
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Година MMXXI–Број 11 ТЕМЕРИН  06.04.2021. Примерак 100,00 динара

121.

     На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14,  83/2018,  31/2019,  37/2019  и  9/2020)  и члана  9.  став  5.  Закона  о  стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10)   и
члана  15.  став  1.  тачка  1.  и  члана  40.  став  1.  тачка  4.  Статута  општине  Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број 5/19), по прибављеном мишљењу Комисије за
планове,  на 110. седници  одржаној  24.03.2021.године, Скупштина општине Темерин,
на 11. седници одржаној дана 06.04.2021.  године, доноси

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
 НАСЕЉА ТЕМЕРИН

Члан 1. 

Овом  одлуком  доносе  се Измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насеља
Темерин (у даљем тексту:  План) који је  израђен од стране  ЈП "Завод за урбанизам
Војводине" Нови Сад, Железничка број 6/III, под бројем Е–2758, а који је саставни део
ове Одлуке.

Члан 2.

План се састоје из текстуалног дела и графичког дела. 

Текстуални део  Плана  се  објављује  у  „Службеном листу  општине  Темерин“,  уз  ову
Одлуку.

Графички део Плана садржи:

В) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА

Редни број                 Назив графичког приказа                                     Размера

        7.                     Планирана регулација – детаљ 1                                  1:2500



Број 11 ТЕМЕРИН  06.04.2021. Страна 2

Текстуални и графички део Плана заједно чине целину.

Члан 3.

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи.

План  је  израђен  у  4  (четири)  примерка  у  аналогном  и  4  (четири)  примерака  у
дигиталном облику. 

Три  примерка  донетог,  потписаног  и  овереног  Плана  у  аналогном  облику  и  три
примерака у дигиталном облику чувају се у надлежним службама општине.

Један  примерак  донетог,  потписаног  и  овереног  Плана  у  аналогном  облику  и  један
примерак у дигиталном облику чува се у ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,
Железничка број 6/III. 

Члан 4.

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

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА ТЕМЕРИН

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

План генералне регулације насеља Темерин је донет током 2017. године и објављен у 
„Службеном листу општине Темерин“, број 23/17 (у даљем тексту: План).

Изменом и допуном Плана генералне регулације насеља Темерин (у даљем тексту: 
Измена и допуна Плана) приступило се на основу Одлуке о изради Измене и допуне 
Плана генералне регулације насеља Темерин („Службени лист општине Темерин“, број 
24/2019).
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Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне регулације насеља 
Темерин 
(бр. 350-23/2019-04, од 18.12.2019. године), које је донело Одељење за урбанизам, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинскe управе Темерин.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Одељење за урбанизам, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине Општинскe управе општине Темерин, а 
Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Измене и допуне Плана су циљане, дефинисане Програмским задатком и односе се на:
- забрану изградње производних енергетских објеката,
- измену прописаних удаљености објеката од граница парцела,
- измену положаја грађевинске линије у односу на регулациону (правило за цео обухват и 

за школу на Телепу), 
- измену могућности постављања гараже,
- измена правила о заступљеним процентима изграђености,
- измена Плана у делу правила грађења која се односе на начин прикључења на државни

пут,
- правило за ограђивање, 
- образложење  да се Одлуком о држању домаћих животиња утврде правила о држању 

домаћих животиња, 
- да се на парцели средњошколског центра „Лукијан Мушицки“ („Каштел“) може градити 

објекат у функцији образовања,
- да се за уређење пољопривредног земљишта примењују правила из ППО Темерин, 
-  исправити штампарску грешку у тачки 3.1. где су замењени називи блокова. 

Измене и допуне Плана врше се у текстуалном и на графичком делу Плана генералне 
регулације насеља Темерин („Службени лист општине Темерин“, број 23/17).

За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су посебни услови за заштиту и
уређење простора и изградњу објеката од органа, посебних организација, имаоца 
јавних овлашћења и других институција који су овлашћени да их утврђују, а који су се 
односили, односно били од интереса за Измене и допуне Плана.

Измене и допуне Плана садрже текстуални и графички део.

Правни основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Темерин
представља Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације насеља 
Темерин („Службени лист општине Темерин“, број 24/2019) и Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана 
генералне регулације насеља Темерин (бр. 350-23/2019-04, од 18.12.2019. године), које 
је донело Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне 
средине Општинскe управе Темерин.
Измене и допуне Плана урађене су у складу са Законом о планирању и изградњи 
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(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и Правилником о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, број 32/19), као и другим релевантним законским и подзаконским 
актима (списак дат у прилогу Измена и допуна Просторног плана).

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА

Граница Измена и допуна Плана је граница насеља Темерин дефинисана Планом
генералне регулације насеља Темерин (Сл.лист Општине Темерин бр.23/2017).

3. ИЗМЕНA И ДОПУНA У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У Плану генералне регулације насеља Темерин („Службени лист општине Темерин“ број 
23/17), у текстуалном делу плана, врше се следеће измене:
појам „Сечењи“ у одређеном падежу замењује се речју „Сечен“ у одговарајућем падежу.

У  делу  „ОПШТИ ДЕО“,  у  тачки  „1. ПРАВНИ  И  ПЛАНСКИ  ОСНОВ“  у  подтачки  „1.2.
ПЛАНСКИ ОСНОВ“ пасус 55 мења се и гласи:
„Енергетски производни објекти, који користе обновљиви извор енергије (соларна 
енергија) за производњу (електричне, топлотне) енергије и који ће ову енергију 
користити за сопствене потребе, или конектовати у јавну средњенапонску, односно 
нисконапонску мрежу, могу се градити у склопу радних зона у насељу.“

У делу  „ПЛАНСКИ ДЕО”,  у поглављу  „I  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”, у тачки „1.  КОНЦЕПТ
УРЕЂЕЊА  И  ПОДЕЛА  НАСЕЉА  НА  УРБАНИСТИЧКЕ  ЗОНЕ“  у  подподтачки  „1.2.3.
Радна зона, у припадајућем тексту поднаслова  „Производња и складишта”,  у другом
пасусу, после друге алинеје додаје се нова трећа алинеја, која гласи:

1) производни енергетски објекти који као извор користе соларну енергију.

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО”, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”, у тачки „3. 
УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, у  подтачки „3.1. УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА“, трећи 
пасус мења се и гласи:

„Локације седишта републичких органа планиране су на три постојеће локације у блоку 
бр. 40, 42 и 46. На локацији у блоку бр. 46 на којој се налази ватрогасни дом планира се 
проширење за потребе МУП-ПС Темерин и Прекршајног суда Бечеј - одељење Темерин.
У блоку бр. 40 се планира изградња новог објекта за потребе републичких органа 
(катастар, управа прихода, инспекцијске службе и др.) чија седишта се задржавају и у 
блоку бр. 42 у оквиру вишепородичног објекта.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО”, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”, у тачки „3. 
УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, у  подтачки „3.2. ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ“, врше се 
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следеће измене и допуне:

 у поднаслову „Предшколска установа“, четврти пасус мења се и гласи:

„У оквиру комплекса обезбедити изграђене, слободне и травнате површине у складу са
важећим  правилником  о  ближим условима за  оснивање,  почетак  рада  и  обављање
делатности предшколских установа.“

 у поднаслову „Основне школа“, други пасус мења се и гласи:
„У оквиру комплекса обезбедити изграђене, слободне и спортске површине у складу са
важећим  правилником  о  ближим условима за  оснивање,  почетак  рада  и  обављање
делатности основних школа.“

 у поднаслову „Средња школа“, први пасус мења се и гласи:
„Планира се  изградња нове савремене средње школе,  те  се  постојећа школа може
изместити из објекта - дворац „Сечен" у други објекат на истој парцели или у блок  
бр. 41. За потребе уређења и изградње обавезна је израда урбанистичког пројекта. У
оквиру комплекса обезбедити изграђене, слободне и спортске површине у складу са
важећим  правилником  о  ближим условима за  оснивање,  почетак  рада  и  обављање
делатности средњих школа.“

 други пасус брише се.

 у поднаслову „Ученички дом“, други пасус мења се и гласи:
„У оквиру комплекса обезбедити изграђене, слободне и спортске површине у складу са
важећим  правилником  о  ближим условима за  оснивање,  почетак  рада  и  обављање
делатности ученичких домова.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО”, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”, у тачки „3. 
УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, у  подтачки „3.4. КУЛТУРА“, врше се измене и допуне:

 четврти пасус мења се и гласи:

“Каштел-дворац Сечен:
 Планирана  намена:  градска  кућа  (свечана  сала,  матичар),  библиотека,  музеј,

конференцијски  центар,  едукативни  центар,  галерија  и  слични  примерени
садржаји;

 Индекс заузетости парцеле је макс. 40%;
 Постојећа спратност објекта;
 Зелене површине су мин. 30%; 

 после четвртог пасуса додају се пети и шести пасус, који гласе:

„Изградња новог објекта може се одобрити под условом да висина слемена 
новоизграђеног објекта не прелази висину поткровног венца Каштела-дворца Сечен.
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Промену намене, обнову фасаде и целокупан изглед објекта формирати према 
аутентичном изгледу, поштујући постојеће пропорцијске односе хоризонталног и  
вертикалног габарита, примењених материјала, конструктивног и функционалног 
склопа, ентеријера, стилских карактеристика, декоративних елемената и аутентичног 
колорита објекта, а све ускладу са претходним условима и сагласност Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе. Други објекти на парцели подлежу режиму 
главног објекта и решавају се тако да не угрозе главни објекат. Други објекти на 
парцели, партерно уређење и ограда око парцеле могу се градити, постављати или 
обнављати само према условима надлежне установе заштите."

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО”, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА”,  у  тачки „4. КОРИДОРИ,
КАПАЦИТЕТИ  И  УСЛОВИ  ЗА  УРЕЂЕЊЕ  И  ИЗГРАДЊУ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  И
ЗЕЛЕНИЛА  СА  УСЛОВИМА  ЗА  ПРИКЉУЧЕЊЕ”, у  подтачки  „4.1.  САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА”, у  подподтачки „4.1.2.  Услови  за  изградњу  саобраћајне
инфраструктуре”, у делу текста „Постојећи и планирани прикључци на државни пут II-a
реда:”, врше се следеће измене и допуне у другом пасусу:

 пета тачка се мења и гласи:
„Саобраћајне прикључке – колске прилазе на трасу ДП кроз насеље – главну насељску
саобраћајницу,  планирати  и  извести  уз  придржавање  и  примену  свих  прописа  и
норматива из области саобраћаја.“

 осма тачка брише се. 
У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „4. КОРИДОРИ, 
КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ“, подтачка „4.3.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА“ текст у подподтачка „4.3.3. Услови за изградњу производних 
енергетскиг објеката“,  мења се и гласи:
„- Енергетски објекти за производњу електричне и/или топлотне енергије могу се 

градити на објектима (соларне електране) или на земљи. Уколико се граде на земљи
изградња је могућа у зонама радних садржаја.

- Комплекс на коме се граде енергетски производни објекти мора бити опремљен 
неопходном саобраћајном, водопривредном, енергетском и електронском 
комуникационом инфраструктуром.“

У  делу  „ПЛАНСКИ  ДЕО“,  у  поглављу  „I  ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА“,  у  тачки  „6.  ОПШТА
ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА“,  у подтачки  „6.2. МЕРЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ
ИЗГРАДЊЕ“ у подподтачки „6.2.1. Обновљиви извори енергије“, врше се следеће
измене и допуне:

у поднаслову „Соларна енергија“, иза трећег пасуса додаје се четврти пасус, који гласи:
„Енергетски објекти обновљивих извора енергије за производњу електричне и 
топлотне енергије из соларне енергије, снаге испод 10 MVA могу се градити у 
радним зонама, уз обавезну израду урбанистичког пројекта и стратешке процене 
утицаја на животну средину. “ 

у поднаслову „Енергија биомасе“, други пасус брише се;
поднаслов „Енергија ветра“ са припадајућим текстом брише се.  

У  делу  „ПЛАНСКИ ДЕО“,  у  поглављу „II  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА“,  додаје  се  нови  први
пасус, који гласи:
„Ова правила се односе на грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља.
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Ова правила се не односе на пољопривредно земљиште које се налази у обухвату
Плана. Пољопривредно земљиште се  уређује  на  основу Просторног  плана општине
Темерин.”

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ“, у подтачки „2.1. ПРАВИЛА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ЦЕНТРИМА НАСЕЉА“, у подподтачки „2.1.1. Општа правила 
за изградњу“, у поднаслову „а) Врсте и намене објеката“ врше се следеће измене и 
допуне:

- девети пасус брише се;
- поднаслов „Компатибилне намене  “   са припадајућим текстом брише се.

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ“, у подтачки „2.1. ПРАВИЛА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ЦЕНТРИМА НАСЕЉА“, у подподтачки „2.1.1. Општа правила 
за изградњу“, у поднаслову „д) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на 
границе грађевинске парцеле“, шести пасус мења се и гласи:
„Минимална удаљеност свих новопланираних објеката од задње, дворишне границе 
суседне парцеле износи 2,0 m.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ“, у подтачки „2.1. ПРАВИЛА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ЦЕНТРИМА НАСЕЉА“, у подподтачки „2.1.1. Општа правила 
за изградњу“, у поднаслову „ј) Услови за ограђивање парцела“, 10. пасус мења се и 
гласи:

„Грађевинске парцеле за објекте јавне намене се по правилу не ограђују, осим ако за то 
не постоји потреба из безбедносних разлога (школе, вртићи, спортски терени...). Сваки 
власник парцеле дужан је да направи уличну ограду, као и ограду десне границе 
парцеле гледано са улице и половину стране границе у зачељу парцеле.“

У  делу  „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „  II  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки  „2.  ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ“, у подтачки „2.1. ПРАВИЛА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ЦЕНТРИМА НАСЕЉА“, у подподтачки „2.1.2. Правила
за изградњу у примарном центру“, у подподподтачки „2.1.2.1. Посебна правила за
изградњу  објеката  породичног  становања“,  после  поднаслова  „ж) Услови  за
архитектонско обликовање и материјализацију објеката“, врше се следеће измене
и допуне:

додају се алинеје 2-4, које гласе:
- „На парцелама намењеним породичном становању у склопу примарног и 

секундарних центара; осим у Улици првомајској и Улици Моше Пијаде;, може 
се градити вишепородични објекат максималне спратности П+1+Пк, индекса 
заузетости парцеле макс. 50%. 

- За слободностојећи главни објекат минимална ширина фронта парцеле је 20,0 
m, за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 15,0 m, а за 
објекат у непрекинутом низу је 12,0 m. Врсту објекта изабрати према већ 
изграђеним објектима у уличном низу, на начин да са околним објектима чини 



Број 11 ТЕМЕРИН  06.04.2021. Страна 8

складну визуелну целину. Функционално објекат обликовати на начин да се не 
разарају унутрашње површине блока, односно, поштовати унутрашње 
грађевинске линије, без обзира на постигнути степен заузетости парцеле.   

- Минимална површина парцеле за све врсте објеката је 600,0 m2.“

- додаје се  нови први пасус, који гласи:

„У  Улици  првомајској  и  Улици  Моше  Пијаде  на  парцелама  намењеним  породичном
становању није могуће градити вишепородичне објекте.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ“, у подтачки „2.2. ПРАВИЛА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ЗОНИ СТАНОВАЊА”, врше се следеће измене и допуне:

 у  наслову  „а)  Врста  и  намена  објеката”,  у  поднаслову  „Услови  за  породично
становање”,  у тачки  „1.  Главни објекат”,  делу текста  „Намена:”  текст мења се и
гласи:
„стамбени  (породични,  вишепородични);  пословни,  објекти  услужног  или
производног  занатства, услуге,  угоститељство,  трговине здравства,  дечија
заштите, образовања, културе, и сл.”

 у  наслову  „а)  Врста  и  намена  објеката”,  у  поднаслову  „Услови  за  породично
становање”, у тачки „2. Други објекат”, текст се мења и гласи:
„Намена: пословни, објекти услужног или производног занатства, угоститељство,
трговине здравства, дечија заштите, образовања, културе, и сл.”

 у  наслову  „а)  Врста  и  намена  објеката”,  у  поднаслову  „Услови  за  породично
становање”, у тачки „4. Економски објекат”, други пасус мења се и гласи:
„Број и врсту домаћих животиња утврдити Одлуком о држању домаћих животиња.”

 у наслову  „а) Врста и намена објеката”, у поднаслову  „Услови за становање са
земљорадњом”, у тачки „4. Економски објекат”, други пасус брише се.

 у наслову  „г)  Положај  објеката у  односу на регулацију и  у  односу на границе
грађевинске парцеле” врше се следеће измене и допуне:

o први пасус брише се;
o досадашњи пасуси 2-11, постају пасуси 1-10;
o други пасус мења се и гаси: 
„Слободностојећи објекти као главни објекти се граде на минималном 
одстојању 0,5 m од претежно северне, односно западне међе и на минимум 
3,0 m за приземне, а за спратне објекте, удаљење је половина висине вишег 
објекта, а не мање од 4 m.
o шести пасус се мења и гласи:
„Минимална удаљеност свих новопланираних објеката од задње, дворишне 
границе суседне парцеле износи 2,0 m.”
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 у наслову  „д)  Максимални индекс заузетости грађевинских парцела” врше се
следеће измене и допуне:

- Пасуси 2- 4. мењају се и гласе:

„Максимална површина другог објекта на парцели једнака је површини под 
максимално могућим главним објектом, уз поштовање индекса заузетости 
зоне у којој се објекат гради.

Максимална површина помоћног објекта на парцели је 50% од површине под 
максимално могућим главним објектом, уз поштовање индекса заузетости 
зоне у којој се објекат гради.

