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    143.

На  основу  члана  122.  став  4.  Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист
општине  Темерин'',  бр.  5/2019)  и  члана  19.  и  20.  став  4.  Одлуке  о  месним
заједницама (''Службени лист општине Темерин'', бр. 11/2019, 2/2020 и 3/2021),

Председник Скупштине општине Темерин, доноси

                                                           О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

1. У Одлуци о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на
подручју општине Темерин ('' Службени лист општине Темерин'' број 6/2021) у тачки
2. речи '' 25.априла 2021.године'' замењују се речима ''9.маја 2021.године''.

 
2.  Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном  објављивања  у  ''Службеном  листу

општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
БРОЈ: 06-19/2021-01
ДАНА: 24.04.2021.године              Роберт Пастор, с.р.
Т Е М Е Р И Н

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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       Temerin Község Statútuma 122. szakaszának 4. bekezdése (Temerin Község 
Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) és A helyi közösségekről szóló határozat 19. szakasza és 
20. szakaszának 4. bekezdése (Temerin Község Hivatalos Lapja, 11/2019., 2/2020. és 
3/2021. szám) alapján

Temerin Község Képviselő-testületének elnöke meghozza a

H A T Á R O Z A T O T

A TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAGJAINAK
MEGVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ VÁLASZTÁSOK KIÍRÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁRO-

ZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. A Temerin község területén levő helyi közösségek tanácstagjainak megválasztásá-
ra irányuló választások kiírásáról szóló határozatban (Temerin Község Hivatalos 
Lapja, 6/2021. szám) a 2. pontban olvasható „2021. április 25-én” szavakat „2021. 
május 9-én” szavakra módosítjuk.

2.Ezen határozat Temerin Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától lép     
hatályba.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG                                                                              Pásztor Róbert, s.k.

TEMERIN KÖZSÉG                                                  A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                                              ELNÖKE

Szám:06-19/2021-01                                  

TEMERIN, 2021.IV.24. 
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               На основу члана 26. став 1. тачка 9. Одлуке о месним заједницама на
територији општине Темерин ("Службени лист општине Темерин", број 11/19, 2/20 и
3/21),  члана 100. Закона о општем управном поступку ("Службени гласик РС", број
18/16 и 95/18-аут. Тумачење), члана 14. Закона о заштити становништва од заразних
болести ("Службени гласник РС”, број  15/16, 68/20 и 136/20),  члана 13. Уредбе о
мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник
РС”, број 151/20,152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21) и
Одлуке о измени одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница
на  подручју  општине  Темерин,  бр.06-19/2021-01  од  24.04.2021.године Изборна
комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на 8. седници
одржаној 24.04.2021.године, доноси 

ОДЛУКУ

о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора

за чланове савета месних заједница на подручју општине Темерин

расписаних за 25.04.2021.године

1.  Наставља  се  спровођење  изборних  радњи  у  спровођењу  избора  за  чланове
савета  месних  заједница  на  подручју  општине  Темерин  расписаних  за
25.04.2021.године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 09. маја 2021.године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку сповођења
избора  из  тачке  1.  ове  одлуке,  утврђени  Одлуком  о  месним  заједницама  на
територији општине Темерин ("Службени лист општине Темерин", број 11/19, 2/20 и
3/21) и Законом о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС”, бр. 104/09
и 99/11), са даном доношења ове одлуке. 

4.  Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница ће
дефинисати  истек  рокова  из  тачке  3.  ове  Одлуке  у  складу  са  новим  датумом
одржавања избора из тачке 2. ове Одлуке.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу
општине Темерин” и интернет презентацији општине Темерин.
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                                                                Образложење

Дана  16.11.2020.године  председник  општине  Темерин  је,  на  основу  у  Закључка
Штаба  за  ванредне  ситуације  општине  Темерин  бр.82-1-140/2020  од  16.11.2020.
године, донео је Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине
Темерин, бр.82-1-141/2020. 

Дана 24.03.2021.године председник Скупштине општине Темерин донео је Одлуку о
расписивању  избора  за  чланове  савета  месних  заједница  на  подручју  општине
Темерин, бр.06-14/2021-01.

Дана 10.04.2021.године Општински штаба за ванредне ситуације општине Темерин
донео  је  Препоруку  бр.82-1-43/2021  којом  се  препоручује  Изборној  комисији  за
спровођење  избора  за  чланове  савета  месних  заједница  на  подручју  општине
Темерин  да  донесе  одлуку  о  прекиду  изборних  радњи  због  неповољне
епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид-19. У Препоруци је наведно да ће
се изборне радње наставити по престанку неповољне епидемиолошке ситуације, о
чему ће кризни штаб донети посебну одлуку.

Дана 10.04.2021.године Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета
месних заједница донела је Одлуку о прекиду свих изборних радњи у спровођењу
избора  за  чланове  савета  месних  заједница  на  подручју  општине  Темерин
расписаних за 25.04.2021.године, бр.013-1-23/2021-01. 

Дана 24.04.2021.године Општински штаба за ванредне ситуације општине Темерин
донео  је  Препоруку  бр.82-1-45/2021  којом  се  препоручује  Изборној  комисији  за
спровођење  избора  за  чланове  савета  месних  заједница  на  подручју  општине
Темерин да донесе одлуку о наставку изборних радњи с обзиром на смањење броја
новозаражених и стабилније епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид-19. 

Дана 24.04.2021.године председник Скупштине општине Темерин донео је Одлуку о
измени  одлуке  о  расписивању  избора  за  чланове  савета  месних  заједница  на
подручју  општине  Темерин,  бр.06-19/2021-01  којом  је  одређено  да  ће  се  избори
одржати 09.маја 2021.године.

У складу са наведеним, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета
месних  заједница,  као  орган  који  спроводи  изборе  за  чланове  савета  месних
заједница  за  подручје  Општне  Темерин,  доноси  одлуку  као  што  је  наведено  у
диспозитиву.
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Република Србија

Општина Темерин

Изборна комисија за спровођење избора

за чланове савета месних заједница

Број: 013-1-25/2021-01                                           

Датум: 24.04.2021. 

Темерин                                                                       Председник Изборне комисије

                                                                                         Бранислав Миљковић, с.р.

146.

                 На основу члана 26. став 1. тачка 4. Одлуке о месним заједницама на
територији општине Темерин (''Службени лист Општине Темерин'', бр.  11/19, 2/20 и
3/21), а у вези са Одлуком о измени одлуке о расписивању избора за чланове савета
месних  заједница  на  подручју  општине  Темерин,  бр.06-19/2021-01  од
24.04.2021.године, Изборна  комисија  за  спровођење  избора  за чланове савета
месних заједница, на 8. седници одржаној дана 24.04.2021. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РАСПИСАНИХ ЗА 25. АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ

Члан 1.
У  Упутству  за  спровођење избора  за  чланове  савета  месних  заједница  на

територији општине темерин расписаних за 25.  април 2021.године ("Службени лист
општине  Темерин",  број  07/2021  и  12/21),  у  даљем  тексту:  Упутство,  у  називу
Упутства, број и реч “25. април” замењују се бројем и речју ”09. мај”.

Члан 2.
У члану 1. