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51.
На основу члана 51. и 75. Закона о радним односима у државним органима
(''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02. и 81/05), члана
118. Закона о раду (''Службени гласник РС'', бр. 24/05 и 61/05) и члана 65. став 1.
тачка 19. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр.
11/2008),
Председник општине Темерин дана 19.06.2009. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ВИСИНИ, УСЛОВИМА И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ НАКНАДА МАТЕРИЈАЛНИХ
ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ, ИМЕНОВАНИХ, ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се висина, услови и начин исплате накнада за:
службено путовање у земљи и иностранству, употребa сопственог возила у
службене сврхе и трошкове превоза за долазак и одлазак са рада запослених,
изабраних, именованих, односно постављених лица у органима општине (у даљем
тескту: запослени).

НАКНАДА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ
Члан 2.
Службеним путовањем у смислу овог Правилника, сматра се путовање на које
се запослени упућује, да по налогу овлашћеног лица у земљи и иностранству,
изврши одређени службени посао ван места свог редовног запослења.
Члан 3.
Овлашћено лице у смислу члана 2. овог Правилника је:
1. председник оштине, који издаје налог за службено путовање председнику
општине, заменику председника општине, члановима Општинског већа,
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начелнику Општинске управе и луцу које он поставља или које поставља
Скупштина на његов предлог;
2. председник Скупштине, који издаје налог за службено путовање
председнику Скупштине, заменику председника Скупштине, секретару
Скупштине, лицу које поставља Скупштина на његов предлог и одборнику
Скупштине;
3. начелник Општинске управе, који издаје налог за службено путовање
запосленом.
Овлашћено лице из става 1. овог члана може издати налог за службено
путовање и другим лицима, која на основу посебног акта органа, односно
овлашћеног функционера, обављају послове из делокруга органа и служби општине.
Овлашћења за издавање налога за службено путовање лица из става 1. овог
члана могу пренети на друго лице.
Члан 4.
Приликом упућивања запосленог на службени пут запосленом мора бити
издат налог за службено путовање.
Налог за службено путовање садржи податке који се односе на: лично и
породично име запосленог, место и циљ путовања, датум поласка и повратка, износ
дневница, износ аконтације која се може исплатити и врсту превозног средства које
се може користити за службено путовање и др.
а) Накнаде за службена путовања у земљи
Члан 5.
Службено путовање у земљи може трајати најдуже 15 дана непрекидно по
једном налогу.
Члан 6.
Накнада трошкова за службено путовање обухвата:
дневницу,
трошкове смештаја,
накнаду за превоз запосленог од места његовог редовног запослења до
места у које се упућује ради извршавања службеног посла.
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Дневница за службено путовање у земљи припада запосленом за време од
часа поласка на службени пут до часа повратка са службеног пута.
Члан 7.
Број дневница на службеном путовању у земљи се рачуна према следећем:
1.
2.
3.
4.
5.

пуна дневница за свака 24 часа проведена на путу,
пуна дневница за остатак времена дужи од 12 часова,
пуна дневница уколико укупно путовање траје дуже од 12 часова,
пола дневница за остатак времена од 8 до 12 часова и
пола дневница уколико укупно путовање траје дуже од 8 часова а краће од
12 часова.
Члан 8.