Максимална површина економског објекта на парцели породичног становања 
једнака је површини под максимално могућим главним објектом, уз 
поштовање индекса заузетости зоне у којој се објекат гради.“ 1

- додају се пасуси 5. и 6, који гласе:

1

 Пример 1. - На примеру неизграђене парцеле у општој стамбеној зони, површине 600 m2 (Максимална површина под 
објектима је 40% x Површина Парцеле = 240 m2), калкулација по комбинацијама је следећа:

1 . Главни објекат = 240 m2

2. Главни+Помоћни=240 m2 - на основу тачке 2.2. /д/ став 2 може се написати: А+А/2= 240 m2, где се добија да је 
А=160 m2,

Дакле главни објекат може бити максимум 160 m2, а помоћни 80 m2

3. Главни+Помоћни+Други = 240 m2 – на основу тачке 2.2./д/ став 1,2,3, се може написати: А+А/2+А= 240 m2, где се 
добија да је А= 96 m2, А/2=48 m2

Дакле главни објекат може бити максимум 96 m2, помоћни макс. 48 m2, други макс. 96 m2

4. Главни+Помоћни+Други+Економски = 240 m2 – на основу тачке 2.2./д/ став 1,2,3, се може написати:

А+А/2+А+А= 240 m2, где се добија да је А= 68,57 m2, А/2=34,28 m2

Дакле  главни  објекат  може  бити  макс  68,57 m2,  помоћни  макс.  34,28  m2,  други макс. 68,57 m2, економски макс. 
68,57 m2 

Пример 2. - На примеру неизграђене парцеле у општој стамбеној зони, површине 1800 m2 (Максимална површина под 
објектима је 40% x Површина Парцеле = 720 m2), калкулација по комбинацијама је следећа:

1. Главни објекат = 720 m2

2. Главни+Помоћни=720 m2 - на основу тачке 2.2. /д/ став 2 може се написати: А+А/2= 720 m2, где се добија са је А=240 
m2,

Дакле Главни објекат може бити макс. 240 m2, а помоћни 120 m2

3. Главни+Помоћни+Други = 720 m2 – на основу тачке 2.2./д/ став 1,2,3, се може напиати: А+А/2+А= 720 m2, где се добија
да је А= 180 m2, А/2=90 m2

Дакле главни објекат може бити макс 180 m2, помоћни макс. 48 m2, други макс 96 m2

4. Главни+Помоћни+Други+Економски = 240 m2 – на основу тачке и 2.2. /б/ стаб 3 и 2.2./д/ став ,2,3,4,5 се може 
написати:

А+А/2+А+А= 720 m2, где се добија да је А= 180 m2, А/2=90 m2

Због максималне могуће величине другог и економског објекта у функцији производње и скалдиштења добија се да главни 
објекат  може  бити  макс 220 m2, помоћни макс. 110 m2, други макс. 150 m2, економски макс. 150 m2..
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„Ако је други објекат у функцији производње, а економски објекат у функцији 
складиштења, није дозвољена изградња објеката већих од 150 m2 укупне 
бруто површине.

Карактеристични случајеви и начини прорачуна дозвољених површина за 
исте: на једној парцели у зони становања је могуће изградити четири 
различита типа објеката, у оквирима дозвољене заузетости. То су Главни + 
Други + Помоћни + Економски. Комбинације које се могу јавити на парцелама 
у овој зони су: 
1. Главни објекат; 2. Главни + Помоћни; 3. Главни + Помоћни + Други; 4. 
Главни + Помоћни + Други + Економски; 5. Главни + Помоћни +  Економски; 6. 
Главни + Други; 7. Главни + Други + Економски; 8. Главни + Економски.“

у наслову ђ) Највећа дозвољена спратност и висина објекта табела 1 и 2, мењају се и 
гласе:
“

Максимална 
спратност

Породично
становање

Становање са
земљорадњом

Становање са
предузетништво

м

Вишепородични
објекти

главни објекат П+1+Пк П+1+Пк П+1+Пк До   П+5+Пк
(за блок 75)

П+1+Пк
Други објекат П+Пк П+Пк П+Пк -
Помоћни објекат П П П П
Економски објекат П П+Пк - -

Максимал
на висина

(m)

Породично
становање

Становање са
земљорадњом

Становање са
предузетништво

м
Вишепородични

објекти
венац слеме венац слеме венац слеме венац слеме

главни 
објекат

9,0 12,0 9,0 12,0 9,0 12,0 21,0
(за блок

75)

26,0
(за блок

75)
9,0 12,0

други 
објекат

6,0 9,0 6,0 9,0 6,0 9,0 - -

помоћни 
објекат

3,0 6,0 3,0 6,0 3,0 6,0 3,0 6,0

економски
објекат

5,0 7,0 5,0 7,0 - - - -

“
 у наслову „е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели”,

у шестом пасусу додаје се нова реченица, која гласи:
„Помоћни објекат намењен гаражи за путничка возила може се градити на 0,5 m
од границе суседне парцеле у правцу колског улаза, под условом да кровне равни
буду усмерене ка парцели објекта или да се изведе лежећи олук према граници
парцеле суседа и предња грађевинска линија објекта гараже се поставља на мин.
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0.0 m у односу на задњу грађевинску линију главног објекта.”

 у наслову „к) Услови за ограђивање парцела”, у 10. пасус додаје нова реченица,
која гласи: 

          Препоручује се да сваки власник парцеле направи ограду са уличне стране и са    
десне стране парцеле.

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ“, у подтачки „2.3. ПРАВИЛА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У РАДНОЈ ЗОНИ“, у подподтачки „2.3.1. Правила за изградњу 
радних и комерцијалних садржаја“, у наслову „а)  Врста и намена објеката”, у 
поднаслову „Радни садржаји”, у тачки „1. Главни објекат“, у делу текста „Намена:” текст 
мења се и гласи:
„пословни, производни и складишни објекат, енергетски произвони објекат обновљивих 
извора енергије снаге испод  10 MVА који користи соларну енергију, као и изградња у 
комбинацијама (пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, 
производно-складишни објекат, пословно-производно-складишни објекат).”

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ“, у подтачки „2.3. ПРАВИЛА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У РАДНОЈ ЗОНИ“, у подподтачки „2.3.1. Правила за изградњу 
радних и комерцијалних садржаја“, у наслову „а)  Врста и намена објеката”, у 
поднаслову „Радни садржаји”, у тачки „1. Други објекат“, у делу текста „Намена:” текст 
мења се и гласи:
„у зависности од величине парцеле и потреба производно-техничког процеса, могу се 
градити пословни, производни и складишни објекти, енергетски произвони објекат 
обновљивих извора енергије, снаге испод 10 MVА који користи соларну енергију .”

