеном листу општине Темерин'', као и на интернет страници општине 
Темeрин www.opstinatemerin.rs. 

Комисија за именовање директора јавних предузећа у општини 
Темерин је, у складу са законом, спровела изборни поступак и утврдила да 
се на јавни конкурс пријавио један кандидат и то: Светомир Стојановић, 
дипл. правник из Темерина, улица Петефи Шандора 95. У својој 
документацији је поднео: пријаву, оверену фотокопију личне карте, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној високој стручној спреми на Правном 
факултету у Новом Саду, извод из матичне књиге рођених,уверење о 
држављанству Републике Србије, лекарско уверење о општем 
здравственом стању бр. Ho 581211, оверену копију радне књижице, потврду 
о радном стажу ЈКП ''Темерин'' Темерин број 3536-1/2015.од 
31.07.2015.године (уз додатне исправе у облику сертификата MNG CENTAR  

D.O.O. за учествовање на семинару – Закон о привредним 
друштвима, препоруке за посао од Прекршајног суда у Новом Саду, ХТУП 
''Парк'' а.д. Нови Сад, Центар за социјални рад општине Темерин и АЛМЕХ 
д.о.о. Панчево), уверење МУП Републике Србије ПУ Нови Сад да није 
осуђивано лице број 03/45/6-235-39840/15-1ПЖ од 24.06.2015. године, 
уверење Основног суда у Новом Саду да није стављен захтев за 
спровођење истраге, предлог за спровођење одређених истражних радњи, 
није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за које се 
гоњење предузима по службеној дужности број КУ-6012/2015. од 
19.06.2015. године. 
           На основу поднете документације, Комисија је утврдила да је пријава 
Светомира Стојановића из Темерина на јавни конкурс за директора ЈКП 
''Темерин'' Темерин, благовремена и потпуна. 
Након тога Комисија је спровела поступак усмене провере познавања 
система локалне самоуправе и система функционисања јавних предузећа. 
По спроведеном поступку оцене за стручну оспособљеност, знање и 
вештину кандидата, на основу приложене документације за избор 
директора јавног предузећа, Комисија је сачинила следећу листу за 
именовање кандидта за директора јавног предузећа: Светомир Стојановић, 

http://www.opstinatemerin.rs/
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 дипл. правник из Темерина, улица Петефи Шандора 95., са укупно 
освојених 50 бодова, од чега 25 бодова за стручну оспособљеност, знање и 
вештину на основу приложене документације и 25 бодова за усмену 
проверу познавања система локалне самоуправе и система 
функционисања јавних предузећа.Листу за именовање кандидата за 
директора, комисија је доставила Општинској управи Темерин-Служби за 
скупштинске послове, са записником о изборном поступку. Служба за 
скупштинске послове припремила је предлог акта за именовање директора 
и проследила Скупштини општине Темерин на даље поступање. 
          Обзиром да је поступак за избор директора Јавног предузећа 
спроведен према одредбама Закона о јавним предузећима, предлаже се 
доношење Решења о именовању Светомира Стојановића, дипл. правника 
из Темрина за директора ЈКП ''Темерин'' Темерин, као првог и јединог 
кандидата на листи за именовање кандидата за директора јавног 
предузећа. 

 

PЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                          ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БРОЈ:06-28-19/2015-01 

ДАНА:14.10.2015. године                                                РОБЕРТ КАРАН, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 

 

265. 

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник Републике Србије“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 
44/14-др. закон) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин 
(„Службени лист општине Темерин" број 6/14–пречишћен текст и 14/14),  

Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГАС'' ТЕМЕРИН 

I 

мр МИЛОРАД УСТИЋ, дипл. инг. маш. именује се за директора Јавног 
предузећа ''Гас'' Темерин, на период од четири године. 

 

II 

Ово Решење је коначно. 
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III 

Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Темерин'', као и 
на званичној интернет презентацији Скупштине општине Темерин 
www.opstinatemerin.rs. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. 
закон), одређено је да орган који је надлежан за именовање, након 
разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању 
директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању 
предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.  
            Одлуком о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
јавног предузећа ''Гас'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 
8/15), расписан је Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа 
''Гас'' Темерин, који је објављен 01.08.2015. године у дневним листовима 
''Дневник'' и ''Мађар со'', а 07.08.2015. године у ''Службеном гласнику 
Републике Србије''. Последњи дан за подношење пријаве је 22.08.2015. 
године, а обзиром да он пада у суботу, која је нерадан дан за орган пред 
којим се подноси, крајњи рок за подношење пријава је 24.08.2015. године. 
Јавни конкурс је такође објављен и у ''Службеном листу општине Темерин'', 
као и на интернет страници општине Темeрин www.opstinatemerin.rs. 

Комисија за именовање директора јавних предузећа у општини 
Темерин је, у складу са законом, спровела изборни поступак и утврдила да 
се на јавни конкурс пријавио један кандидат и то: мр Милорад Устић, дипл. 
инг. маш. из Петроварадина , улица Прерадовићева 38. У својој 
документацији је поднео: пријаву, оверену фотокопију личне карте, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној високој стручној спреми на Машинском 
факултету у Новом Саду, оверену фотокопију дипломе о стеченом VII2 
степену стручне спреме магистра наука, извод из матичне књиге рођених, 
извод из матичне књиге југословенских држављана бр. 204-3-4550/14 од 
06.11.2014., лекарско уверење о општем здравственом стању бр. Ho 
566694, оверену копију радне књижице,потврду '' Петар Драпшин'' А.Д. Нови 
Сад о радном стажу на пословима помоћника директора, генералног 
директора и саветника председника Управног одбора бр. 949 од 
10.11.2014., потврду МЕТАЛ д.о.о. Ћуприја о радном стажу на пословима 
заменика директора бр. 866 од 11.06.2014., потврду Привредног суда у 
Новом Саду да кандидату није изречена правоснажна мера судске забране 
вршења делатности, дужности и послова број Пк.сл. 918/2015 од 
05.08.2015. године, потврду Привредног суда у Новом Саду да кандидат 
није осуђиван за привредне преступе Посл. бр. Пк. сл. 917/2015 од 
05.08.2015., уверење МУП Републике Србије ПУ Нови Сад да није 
осуђивано лице број 03/45/6-235-49293/15-1МБ од 07.08.2015. године, 
уверење Основног суда у Новом Саду да није стављен захтев за 
спровођење истраге, предлог за спровођење одређених истражних радњи, 
није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за које се 
гоњење предузима по службеној дужности број КУ-7451/2015. од 
04.08.2015. године.На основу поднете документације, Комисија је утврдила  

http://www.opstinatemerin.rs/
http://www.opstinatemerin.rs/
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да је пријава мр Милорада Устића из Петроварадина на јавни конкурс 
за директора ЈП ''Гас'' Темерин, благовремена и потпуна. 
             Након тога Комисија је спровела поступак усмене провере 
познавања система локалне самоуправе и система функционисања јавних 
предузећа. По спроведеном поступку оцене за стручну оспособљеност, 
знање и вештину кандидата, на основу приложене документације за избор 
директора јавног предузећа, Комисија је сачинила следећу листу за 
именовање кандидта за директора јавног предузећа: мр Милорада Устића 
дипл. инг. маш. из Петроварадина, улица Прерадовићева 38., са укупно 
освојених 50 бодова, од чега 25 бодова за стручну оспособљеност, знање и 
вештину на основу приложене документације и 25 бодова за усмену 
проверу познавања система локалне самоуправе и система 
функционисања јавних предузећа.Листу за именовање кандидата за 
директора, комисија је доставила Општинској управи Темерин-Служби за 
скупштинске послове, са записником о изборном поступку. Служба за 
скупштинске послове припремила је предлог акта за именовање директора 
и проследила Скупштини општине Темерин на даље поступање. 
             Обзиром да је поступак за избор директора Јавног предузећа 
спроведен према одредбама Закона о јавним предузећима, предлаже се 
доношење Решења о именовању мр Милорада Устића, дипл. инг. маш. из 
Петроварадина за директора ЈП ''Гас'' Темерин, као првог и јединог 
кандидата на листи за именовање кандидата за директора јавног 
предузећа. 

PЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                          ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БРОЈ:06-28-20/2015-01 

ДАНА:14.10.2015. године                                              РОБЕРТ КАРАН, с.р. 
Т Е М Е Р И Н 

 
266. 
 

На основу члана 32. Тачка 9. Закона о локалној самоуправи ('' Службени 
гласник Републике Србије''  број 129/2007), члана 37. Закона о култури ('' 
Службени гласник Републике Србије''број 129/2007), члана 17. Став 2. Закона о 
библиотечко-информационој делатности (Службени гласник Републике Србије'' 
број 52/2011), члана 35. Тачка 9. Статута општине Темерин ('' Службени лист 
општине Темерин'' пречишћен текст број 6/2014и 14/2014) и члана 23. Одлуке о 
оснивању Јавне библиотеке '' Сирмаи Карољ'' Темерин ('' Службени лист 
општине Темерин''   број 6/2013) 
 Скупштина општине Темерин на својој XXXIII седници одржаној 
14.10.2015.године доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН 
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I 
 

 КОРАНА МИЛАНКО, професор српске књижевности и језика именује се за 
вршиоца дужности директора Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин  на 
период до једне године. 

II 
 

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Дана 24.10.2014. године на својој 24. седници број  06-35-5-6/2014-01 од 
24.10.2014.године Скупштина општине Темерин је именовала за вршиоца 
дужности Корану Миланко.   
 На основу члана 37. Закона о култури ('' Службени гласник Републике 
Србије'' број 129/2007), члана 17. Став 2. Закона о библиотечко-информационој 
делатности (Службени гласник Републике Србије'' број 52/2011), члана 35. Тачка 
9. Статута општине Темерин ('' Службени лист општине Темерин'' пречишћен 
текст број 6/2014) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавне библиотеке '' Сирмаи 
Карољ'' Темерин ('' Службени лист општине Темерин'' број 6/2013)  када јавни 
конкурс за директору Јавне библиотке  није успео оснивач може именовати  
вршиоца дужности директора без претходно спроведеног јавног конкурса до 
годину дана. 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на 
својој 35. седници од 13.10.2015.године усвојила предлог Решења о именовању 
вршиоца дужности  директора Јавне библиотеке '' Сирмаи Карољ'' прихватила га 
и упутила Скупштини општине на разматрање и усвајање. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 06-28-21-2/2015-01 
Дана: 14.10.2015.године                        Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н  

 
267. 
 

    На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07), члана 35. тачка 9. Статута општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014) и 
члана 6. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 6/06, 8/07 и 12/12), 

Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 
14.10.2015.године,донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 

I 
 

  Ивани Пејовић, дипломираном менаџеру у туризму  утврђује се престанак  
дужности директора Туристичке организације општине Темерин, на основу 
поднете оставке. 

II 
 

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

Образложење 
 

  Ивана Пејовић је дана 13.10.2015.године поднела писмену оставку 
Скупштини општине Темерин на дужност директора Туристичке организације. 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на 
својој 35. седници од 13.10.2015.године размотрила и доставила предлог 
Скупштини општине Решење о утврђивању престанка дужности директора 
Ивани Пејовић на основу писмене оставке.  
 
 

Скупштина општине Темерин је на својој 33.седници одржаној 
14.10.2015.године донела Решење о утврђивању престанка дужности директора 
Ивани Пејовић. 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-22/2015-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                  Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

 

268. 
 

        На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 35. тачка 9. Статута општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 
14/2014) и члана 6. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 6/06, 8/07 и 12/12), 

Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржаној 
14.10.2015.године,донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 

 

I 
 

 Јована Ђурђевић, дипл.менаџер у хотелијерству именује се за вршиоца 
дужности директора Туристичке организације општине Темерин до једне године 
почев од 14.10.2015.године. 

 

II 
 

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

Образложење 
 

  Ивана Пејовић је дана 13.10.2015.године поднела писмену оставку 
Скупштини општине Темерин на дужност директора Туристичке организације. 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на 
својој 35. седници од 13.10.2015.године размотрила и доставила Скупштини 
општине предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора 
Туристичке организације Јоване Ђурђевић, дипл.менаџер у хотелијерству. 

Скупштина општине Темерин је на својој 33.седници одржаној 
14.10.2015.године донела Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Туристичке организације Јоване Ђурђевић, дипл.менаџер у хотелијерству. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-23/2015-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                  Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

269. 
 

 

На основу члана 17. став 1. и 3. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 
44/2014- и др закон), и члана 27. Одлуке о усклађивању одлуке о 
оснивању Јавног   предузећа ''Гас'' Темерин ( ''Службени лист општине 
Темерин'' број 3/2013) и члана 35. став 1 тачка 9. Статута општине 
општине Темерин'' пречишћен текст 6/2014 и 14/2014)  

Скупштина општине Темерин на  XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 

 
 
 



Број 12     Службени лист општине Темерин    14.10.2015. Страна 133 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ   ПРЕДУЗЕЋА  

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН"  
ТЕМЕРИН 

 
I 

 
 Милан Брканлић, разрешава се дужности члана Надзорног одбора 
Јавног  предузећа "Дирекција за изградњу и урбанизам општине " Темерин,  пре 
истека мандата на који је именован. 
 

 II 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  
'' Службеном листу општине Темерин''. 
 
 

Образложење 
 
 

 Чланом 17. став 1. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', бр. 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и др закон) 
утврђено  је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје 
истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 
 Чланом 27. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног  предузећа '' 
Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин ( ''Службени 
лист општине Темерин'' број 3/2013) одређено је да се председник и чланови 
Надзорног одбора могу разрешити пре истека периода на који су именовани у 
случајевима и на начин предвиђен законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа. 
 Чланом  35. став 1. тачка 9. одређено је Скупштина општине именује и 
разрешава надзорне одборе јавних прдузећа. 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе 
Скупштине општине Темерин на својој 35. седници одржаној 13.10.2015.године 
утврдила  је Предлог решења о разрешењу члана  Надзорног одбора ЈП 
''Дирекција за урбанизам и изградњу општине Темерин'' Темерин пре истека 
времена на који је именован због поднoшења оставке. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                      ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-24-12015-01            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.г.                                      Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н                                   
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270. 
 

На основу члана 16.   Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'', бр. 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- и др 
закон), и члана 25. и 27. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању 
Јавног предузећа '' Дирекција за изградњу и урбанизам општине 
Темерин'' Темерин ( ''Службени лист општине Темерин'' број 3/2013) и 
члана 35. став 1 тачка 9. Статута општине општине Темерин'' пречишћен 
текст 6/2014 и 14/2014)  

Скупштина општине Темерин на  XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА   НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ   ПРЕДУЗЕЋА  

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН"  
ТЕМЕРИН 

 
 

I 
 

др Владимир Кубет именује се за члана Надзорног одбора Јавног 
предузећа "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин" Темерин. 

 
  

II 
   

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у '' Службеном 
листу општине Темерин''. 
 
 
 

Образложење 
 

 Чланом 16.   Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014 - и др закон) утврђени су 
услови које испуњавају лица која се именују за председника и чланове надзорног 
одбора јавног предузећа.  
 Чланом 25. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа ''  
Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин '' Темерин ( ''Службени 
лист општине Темерин'' број 3/2013) одређено је да се председник и чланови 
Надзорног одбора могу именовати под условима одређеним наведеним чланом. 
 Чланом  35. став 1. тачка 9. одређено је Скупштина општине именује и 
разрешава надзорне одборе јавних предузећа. 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе 
Скупштине општине Темерин на својој 35. седници одржаној 13.10.2015.године 
утврдила  је Предлог решења о именовању члана Надзорног одбора ЈП 
''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин '' Темерин а на основу 
приложене документације од стране кандидата др Владимира Кубета из 
Темерина, за члана Надзорног одбора којима се доказује да предложено 
лицеиспуњава услове утврђене законом и одлуком. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-24-2/2015-01        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.г.                                  Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н                                   

 

271. 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије, бр. 129/07), члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 – испр. 64/10 – Одлука УС, 
24/11,121/2012, 42/13-одл.УС, 50/13-осл.УС, 98/13-одл.УС, 132/14 и 145/14) и 
члана 40. став 1. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', 
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на  XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је  
  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
 КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
I 
 
 
 

  Разрешавају се  дужности   Комисије за планове општине Темерин: 
 

1. Милица Торбица, председник 
2. Зоран Свитић, члан 
3. Роберт Каран, члан 
4. Марија Михаљица, члан 
5. Лепа Родић, члан 
6. Мира Родић, члан 

 
II 

 
  Именује се у Комисију за планове општине Темерин: 
 

1. Милан Брканлић, председник 
2. Лепа Родић, члан 
3. Божидар Важић, члан 
4. Владимир Комар, члан 
5. Никола Ембер, члан 
6. Марија Михаљица, члан 
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III 
 
 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-24-3/2015-01            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015                                       Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        

 

272. 
 
           На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 23. Статута 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст број 
6/2014), 
           Скупштина општине Темерин на XXXIII седници одржано14.10.2015.године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ   

 
I 

 
   Магдолна Пете , дипл.правник се разрешава дужности заменика 
секретара у Општинској изборној комисији на лични захтев. 
 

 II 
 
   Марија Зец Пајфер, дипл.правник се именује за  заменика секретара у 
Општинској изборној комисији.   
 

III 
 
 Oво Решење објавити у ''Службеном листу оштине Темерин''. 
 
 

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) у 
члану 14. је прописано да Општинску изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и најмање 6 чланова које именује Скупштина јединице локалне 
самоуправе на предлог одборничких група у Скупштини јединице локалне 
самоуправе, сразмерно броју одборника. Даље је прописано да изборна 
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комисија има секретара кога именује Скупштина јединице локалне самоуправе. 
Председник, чланови и секретар имају заменике. 
  Дана 05.10.2015.године Магдолна Пете је поднела писану оставку на 
место заменика секретара Општинске изборне комисије. 
 Комсија за кадровска, административна питања и радне односе на својој 
седници од 13.10.2015.године предложила је да се за заменика Општинске 
изборне комисије именује Марија Зец Пајфер дипл. правник из Бачког Јарка. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења допуштена је жалба 
Управном суду у Београду, која се подноси у року од 24 часа од доношења 
Решења. 
 
   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ             ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-24-4/2015-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                        
Т Е М Е Р И Н             Роберт Каран, с.р.      

 
 

273. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), 
члана 9.  Одлуке о оснивању Центра за за социјални рад  (''Службени 
лист општине Темерин'', број 7/92 и 7/2013)  и члана 35. став 1.  тачка 9. 
Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" 
пречишћен текст број  6/2014 и 14/2014), 

Скупштина општине Темерин на  XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 
    УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 
I 

 
  Јасмина Благојевић се разрешава дужности председника Управног 

одбора Центра за социјални рад општине Темерин из реда оснивача на 
лични захтев. 

 
II 
 

    Бранка Миљански се именује за председника  Управног дбора  Центра 
за социјални рад општине Темерин из реда оснивача.  
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III 
 

Oво Решење објавити у  "Службеном листу општине Темерин". 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                     ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-24-5/2015-01                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                           Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

274. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије, бр. 
72/2009,52/2011,55/2013, 35/2015-аутен.тумачење и 68/2015) и члана 35. став 1.  
тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', 
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на  XXXIII седници одржаној 
14.10.2015.године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН 

 
 
I 

 
Жужана Черњак се разрешава дужности  члана Управног одбора 

Предшколске установе ''Вељко Влаховић'' Темерин из реда родитеља. 
 

  
II 

 
 Норберт Шарок се именује за члана Управног одбора Предшколске 
установе ''Вељко Влаховић'' Темерин из реда родитеља. 
 
  

III 
 
 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                     ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-24-6/2015-01           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.г.                           Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 
 

275. 
 
 

На основу члана 32. став 1. 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 Републике Србије, 
бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/2015-аутент.тумачење 68/2015) и члана 35. став 1.  
тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', 
пречишћен текст бр. 6/2014  и 14/2014), 
 Скупштина општине Темерин на  XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ  

ШКОЛЕ  '' ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ'' СИРИГ 
 
 
I 

 
 Александар Томић се разрешава дужности члана Школског одбора 
Основне школе '' Данило Зеленовић'' Сириг из реда родитеља. 
 
 

  
II 
 

Љубица Марић се именује  за члана  Школског одбора Основне  школе '' 
Данило Зеленовић'' Сириг из реда родитеља. 
  

III 
 
 Члан Школског одбора  Основне  школе '' Данило Зеленовић'' Сириг   
  именују се дана 14.10.2015. године и мандат му траје до 11.06.2018. године.   
  

IV 
 

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06- 28-24-7/2015-01              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                     Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

276. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), 
члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Културног центра општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'', број 17/2014)  и члана 35. став 1.  
тачка 9. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" 
пречишћен текст број 6/2014 и 14/2014), 

Скупштина општине Темерин на  XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА   

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
 

I 

 
Весна Ћулибрк се разрешава дужности члана Управног одбора Културног  

центра општине Темерин из реда оснивача.   
 
 

II 
 

Данијела Иванов се именује за члана Управног одбора Културног центра   
општине Темерин из реда оснивача.   
 
 

III 
 

Ово решење објавити  у  "Службеном листу општине Темерин". 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-24-8/2015-01             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                              Роберт Каран, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
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277. 
 
 

  На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), 
члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Културно-информативног центра 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2006, 
14/2006, 14/2010 и 4/2011)  и члана 35. став 1.  тачка 9. Статута општине 
Темерин ("Службени лист општине Темерин" пречишћен текст број 
6/2014 и 14/2014), 

Скупштина општине Темерин на  XXXIII седници одржаној 14.10.2015. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА  КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН 
МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН 

 
 

I 
 

Весна Ћулибрк се разрешава дужности члана Управног одбора Културно 
информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин из реда оснивача. 
 
 

II 

 
Јасмина Мишковић се именује за члана Управног одбора Културно 

информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин из реда оснивача.   
 
 

III 
 
 

Ово решење објавити  у  "Службеном листу општине Темерин". 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                      ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-28-24-9/2015-01           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Дана: 14.10.2015.године                            Роберт Кара, с.р. 
Т Е М Е Р И Н       
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