Дневница за службено путовање у земљи износи 5% од просечне месечне
зараде по запосленом у привреди Републике према последњем обављеном послу
републичког органа надлежног за послове статистике, на дан поласка на службено
путовање.
Члан 9.
Запосленом се исплаћује умањена дневница у следећим случајевима:
6. када је на службеном путу обезбеђен бесплатан смештај и исхрана –
дневница се умањује за 70%;
7. ако је обезбеђена само исхрана – дневница се умањује за 30%;
8. уколико је обезбеђен полупансион (ноћење, доручак и ручак или ноћење,
доручак и вечера) дневница се умањује за 50%.
Члан 10.
Поред права на дневницу, запосленом се на службеном путу надокнађују и
стварни трошкови превоза и преноћишта према уредно поднесеним рачунима.
Трошкови преноћишта се признају у целини према приложеном рачуну до
износа цене у хотелу ''А'' или ''Б'' категорије.
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Путни трошкови на службеном путу се признају у целини према приложеним
рачунима превозника у јавном саобраћају (карте за превоз). У трошкове превоза се
признају и други трошкови настали при путовању, перонска карта, путарина и сл.
Накнада осталих трошкова у вези вршења службеног посла исплаћује се у
висини стварних трошкова.
Члан 11.
Обрачун трошкова службеног путовања врши се по путном налогу.
По повратку са службеног путовања запослени је обавезан да, у року од пет
дана преда прописно попуњен путни налог са документацијом којом се правдају
настали трошкови (рачун за исхрану, преноћиште и превоз и др.).
Члан 12.
У случају када је циљ путовања учествовања на симпозијум, стручном
семинару или сл. запослени има право на:
9. дневницу за службено путовање,
10. накнаду трошкова смештаја,
11. накнаду за превоз.
Износ накнаде наплаћује се према приложеним рачунима.
Уколико организатор скупа сноси део трошкова скупа, запослени има право на
накнаду дела трошкова које организатор није надокнадио у висини износа према
приложеном рачуну.
б) Накнаде за службена путовања у иностранство
Члан 13.
Под службеним путовањем у иностранство, у смислу овог Правилника,
подразумева се службено путовање у страну државу и обратно, из једне стране
државе у другу страну државу и из једног места у друго место на територији стране
државе.
Члан 14.
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Решење за службено путовање издаје овлашћено лице из члана 3. овог
Правилника.
Решење нарочито садржи: име и презиме лица које путује, послове које
обавља, циљ путовања, назив државе и место у које путује, дан поласка и повратка,
односно трајање службеног путовања, врста превоза који ће се користити износ
аконтације, податке о томе ко сноси трошкове службеног путовања и др.
Члан 15.
На основу налога за службено путовање у иностранство може се исплатити
аконтација у висини процењених трошкова.
Члан 16.
Накнада трошкова за службено путовање у иностранство обухвата: трошкове
смештаја, исхране, превоза и остале трошкове у вези са вршењем службеног посла
запосленог лица као и трошкове прибављања путних исправа, вакцинација и
лекарских прегледа.
Члан 17.
Износ дневнице за службено путовање у поједине стране државе утврђен је
Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника
(''Службени гласник РС'' бр. 86/2007).

Члан 18.
Дневнице одређене за страну државу у коју се службено путује обрачунавају се од
часа преласка границе, а дневнице одређене за страну државу из које се долази до
часа преласка границе.
За свако задржавање у страној држави од 12 часова, обрачунава се дневница
за ту страну државу.
Члан 19.
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Ако је на службеном путовању у иностранство обезбеђена бесплатна храна,
дневница се умањује за 60%, ако је обезбеђен бесплатан доручак дневница се
умањује за 10%, ако је обезбеђен само бесплатан ручак дневница се умањује за
30%, ако је обезбеђена бесплатна вечера дневница се умањује за 20%, а ако су у
цену авионске карте, због прекида путовања урачунати трошкови исхране и
преночишта, дневница се умањује за 60%.
Члан 20.
Накнада трошкова ноћења признаје се у висини стварних трошкова по
приложеном рачуну, а највише до износа трошкова за једнокреветну собу у хотелу,
осим за ноћење у хотелу ''де лукс'' категорије.
Под смештајем, усмислу става 1. овог члана, не подразумева се смештај ради
дневног одмора.
Члан 21.
Трошкови превоза на службеном путовањуу иностранство обрачунавају се у
висини цене из путничке тарифе за превоз средством оне врсте и разреда, који се
према налогу за службено путовање могу користити.
Члан 22.
Трошкови који настану на службеном путовању, а у вези су са вршењем
службеног посла (накнада за резервацију места у превозном средству, аеродромска
такса, накнада за превоз у градском јавном саобраћају и таксије, накнада трошкова у
вези коришћења телефона, телеграфа и телефакса, као и други трошкови у вези са
службеном поштом, такси и сл., а који су неопходни за обављање одређених
послова) обрачунавају се на основу одговарајућег рачуна.
Члан 23.
Трошкови за прибављање путних исправа, вакцинацију и лекарске прегледе у
вези са службеним путовањем, ако надлежни орган здравственог осиграња не
призна те трошкове, обрачунавају се у стварним износима.
Члан 24.
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Обрачун путних трошкова се врши на основу налога за службено путовање,
који је оверио надлежни налогодавац, приложених доказа о трошковима смештаја,
исхране, превоза и других трошкова који су настали на службеном путу, а у вези су
са вршењем службеног посла и писаног доказа о курсу националне валуте.
Ако се писани доказ о курсу националне валуте из става 1. овог члана не
приложи, трошкови се неће признати.

НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ
СВРХЕ
Члан 25.
Кад, из оправданих разлога, запослени није у могућности да користи
јавни превоз или службени ауто, може користити сопствени аутомобил за службено
путовање или друге службене сврхе, по одобрењу преседника општине или лица
које он овласти, односно начелника Општинске управе.
За употребу сопственог возила у службене сврхе запосленом припада накнада
у износу 10% од цене једног литра супер бензина по пређеном километру.
Члан 26.
Новчана накнада за коришћење приватног аутомобила у службене сврхе
исплаћује се искључиво по налогу за коришћење сопственог аутомобила у службене
сврхе у коме треба да стоји: тип возила, регистарски број возила, број пређених
километара пре путовања и број пређених километара на бројчанику по завршетку
путовања, разлог путовања, место путовања и број пређених километара.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА
РАДА
Члан 27.
Накнада за превоз ради одласка на рад и повратка са рада, признаје се
запосленом до цене превозне месечне карте у јавном саобраћају .
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Да би остварио ово своје право запослени је дужан да као доказ поднесе
потврду о висини месечне претплатне карте предузећа или другог овлашћеног
превозника у јавном саобраћају и писмену изјаву о месту становања.
Члан 28.
Накнада за превоз ради доласка на рад и повратка са рада не признаје се ако
је удаљеност места становања запосленог мања од две аутобуске станице.
Члан 29.
Право на накнаду припада запосленом само у дане када је долазио на посао.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
О спровођењу овог Правилника стараће се Општинска управа – Одељење за
буџет, финансије и трезор.
Члан 31.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
БРОЈ: 06-1/09-73-2-01
ДАНА:19.06.2009.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Андраш Густоњ,с.р.

52.
На основу чална 46. став 1. Законa о планирању и изградњи ( «Службени
гласник РС» 47/2003 и 34/2006), члана 51. став 1. тачка 5. Статута општине Темерин
(«Службени лист Општине Темерин» број 11/2008),
и члана 2.
Одлуке о
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одређивању органа општине Темерин за доношење Одлука о изради урбанистичких
планова општине Темерин («Службени лист Општине Темерин» број 1/2005),
Председник Општине Темерин, по предходно прибављеном мишљењу Комисије за
планове, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ИНФРАСТРУКТУРАЛНОГ КОРИДОРА ОБИЛАЗНИЦЕ
ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА БР. 120
ОКО ТЕМЕРИНА И БАЧКОГ ЈАРКА

Члан 1.
Приступа
се
изради
Плана
детаљне
регулације
инфраструктуралног коридора обилазнице државног пута II реда око
Темерина и Бачког Јарка (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Планом ће се утврдити намена површина, подела грађевинског реона на јавно
грађевинско земљиште
и остало грађевинско земљиште,
парцелација,
нивелациона и регулациона решења, правила уређења и правила грађења, у складу
са основном наменом и правилима утврђеним Просторним планом општине Темерин
("Сл. лист општине Темерин" бр. 05/2008).
Члан 3.
Обухват Плана дат Програмом je следећи:
Почетна тачка описа обухвата Плана се налази у катастарској општини
Темерин на тромеђи пољског пута, парцела 13396 и парцела 9872 и 9877.
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцеле 9872 и
пресецајући парцелу државног пута II реда бр.146, парцела 13314/4 долази до
источне међе државног пута и парцеле 11223/3 а затим у правцу југа прати источну
међу државног пута до тромеђе парцела државног пута, пољског пута, парцела
13359 и парцеле 11234.
Од тромеђе граница пресеца државни пут и у правцу југа прати његову западну међу
до тромеђе државног пута II реда бр.146, парцела 13314/4 и парцела 9831 и 9832.
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Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 9832, пресеца
пољски пут, парцела 13380/2 и пратећи његову западну међу у правцу југа долази до
тромеђе пољског пута и парцела 9754 и 9755.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 9754, пресеца
пољски пут, парцела 13383 и пратећи егову западну међу долази до тромеђе
пољског пута и парцела 9672 и 9673.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 9673, а затим у
правцу југа прати источну међу пољског пута, парцела 13391 до тромеђе
пољских путева, парцеле 13388 и 13391 и парцеле 9670, пресеца пољски пут,
парцела 13391 и даље у правцу југа прати његову западну међу до тромеђе пољског
пута и парцела 9635 и 9636.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати јужну међу парцеле
9636, пресеца пољски пут, парцела 13387 и даље ка југу прати његову западну међу
и пресецајуђи пољски пут, парцела 13384 долази до тромеђе пољских путева,
парцела 13384 и 13385 и парцеле 9491.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу пољског пута, парцела 13384
до тромеђе пољских путева, парцеле 13384 и 13386 и парцеле 9504.
Од тромеђе граница дужином од cca 165 м у правцу југа прати источну међу
пољског пута, парцела 13386 а затим га у правцу запада пресеца, прати јужну међу
парцеле 9511 и пресецајући канал, парцела 13275 долази до тромеђе канала и
парцела 8980 и 8981.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу канала, парцела 13275 до
тромеђе u1082 .анала и парцела 8982 и 8983/1 а затим мења правац ка западу,
прати јужну међу парцеле 8982 и пресецајући пољски пут, парцела 13433 долази до
парцеле 8940 и даље у правцу југа прати западну међу пољског пута, парцела 13433
до тромеђе пољског пута, државног пута II реда бр.159, парцела 13318/1 и парцеле
8877.
Обухват Плана дат Програмом налази се у западном делу катастарске
општине Темерин у ванграђевинском реону у подручју могуће изградње радних
комплекса. Обухват Плана чине следеће катастарске парцеле бр. 7857/1, 7857/2,
7858, 7859, 7860, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924/1, 7924/2,
7924/3, 7924/4, 7997, 7998 и парцеле државног пута II реда Р–104 13319 и 13320/2,
као и делови парцела бр. 7851/1, 7856/1, мелиоративног канала бр. 21 – 13297 и
атарских путева 13477, 13479 и 13481.
Просторним планом општине Темерин дефинисане су зоне грађевинског
земљишта за даљу планску разраду у коју спада и планирани део радне зоне запад
уз државни пут Р–104 у к.о. Темерин.
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Од тромеђе граница у правцу југа пресеца државни пут и пратећу западну међу
пољског пута, парцела 13434 и пресецајући пут, парцела 13435 долази до тромеђе
путева, парцеле 13435 и 13436 и парцеле 8089.
Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу пута, парцела 13435 до
тромеђе пута, канала, парцела 13275 и парцеле 8018.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати западну међу канала,
парцела 13275 до тромеђе канала и парцела 8049 и 8050.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу парцеле 8050 до
тромеђе пољског пута, парцела 13438 и парцела 8049 и 8050 а затим мења правац
ка истоку и прати дужином од cca 105 м северну међу пољског пута, парцела 13438 а
затим га пресецајући у правцу југа долази до тромеђе пољских путева, парцеле 7393
и 13438 и парцеле 7387.
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу пољског пута до тромеђе пута
и парцела 7388/3 и 7389/1, мења правац ка истоку и пратећи северну међу парцеле