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ“, у подтачки „2.3. ПРАВИЛА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У РАДНОЈ ЗОНИ“, у подподтачки „2.3.1. Правила за изградњу 
радних и комерцијалних садржаја“, у наслову „а) Врста и намена објеката”, у 
поднаслову „Радни садржаји”, у тачки „3. Помоћни објекат“, у делу текста „Намена:” 
текст мења се и гласи:
„портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, магацини, надстрешнице и објекти за 
машине и возила, колске ваге, санитарни пропусници, типске трафостанице, енергетски 
произвони објекат обновљивих извора енергије, снаге испод 10 MVА који користи 
соларну енергију, објекти за смештај електронске комуникационе опреме, котларнице, 
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на 
насељску канализациону мрежу), бунари и сл.”

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ“, у подтачки „2.3. ПРАВИЛА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У РАДНОЈ ЗОНИ“, у подподтачки „2.3.1. Правила за изградњу 
радних и комерцијалних садржаја“, у наслову „Комерцијални садржаји“, у поднаслову „б)
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена“, додаје се четврти пасус, који 
гласи:
„У радној зони (радни и комерцијални садржаји) није дозвољена изградња енергетских 
производних објеката који користе обновљиве изворе енергије, било ког капацитета, 
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изузимајући производне енергетске објекте капацитета испод 10 MVА кои користе 
соларну енергију.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ“, у подтачки „2.3. ПРАВИЛА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У РАДНОЈ ЗОНИ“, у подподтачки „2.3.1. Правила за изградњу 
радних и комерцијалних садржаја“, у наслову „ј) Услови за ограђивање парцела”, у 
четврти пасус додаје се нова реченица, која гласи:

„Препоручује се да сваки власник парцеле направи ограду са уличне стране и са десне 
стране парцеле.“

 
4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У Плану генералне регулације насеља Темерин („Службени лист општине Темерин“ број 
23/17), у графичком делу плана, врше се следеће измене:

На карти број 7. Планирана регулација – детаљ 1 (Размера 1:2500).

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Доношењем Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Темерин, План 
генералне регулације насеља Темерин („Службени лист општине Темерин“, број 23/17) 
остаје на снази и примењује се у потпуности, осим у деловима за који се доносе Измене
и допуне Плана (описаним у тачки 2. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА)..

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске
управе  Темерин,  у  складу  са  одредбама  члана  50.  Закона  о  планирању  и  изградњу
(„Сл.гласник  РС“,  бр.72/2009,  81/2009-исправка,  64/2010-Одлука  УС РС,  24/2011,  121/2012,
42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014,
83/2018,  31/2019,  37/2019  и  9/2020 ),  Правилника  о  садржини,  начину  и  поступку  израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019)  и члана 19.
Закона о  стратешкој  процени утицаја  на  животну  средину („Сл.гласник  РС“,  бр.135/2004 и
88/2010)  изложило  на   јавни  увид нацрт   Измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације
насеља Темерину, у периоду од  10. фебруара до 11. марта 2021. године.

Обавештење о одржавању  јавног увида је објављено у дневном листу „Дневник“, локалним
новинама “Temerini Ujsag”, на огласној табли општинске управе Темерин као и на интернет
страници Општинске управе  Темерин. 

У  току  трајања   јавног  увида   поднете  су  две писане примедбе од  заинтересованих
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физичких  лица на нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације  насеља Темерин.
Обрађивач  је примедбе одбацио пошто су измене и допуне Плана циљане а примедбе се
нису односиле на део Плана који се мења. 

На основу члана 35.  став  7.  Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",  
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14
и 83/2018)  и члана 14. став 1. тачка 2. и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин
(''Службени лист  општине  Темерин'',  број  6/14-пречишћен текст  и  14/14),  по  прибављеном
мишљењу  Комисије  за  планове,  на  110 седници  одржаној  24.03.2021.  године,  Скупштина
општине Темерин је надлежна за доношење  Измена и допуна Плана генералне регулације
насеља Темерин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                    ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНА                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
БРОЈ:06-16-2/2021-01       
ДАНА: 06.04.2021. ГОДИНЕ                                             Роберт Пастор, с.р.          
Т Е М Е Р И Н

      

  122.     

          На основу члана 31. став 4. Закона о смањењу ризика и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 87/2018) и члана 17. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Темерин 
(„Службени лист општине Темерин “ бр.  23/2019) 
         Скупштина општине Темерин на својој 11. седници одржаној 06.04.2021. године,
доноси
       
                                                               О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

  Овом  Одуком одређују се  субјекти од  посебног  значаја за заштиту и спасавање на
територији општине Темерин (у даљем тексту: субјекти од посебног значаја за заштиту
и спасавање).
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Члан 1.
    У циљу остваривања права и дужности заштите и спасавања општина Tемерин има
обавезу да организује и плански дефинише расположиве људске и материјалне ресурсе
субјеката система заштите и спасавања на својој територији, а у циљу заштите људи,
материјалних и других добара у ванредним ситуацијама.

Члан 2.
  Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање грађана, материјалних и других
добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим
несрећама на територији општине Темерин су:

Редни
број

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА ДЕЛАТНОСТ СЕДИШТЕ

1 Дом здравља Темерин
Здравствена заштита

радника
Темерин,Народног

фронта 82

2
Јавно комунално

предузеће
„Темерин“ ,Темерин

Производња и
дистрибуција воде,

дистрибуција топлотне
енергије, одржавање

јавних површина,
гробља итд

Темерин ,
Кошут Лајоша 31/1

3
Центар за социјани рад

Темерин
Социјална заштита

Темерин,Новосадска
403

4 Црвени крст ,Темерин
Хуманитарне и

невладине
организације

Темерин,Новосадска
326

5
Ветеринарска станица

„Војвет“

Здравствена заштита
животиња,

ветеринарска пракса

Темерин,Железничка
б.б

6
Општински ватрогасни

савез Темерин
Кординација у заштити

од пожара
Темерин.Новосадска

239 

7
Културни центар

Темерин
Информисање и

култура
Темерин,Новосадска

324
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8 П.У“Вељко Влаховић“
Образовна установа –

предшколско
образовање

Темерин, Народног
Фронта 84

9. „Јуко хемија“ д.о.о
Производња осталих
хемијских производа

Бачки Јарак,Цара
Лазара б.б  

10. „Гуми транс“ д.о.о Превоз путника
Темерин,Николе

Пашића 214 

11. „Бабић Промет“ д.о.о
Хотели и сличан

смештај
 Темерин,Народног

фронта 189

  Члан 3.
     Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање врше заштиту и спасавање
грађана,  материјалних  и  других  добара  у  случају  опасности  и  несрећа  изазваних
елементарним  непогодама  и  другим  несрећама  у  складу  са  својом  делатношћу  и
расположивим  људским  и  материјалним капацитетима  и  Плановима  заштите  и
спасавања општине Темерин.
                                                                  Члан 4.
  Накнада трошкова за спровођење припрема утврђених мера, задатака и ангажовања у
активностима заштите и спасавања прецизираће се склапањем уговора у складу са
законом.

     Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању 
оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спашавање у општини Темерин 
број 06-10-15/2020-01 од 26.02.2020 године   („Службени лист општине Темерин“, број 
2/20)

                                                                 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 ОПШТИНА                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
БРОЈ:06-16-3/2021-01              
ДАНА: 06.04.2021. ГОДИНЕ                                            Роберт Пастор, с.р.
Т Е М Е Р И Н
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  123.  

На  основу  члана 40.  тачка  4. Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист
општине Темерин'', 5/2019),

Скупштина  општине  Темерин  на  11.  седници  одржаној  06.04.2021.  године,
донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ  СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025.ГОДИНЕ

I

УСВАЈА  СЕ  Стратегија  безбедности  саобраћаја  на  путевима  општине
Темерин за период од 2021. до 2025.године.

II

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                   ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-16-4/2021-01                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 06.04.2021.године               
Т Е М Е Р И Н                                                                              Роберт Пастор, с.р.
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 124.     

       На основу чланa 18. Закона о Јавној својини (''Службени гласник Републике Србије''
број  72/11,88/13,105/14,  104/2016-др.  закон,  108/2016,  113/2017,  95/2018  и  153/2020),
члана 17. 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 3/2015 и 27/16), члана 70. став 1. тачка 22. Статута Општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 5/19) и члана 45. став 1. Пословника
Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 13/2008),
Скупштина општине Темерин, на 11. седници одржаној дана 06.04.2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ УПИСА ПРАВА КОРИШЋЕЊА, У КОРИСТ

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, БЕЗ НАКНАДЕ   

Члан 1.

ПРЕДЛАЖЕ СЕ  Влади  Републике  Србије  да  донесе  Одлуку  о  упису  права
коришћења у корист општине Темерин, без накнаде на делу непокретности уписане у
Лист непокретности број 2712 к.о. Темерин, и то: 

- пословни простор бр.2, површине 60m², у објекту бр.1, на кат. парц. 39/1, к.о. Темерин,
који се налази на адреси Новосадска бр.348 у Темерину.

Оправданост  и  целисходност  уписа  права  коришћења,  без  накнаде  на
непокретности из претходног става, је у чињеници да ће се уписом права коришћења у
корист општине Темерин, на непокретности која је у јавној својини Републике Србије,
створити  имовинско-правни  предуслов  да  предметна  непокретност  буде  у  функцији
обављања делатности општине преко правних лица и организација, а чији је оснивач,
имајући у виду да постоји оправдана потреба за већим просторним капацитетом.

                                                                       Члан 2.

Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавну својину,
отуђење непокретности  из  јавне  својине  и  давање  у  закуп  непокретности  у  јавној
својини  је  спровела поступак прибављања неопходне  документације за  спровођење
овог поступка и сачинила Записник, док је део докемнтације и Информација о локацији,
која се односи на намену предметне непокретности.

Информација о локацији из претходног става је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
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Овлашћује  се  Председник  општине  Темерин,  да  по  претходно  прибављеном
мишљењу Општинског правобраниоца, након донете Одлуке Владе Републике Србије о
упису права коришћења у корист општине Темерин, без накнаде на непокретности из
члана  1.  ове  Одлуке,  закључи  уговор  са  представником  Републичке  дирекције  за
имовину Републике Србије.

  члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у  ,,Службеном листу општине

Темерин''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                       ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:06-16-8/2021-01                         
Дана:06.04.2021.године                                                                Роберт Пастор, с.р.
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

    
            125.     

На  основу  члана  46. став  1. тачка  1. Закона  о  локалним изборима
(''Службени  гласник  Републике  Србије''  број  129/07,  34/10  –  одлука  УС
54/11.12/2020,16/2020 – аутент.тумачење и 68/2020) и члана 40. тачка 70. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',5/2019),

Скупштина општине Темерин на  11. седници одржаној  06.04.2021. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

УТВРЂУЈЕ СЕ  да је  Бранкици Адамовић,  одборнику Скупштине општине
Темерин,   са Изборне листе Коалиција:  За Краљевину Србију  престао мандат
одборника, на основу поднете усмене оставке на функцију одборника.

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

                                                     О б р а з л о ж е њ е

Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
Републике  Србије''  број  129/07,  34/10  –  одлука  УС,54/11,  12/2020,16/2020  –
аутент.тумачење и 68/2020) је прописано да одборнику престаје мандат одборника
на основу поднете оставке на функцију одборника.

Бранкица Адамовић одборник са Изборне листе Коалиција: За Краљевину
Србију  поднела  је усмену оставку дана 06.04.2021.године те јој  је сходно члану
46. став.1. тачка 1. Законa о локалним изборима престао мандат одборника. 

На основу изнетог донето је Решење као у диспозитиву.
Упутство  о  правном  средству: Против  овог  Решења  може  се  изјавити

жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              ПРЕДСЕДСЕДНИК 
Број: 06-16-1-1/2021-01                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 06.04.2021.године        
Т Е М Е Р И Н                                                              Роберт Пастор, с.р.

          126. 

    На основу члана 56. став 2. и 5.  Закона о локалним изборима (''Службени
гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10 – одлука УС,54/11,12/2020,16/2020-
аутентично тумачење и 68/2020)  и члана 34.  став 2.  Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 5/2019),

Скупштина општине Темерин на  11. седници одржаној  06.04.2021. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВOМ ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ТЕМЕРИН 

I
Потврђује се мандат новом одборнику Скупштине општине Темерин  
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Драгану Војводићу, са Изборне листе Коалиција: За Краљевину Србију.

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

О б р а з л о ж е њ е
На 11. седници Скупштине општине Темерин констатовано је да је одборник

Бранкица Адамовић поднела усмену оставку на функцију одборника.
Сагласно одредби члана 46. став 1.  тачка 1. Закона о локалним изборима

(''Службени  гласник  Републике  Србије''  број  129/07,  34/10  –  одлука  УС,54/11
12/2020,16/2020-аутентично тумачење и  68/2020)  Скупштина  општине је  на 11.
седници  06.04.2021.  године  донела  решења  о  престанку  мандата  наведеном
одборнику Скупштине општине Темерин, по основу поднете усмене оставке. 

Сходно  члану  48.  став  1.  и  2.  Закона  о  локалним  изборима,  мандат  је
додељен:

Иза Бранкице Адамовић, чији мандат је престао, Драгану Војводићу, првом
следећем  кандидату  који  је  доставио  сагласност  да  прихвата  мандат  са  исте
Изборне листе Коалиција: За Краљевину Србију из исте политичке партије Покрет
обнове Краљевине Србије .
 

Пре потврђивања мандата кандидат за одборника је дао писмену сагласност
да прихвата мандат и издато му је Уверење Општинске изборне комисије о избору
за одборника. 

На основу изнетог донето је Решење као у диспозитуву. 
Упутство  о  правном  средству: Против  овог  Решења  може  се  изјавити

жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-16-1-2/2021-01                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 06.04.2021.године         
Т Е М Е Р И Н        Роберт Пастор, с.р.

          127.                   

На основу члана 203.  став 4.  Закона о здравственој  заштити (''Службени
гласник  РС'',  бр.  25/2019)  и  члана  40.  тачка  70.  Статута  општине  Темерин
(''Службени лист општине Темерин'',бр. 5/2019),
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Скупштина општине Темерин на  11. седници одржаној 06.04.2021. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО
УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ

УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

I

  Разрешавају се дужности за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих  
изван здравствене установе и издавање потврде о смрти:

 1) др Габриела Борбаш Нађ
 2) др Здравка Буриновић
 3) др Татјана Смиљанић
 4) др Јасминка Каурин
 5) др Слободан Ратић
 6) др Јована Илић

II

 За  стручно  утврђивање  времена  и  узрока  смрти  умрлих  изван  здравствене
установе и издавање потврде о смрти одређују се доктори медицине Службе за хитну
медицинску помоћ и то:

            1) др Борбаш Нађ Габриела
            2) др Здравка Буриновић
            3) др Александар Миловић
            4) др Јасминка Пилиповић Каурин
            5) др Слободан Ратић
            6) др Томић Драгана

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН       ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број: 06-16-9-2/2021-01
Дана: 06.04.2021.г.                      Роберт Пастор, с.р.
Т Е М Е Р И Н

           128.          

         На основу члана 40. тачка 65. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр.5/2019),

Скупштина  општине  Темерин  на   11. седници  одржаној  06.04.2021.године,
разматрала је Годишњи извештај о раду са финансијским извештајем Културног центра
'' Лукијан Мушицки'' Темерин за 2020.годину усвојен на  2.седници Управног одбора од
10.03.2021.године и донела следећи

                                 З А К Љ У Ч А К

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду са финансијским извештајем  Културног центра ''
Лукијан Мушицки'' Tемерин за 2020.годину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                   ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-16-6/2021-01                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 06.04.2021.године                   
Т Е М Е Р И Н                                                                         Роберт Пастор, с.р.
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      129.  

        На основу члана 40. тачка 64. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'',  бр.  5/2019),  Скупштина  општине  Темерин  на   11. седници  одржаној
06.04.2021.  године,  разматрала  је  Извештај  о  раду  са финансијским  извештајем
Туристичке организaције општине Темерин за 2020.годину који је усвојен на 20.седници
Управног одбора дана 22.03.2021. године  и донела следећи

                                     З А К Љ У Ч А К

УСВАЈА  СЕ Извештај  о  раду  са  финансијским  извештајем   Туристичке
организaције општине Темерин за 2020.годинe.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                   ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-16-7/2021-01                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 06.04.2021.године                  
Т Е М Е Р И Н                                                                        Роберт Пастор, с.р.
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 130.  

          На основу члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
(''Службени  гласник  РС'',  број  103/2015,  72/2019 и  149/2020),  и  члана  40.  Статута
општине Темерин  (''Службени лист општине Темерин'', бр. 5/2019)

Скупштина општине Темерин је на 11.  седници одржане дана 06.04.2021.  године,
донела

    ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА  
 У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ТЕМЕРИН ЗА 2022.

ГОДИНУ

У  оквиру  спровођења  реформе  јавних  финансија,  у  поступку  припреме  и
доношења буџета Општине Темерин за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024.
годину,  спроводи  се   процес  унапређења  програмског  модела  буџета  кроз  увођење
принципа  родно  одговорног  буџетирања  у  буџетски  процес.  Родно  одговорно
буџетирање подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода
са циљем унапређења родне равноправности.

У  складу  са  чланом  16.  став  1.  Закона  о  изменама  и  допунама  Закона  о
буџетском  систему  (''Службени  гласник  РС'',  број  103/2015,  72/2019 и  149/2020),
одредбе овог закона које се односе на родно одговорно буџетирање примењиваће се на
буџетске кориснике у складу са годишњим планом поступног увођења родно одговорног
буџетирања.