7389/1 долази до тромеђе парцела 7388/3, 7389/1 и 7391.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу парцеле 7391 и
пресецајући пољски пут, парцела 13447 долази до тромеђе пољског пута и
парцела 7357/27 и 7357/28.
Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу пољског пута до тромеђе пута
и парцела 7357/30 и 7357/33, мења правац ка југу и пратећи западну међу парцела
7357/33 и 7357/32 долази до тромеђе пољског пута, парцела 13450 и парцела
7357/31 и 7357/32.
Од тромеђе граница у правцу истока дужином од cca 27 м прати северну међу
пољског пута а затим у правцу југа пресеца пољски пут и парцелу 7341/1 а даље
наставља у правцу југа и прати источну међу парцела 7341/1 и 7340/3 до тромеђе
7340/3, 7340/5 и 7343/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа , прати западну међу парцеле
7340/5 и пресецајући парцелу 7343/2 долази до међе парцела 7343/2 и 7343/1 а
затим дужином од cca 90 м у правцу истока прати северну међу парцеле 7343/1 до
тромеђе парцела 7343/1 , 7343/2 и 7342/4.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу парцеле 7342/4 до
тромеђе парцела 7342/4 и 7343/3 и границе катастарских општина Темерин и Бачки
Јарак.
Од тромеђе граница прелази у катастарску општину Бачки Јарак, пресеца
канал, парцела 2834/2 до тромеђе канала и парцела 1593/1 и 1593/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу парцела
1593/2, 1594/2, 1595/2 и 1596/2, мења правац ка истоку и пратећи северну
међу парцеле 1597/1 долази до тромеђе канала, парцела 1602 и парцела
1596/1 и 1597/1.
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Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу парцела
1597/1, 1598/1, 1599/1, 1600/1, 1601/1, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1612,
1611 и 1610 до тромеђе железничке пруге, парцела 2816 и парцела 1606 и
1610.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца пругуи пратећи западну међу
пољског пута, парцела 1664 до тромеђе пољског пута и парцела 1648 и 1663.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 1648 до
тромеђе парцела 1648, 1659 и 1660, мења правац ка југу и пратећи источну
међу парцеле 1659 долази до тромеђе канала, парцела 2836 и парцела 1659 и 1660.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу парцела
2796, 2797/2, 2798/2, 2799/4 и 2799/2 до четворомеђе парцела 2799/1, 2799/2, 2800/1
и 2800/2.
Од четворомеђе граница у правцу југа прати источну међу парцеле 2799/2 до
пољског пута, парцела 2837/2 где мења правац ка истоку и пратећи северну међу
пута, долази до четворомеђе пољског пута, парцеле 2837/1 и 2837/2 и парцела
2802/1 и 2802/2.
Од четворомеђе граница у правцу југа пресеца пољски пут и прати источну
међу парцеле 2755/2 до тромеђе државног пута II реда бр.146, працела 2817/1 и
парцела 2755/1 и 2755/2.
Од тромеђе граница дужином од cca 135 м прати западну међу државног пута,
пресеца га у правцу истока до тромеђе државног пута и парцела 2679 и 2680, мења
правац ка југу и дужином од cca 105 м, ломи се под правим углом и у северозапада
пресеца државни пут до тромеђе државног пута и парцела 2751 и 2752 и даље
наставља у правцу северозапада и пресецајући парцеле 2752, 2753, 2754/1, 2754/2,
2754/3 и 2838 долази до тромеђе пољског пута, парцела 2838 и парцела 2759 и
2760.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати северну међу пољског пута
до тромеђе пољског пута, парцела 2838 и парцела 2764 и 2765.
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу парцеле 2764 и
пресецајући пољски пут, парцела 2837/2 долази до тромеђе пута и парцела
2793 и 2794.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати северну међу пољског пута,
парцела 2837/2 до тромеђе пута и парцела 2790 и 2791 где мења правац ка северу и
пратеђи западну међу парцеле 2791 долази до тромеђе канала, парцела 2836 и
парцела 2790 и 2791.
Од тромеђе граница дужином од cca 70 м прати јужну међу канала, пресеца га и у
правцу севера прати западну међу парцеле 1655 до тромеђе и1087 парцела 1648,
1654 и 1655.
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Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 1648 до њене
југозападне међе где мења правац ка северу и пратећи западну међу парцела 1648,
1647, 1646/1, 1646/2, 1645, 1644, 1643, 1642, 1641, 1640, 1639 и 1638 долази до
тромеђе железничке пруге, парцела 2816, парцеле 1638 и границе са катастарском
општином Ченеј.
Од тромеђе граница у правцу северозапада пресеца пругу и прати границу
катастарских општина Бачки Јарак и Ченеј до тромеђе пољског пута, парцела 2835/2,
парцеле 1628 и границе катастарске општине Ченеј.
Од тромеђе граница граница дужином од од cca 37 м прати јужну међу пољског пута,
пресеца га и правцу севера прази источну међу пољског пута, парцела 1571 до
трпмеђе пута и парцела 1578 и 1579/1, мења правац ка североистоку, прати северну
међу парцеле 1597/1 а затим у правцу севера прати источну међу парцела 1579/1,
1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590 и 1591 и долази до тромеђе канала,парцела
2834/2 и парцела 1572 и 1591.
Од тромеђе граница у правцу југозапада прати јужну међу канала до тромеђе
канала, пољског пута, парцела 1571 и парцеле 1565.
Од тромеђе граница у правцу севера пресеца канал и прелази у катастарску
општину Темерин и управцу југозапада прати границу катастарских општина
Бачки Јарак и Темерин до тромеђе пољског пута, парцела 13465, парцеле
7343/4 и границе са катастарском општином Бачки Јарак.
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу парцела 7343/4,
7343/5 и 7343/6, мења правац ка североистоку и дужином од cca 130 м прати међу
парцела 7343/1 и 7343/6 а затим у правцу севера пресеца парцеле 7343/1, 7343/2 и
13455 и долази до међе пољског пута, парцела 13455 и 7346/1 на одстојању од 60 м
југозападно од тромеђе пољског пута и парцела 7340/3 и 7346/1.
Одавде граница настављау правцу севера, дужином од 200 м прсеца парцелу
7346/1, ломи се под углом од 1600 и даље ка северу пресеца парцелу 7346/1 и
пољски пут, парцела 13450 и долази до тромеђе пољског пута и парцела
7357/27 и 7357/28.
Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу пољског пута до
тромеђе u1087 .ута и парцела 7357/18 и 7357/28 где мења правац ка северу, прати
источну међу парцеле 7357/28 и пресецајући пољски пут, парцела 13447 долази до
међе пута и парцеле 7386/2 и наставља у правцу запада и пратећи северну међу
пољског пута долази до тромеђе пољског пута и парцела 7380 и 7381.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати западну међу парцеле
7381, пресеца пољски пут, парцела 13438 и у правцу запада прати северну
међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 8057/1 и 8057/3.
Од тромеђе граница у праввцу севера прати западну међу парцеле 8057/3,
пресеца пољски пут, парцела 13437 и у правцу запада пратећи северну међу
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пута долази до тромеђе пољског пута, парцела 13437 и парцела 8084 и 8085.
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу парцеле 8085, мења
правацка западу и пратећи јужну међу пољског пута, парцела 13435 до тромеђе
пољских путева, парцеле 13435 и 13439 где мења правац ка северу и пратећи
источну међу пољског пута, парцела 13439 долази до тромеђе пољског пута, канала,
парцела 13281 и парцеле 8112.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и пратећи источну међу канала
долази до тромеђе канала, пољског пута, парцела 8124/5 и државног пута бр.159,
парцела 13318/1.
Од тромеђе граница у правцу запада пресеца канал а затим мења правац ка
северу, пресеца државни пут и дужином од cca 205 м прати западну међу
пољског пута, парцела 13427 где поново мења правац ка истоку и пресецајући
пољски пут, парцела 13427, канал, парцела 13281 и пољски пут, парцела 13428
долази до тромеђе пољског пута, парцела 13428 и парцела 8890 и 8891.
Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу пољског пута,
парцела 13428 до тромеђе пута и парцела 8912/2 и 8913.
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцеле 8912/2,
пресеца пољски пут, парцела 13429 и наставља у правцу севера пратећи
источну међу пољског пута, парцела 13429 до тромеђе пута и парцела 8947 и 8949.
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцеле 8947,
пресеца пољски пут, парцела 13433 а затим у правцу севера дужином од cca
275 м прати источну међу пута а затим у правцу истока пресеца парцелу 8979,
канал, парцела 13275, прати северну међу парцеле 9521 и пресецајући пољски пут,
парцела 13386 долази до тромеђе пута и парцела 9621 и 9622.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати источну међу пољских
путева, парцеле 13386 и 13390 до тромеђе пољског пута, парцела 13390 и парцела
9603 и 9604.
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцеле 9604,
пресеца пољски пут, парцела 13391 до тромеђе пута и парцела 9679 и 9680 где
мења правац ка северу и пратећи источну међу пољског пута, парцела 13391 долази
до тромеђе пута и парцела 9704 и 9705.
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцеле 9704,
пресеца пољски пут, парцела 13383 до тромеђе пута и парцела 9744 и 9745 где
мења парвац ка северу и пратећи источну међу пута долази до тромеђе
пољског пута, парцела 13383 и парцела 9954 и 9955/1.
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцеле 9955/1,
пресеца пољски пут, парцела 13396 до међе пута и парцеле 9850 и наставља у
правцу севера и пратећи источну међу пута долази до почетне тачке описа
обухвата Плана.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLII – Број 7.