1. У поступку припреме и доношења буџета Општине Темерин за 2022. годину
корисници  буџетских  средстава  имају  обавезу  да  ураде  родну  анализу  расхода  и
издатака за 2022. годину, и то: 

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1

Општинска управа - Одељење за урбанизам, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне, средине 
(ПРОГРАМ 1 (1101) - Становање, урбанизам и просторно 
планирање)

2
Скупштина општине,  (ПРОГРАМ 2 (1102) - Комуналне 
делатности)
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3

Општинска управа - Одељење за пољопривреду и 
инвестиције, (ПРОГРАМ 3 (1501) - Локални економски 
развој; Приграмска активност 0002 - Мере активне 
политике запошљавања)

4
Општинкса управа; Туристичка организација општине 
Темерин , (ПРОГРАМ 4 (1502) Развој туризма)

5

Општинска управа - Одељење за пољопривреду, 
(ПРОГРАМ 5 (0101) - Пољопривреда и рурални развој; 
Програмска активност 0002 Мере подршке руралном 
развоју)

6
Општинска управа; Скупштина општине, ( ПРОГРАМ 6 
(0401) - Заштита животне средине)

7
Општинска управа; Скупштина општине, (ПРОГРАМ 7 
(0701) - Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура)

8

ПУ "Вељко Влаховић", (ПРОГРАМ 8 (2001) Предшколско 
васпитање и образовање; Програмска активност 0001 - 
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања)

9
Општинска управа; Основне школе, (ПРОГРАМ 9 (2002) - 
Основно образовање и васпитање; Програмска активност 
0001 - Функционисање основних школа)

10 
Средња школа "Лукијан Мушицки", (ПРОГРАМ 10 (2003) - 
Средње образовање и васпитање; Програмска активност 
0001 - Функционисање средњих школа)

11

Општинска управа; Центар за социјални рад општине 
Темерин, (ПРОГРАМ 11 (0901) - Социјална и дечија 
заштита; Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи
и други облици помоћи; Програмска активност 0002 - 
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја; Програмска активност 0003 - Дневне услуге у 
заједници; Програмска активност 0004 - Саветодавно-
терапијске и социјално-едукативне услуге) 

12
Дом здравља Темерин, (ПРОГРАМ 12 (1801) - Здравствена
заштита; Програмска активност 0001 - Функционисање 
установа примарне здравствене заштите
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13

Културни центар "Лукијан Мушицки"; Јавна библиотека 
"Сирмаи Карољ", (ПРОГРАМ 13 (1201 ) - Развој културе и 
информисања; Програмска активност 0001 - 
Функционисање локалних установа културе)

14

Општинска управа; Канцеларија за младе, (ПРОГРАМ 14 
(1301 ) - Развој спорта и омладине; Програмска активност 
0001 - Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима; Програмска активност 0002 - 
Подршка предшколском и школском спорту; Програмска 
активност 0005 - Спровођење омладинске политике)

15
Општинска управа, (ПРОГРАМ 15 (0602) - Опште услуге 
локалне самоуправе)

16
Скупштина општине, (ПРОГРАМ 16 (2101) - Политички 
систем и локална самоуправа)

17
Општинска управа, (ПРОГРАМ 17 (0501) - Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије)

На  основу  родне  анализе  наведени  корисници  буџетских  средстава  треба  да
формулишу, у оквиру једног или више програма или програмских активности, најмање
један циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу
равноправности између жена и мушкараца, тако да сви индикатори који се односе на
лица буду разврстани по полу.

У постављању циљева и припреми програма, односно програмских активности
корисници буџетских средстава треба да користе релевантне националне и регионалне
стратегије и анализе,.

2.  Послове  координације  активности  у  области  техничке  и  стручне  подршке
увођењу  родно  одговорног  буџетирања  спровешће  Одељење за  буџет,  финансије  и
трезор Општине  Темерин,  у  сарадњи са радником Општинске управе задуженим за
послове родне равноправности.

3.  Саставни  део  овог  плана  чини  Упутство  за  увођење  родно  одговорног
буџетирања.

4.  Овај  план  објавити  на  интернет  страници  и  Службеном  листу  Општине
Темерин и доставити корисницима буџетских средстава из тачке 1. овог плана, као и
раднику Општинске управе задуженом за питање родне равноправности.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број:06-16-5/2021-01 06-        /2021-01
Дана:06.04.2021. година                                                      Роберт Пастор, с.р.
Т Е M E Р И Н
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 На  основу  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  (' 'Службени
гласник Републике Србије' ' ,  број  129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон
и  47/18),  члана  70.  Статута  општине  Темерин  (' 'Службени  лист  општине
Темерин'' ,  број  5/2019)  и  члана  14.  Пословника  Општинског  већа  општине
Темерин (' 'Службени лист општине Темерин'' , број 15/2020),

         Општинско  веће  општине  Темерин,  на  26. седници  одржаној
30.03.2021. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕГОВОРА СА
ПРЕДСТАВНИЦИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА У ВЕЗИ СА

ПОТПИСИВАЊЕМ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА

I
          У Радну групу за отпочињање преговора са представницима запослених у

јавним установама у вези са потписивањем колективних уговора, именују се:

1. Марија  Зец  Пајфер,  нечелник  Одељења  за  општу  управу,  друштвене
делатности и јавне службе;

2. Снежана Ласица,  нечелник Одељења за буџет, финансије и трезор и
3. Борис Станојевић, саветник за послове радних односа и праћења рада јавних

установа.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА      
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                  
Број: 06-1/21-28-3-01                                                            МЛАДЕН ЗЕЦ, с.р.
Дана:30.03.2021. године
Т Е М Е Р И Н           
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                                             С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

121.

О Д Л У К А
О ДОНОШЕЊУ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
 НАСЕЉА ТЕМЕРИН

 1 

122.

                                              О Д Л У К А
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА

ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

13

123.

О Д Л У К А
 О УСВАЈАЊУ  СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА
ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025.ГОДИНЕ

16

124.

         О Д Л У К А
О ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ УПИСА ПРАВА

КОРИШЋЕЊА, У КОРИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, БЕЗ
НАКНАДЕ   

17

125.

         Р Е Ш Е Њ Е
     О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН         
18

126.

        Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВOМ ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
19

127.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ
УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ

ПОТВРДЕ О СМРТИ

20

128.

               З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
“ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

22
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129.

               З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ

ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ
23

130

   ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА  
 У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ

ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ
24

131.

  Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ

ПРЕГОВОРА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ
УСТАНОВАМА У ВЕЗИ СА ПОТПИСИВАЊЕМ КОЛЕКТИВНИХ

УГОВОРА

27

***

Издавач: Скупштина општине Темерин

Одговорни уредник: Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин

Годишња претплата: 1.500,00 динара.

Жиро рачун број: 840-742351843-94

по моделу 97 63-238

Прималац: Општинска управа Темерин

Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''

Телефон број: 021/ 843-888

Штампа: Општинска управа општине Темерин
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