ТЕМЕРИН 09.ЈУЛ 2009.

Примерак 100,00
динара

Укупна површина обухвата Плана износи cca 503,90 ha.

Члан 4.
Рок за израду Плана је 60 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
За носиоца израде Плана одређује се Јавно предузеће «Завод за урбанизам
Војводине « из новог Сада, Железничка бр.6.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђена општина Темерин.

Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Програм за израду Плана детаљне регулације
инфраструктуралног коридора обилазнице државног пута II реда око Темерина и
Бачког Јарка и Решење о стратешкој процени утицаја Плана, које решење се
објављује у „Службеном листу општине Темерин“.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Темерин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
Број : 020-132/2009-01
Dana: 24.06.2009. године
TEMERIN

53.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Густоњ Андраш, с.р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLII – Број 7.

ТЕМЕРИН 09.ЈУЛ 2009.

Примерак 100,00
динара

На основу члана 46. став 1. Законa о планирању и изградњи ( «Службени
гласник РС» 47/2003 и 34/2006), члана 51. став 1. тачка 5. Статута општине Темерин
(«Службени лист Општине Темерин» број 11/2008),
и члана 2.
Одлуке о
одређивању органа општине Темерин за доношење Одлука о изради урбанистичких
планова општине Темерин («Службени лист Општине Темерин» број 1/2005),
Председник Општине Темерин, по предходно прибављеном мишљењу Комисије за
планове, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ЗАПАД УЗ ДРЖАВНИ ПУТ Р–104 У
К.О. ТЕМЕРИН

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела радне зоне
запад уз државни пут Р–104 у к.о. Темерин (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Планом ће се утврдити намена површина, подела грађевинског реона на јавно
грађевинско земљиште
и остало грађевинско земљиште,
парцелација,
нивелациона и регулациона решења, правила уређења и правила грађења, у складу
са основном наменом и правилима утврђеним Просторним планом општине Темерин
("Сл. лист општине Темерин" бр. 05/2008).
Члан 3.
Обухват Плана дат Програмом налази се у западном делу катастарске
општине Темерин у ванграђевинском реону у подручју могуће изградње радних
комплекса. Обухват Плана чине следеће катастарске парцеле бр. 7857/1, 7857/2,
7858, 7859, 7860, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924/1, 7924/2,
7924/3, 7924/4, 7997, 7998 и парцеле државног пута II реда Р–104 13319 и 13320/2,
као и делови парцела бр. 7851/1, 7856/1, мелиоративног канала бр. 21 – 13297 и
атарских путева 13477, 13479 и 13481.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLII – Број 7.

ТЕМЕРИН 09.ЈУЛ 2009.

Примерак 100,00
динара

Просторним планом општине Темерин дефинисане су зоне грађевинског
земљишта за даљу планску разраду у коју спада и планирани део радне зоне запад
уз државни пут Р–104 у к.о. Темерин.
Укупна површина обухвата Плана је цца 30,58 ха.

Члан 4.
Рок за израду Плана је 60 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
За носиоца израде Плана одређује се Јавно предузеће «Дирекција за
изградњу и урбанизам општине Темерин « Темерин.

Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђена су Одлуком о програму уређивања
грађевинског земљишта Општине Темерин за 2009. годину («Службени лист
Општине Темерин број 4/2009).
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Програм за израду Плана детаљне регулације
дела радне зоне запад уз државни пут Р–104 у к.о. Темерин и Решење о стратешкој
процени утицаја Плана, које решење се објављује у „Службеном листу општине
Темерин“.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Темерин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLII – Број 7.

ТЕМЕРИН 09.ЈУЛ 2009.

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
Број : 020-133/2009-01
Дана: 24.06.2009.godine
ТЕМЕРИН

Примерак 100,00
динара

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Густоњ Андраш, с.р.

54.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број: 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,101/05, 62/06, 85/06) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2009. годину (''Службени лист општине
Темерин'', број: 17/08),
Председник општине Темерин дана 02. јуни 2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину
(''Службени лист општине Темерин'', број: 17/08), Раздео 3 . Глава 4. Средства
резерве, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 - Средства резерве, на позицији
48 - Текућа резерва, одобравају се средства Општинској управи Темерин –Средња
школа „Лукијан Мушицки“ Темерин,
у износу од 10.000,00 динара, на име
обезбеђења додатних трансферних средстава за исплату трошкова путовања.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 8. Средња школа “Лукијан Мушицки Темерин,
функција 920 – Средње образовање, апропријација економске класификације 463–
Донације и трансфери осталим нивоима власти, на позицији 86.
3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН 09.ЈУЛ 2009.

Година XLII – Број 7.

Примерак 100,00
динара

О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2009-79-01
Дана: 02.06.2009. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

55.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број: 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,101/05, 62/06, 85/06) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2009. годину (''Службени лист општине
Темерин'', број: 17/08),
Председник општине Темерин дана 15. јуни 2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину
(''Службени лист општине Темерин'', број: 17/08), Раздео 3 . Глава 4. Средства
резерве, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 - Средства резерве, на позицији
48 - Текућа резерва, одобравају се средства Општинској управи Темерин –
Библиотека „Сирмаи Карољ“ Темерин, у износу од 10.000,00 динара, на име
обезбеђења додатних трансферних средстава за израду полица за библиотеку.
2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН 09.ЈУЛ 2009.

Година XLII – Број 7.

Примерак 100,00
динара

Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 9. Библиотека „Сирмаи Карољ“ Темерин,
функција 820 – Услуге културе, апропријација економске класификације 512–
Машине и опрема, на позицији 106.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2009-83-01
Дана: 15.06.2009. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

56.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број: 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,101/05, 62/06, 85/06) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2009. годину (''Службени лист општине
Темерин'', број: 17/08),
Председник општине Темерин дана 09. јуни 2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLII – Број 7.

ТЕМЕРИН 09.ЈУЛ 2009.

Примерак 100,00
динара

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину
(''Службени лист општине Темерин'', број: 17/08), Раздео 3 . Глава 4. Средства
резерве, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 - Средства резерве, на позицији
48 - Текућа резерва, одобравају се средства Председнику општине и Општинском
већу у износу од 65.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава за
исплату телефонских услуга.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 2.
Председник општине и Општинско веће, Глава 1., функција 111 – Извршни и
законодавни органи, апропријација економске класификације 421– Стални трошкови
, на позицији 17.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2009-84-01
Дана: 09.06.2009. године
ТЕМЕРИН
57.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број: 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,101/05, 62/06, 85/06) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2009. годину (''Службени лист општине
Темерин'', број: 17/08),
Председник општине Темерин дана 09. јуни 2009. године, доноси

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН 09.ЈУЛ 2009.

Година XLII – Број 7.

Примерак 100,00
динара

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину
(''Службени лист општине Темерин'', број: 17/08), Раздео 3 . Глава 4. Средства
резерве, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 - Средства резерве, на позицији
48 - Текућа резерва, одобравају се средства Општинској управи Темерин –Дом
здравља „Темерин“ Темерин, у износу од 80.000,00 динара, на име обезбеђења
нових трансферних средстава за исплату медицинских услуга.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 17. Дом здравља „Темерин“ Темерин, функција
760 – Здравство неквалификовано на другом месту, апропријација економске
класификације 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти,
са
новоутврђеном позицијом 181/1 – специјализоване услуге.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2009-85-01

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Андраш Густоњ, с.р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLII – Број 7.

ТЕМЕРИН 09.ЈУЛ 2009.

Примерак 100,00
динара

Дана: 09.06.2009. године
ТЕМЕРИН
58.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 45. став 1. Пословника Општинског
већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће општине Темерин, на 28. седници одржаној 19.06.2009.
године, донело је следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ
НА ПРИПРЕМАМА ЗА ПАНДЕМИЈСКИ ГРИП
I
Образује се Комисија за планирање и координацију активности на
припремама за пандемијски грип у следећем саставу:

Андраш Густоњ, председник општине – председник,
др Олга Пекез, члан Општинског већа – заменик председника,
др Горица Бањац, члан Општинског већа – члан,
Даница Шкријељ, члан Општинског већа – члан,
Изабела Урбан, члан Општинског већа– члан,
Мира Родић, члан Општинског већа – члан,
протојереј Милан Остојић, представник Православне црквене општине
Темерин – члан,
8. мсгр. Сунђи Ласо, декан-жупник, представник Римокатоличког жупског уреда
Темерин – члан,
9. др Елизабета Врховац – Маринковић, директор Дома здравља Темерин –
члан,
10. Јасмина Дејановић, директор ПУ''Вељко Влаховић'' Темерин члан,
11. Иванка Хрњак, Покрајински санитарни инспектор – члан,
12. Лајош Мишколци,представник Полицијске станице Темерин 1.
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3.
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5.
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члан,
13. Миодраг Окљеша, представник ОО Црвеног крста – члан,
14. Витомир Врховац, представник ЈКП ''Темерин'' Темерин -члан,
15. Душан Кресовић, главни и одговорни уредник
Радио Темерина -члан.
II
Задатак Комисије је да сагледа све чињенице од значаја, планира,
спроводи и иницира активности на подручју своје надлежности и преузме
одговорности за стратешко и оперативно управљање интегрисаним напорима
заједнице за сузбијање пандемије грипа и ублажавање последица.
III
Одређује се др Олга Пекез, члан Општинског већа за ресор заштита
животне средине, за стручну особу за односе са јавношћу испред Комисије.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2009-73-10-01
Дана:19.06.2009. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Андраш Густоњ,с.р.
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Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Јанош Ђураки, секретар Скупштине општине Темерин
Годишња претплата: 1.500,00 динара.
Прималац: Општинска управа Темерин
Сврха дознаке: Остали приходи у корист нивоа општине Темерин
Број рачуна: 840-745151843-03
Модел: 97
Позив на број: 63-238
Телефон број: 021/ 843-888
Штампа: Општинска управа општине Темерин

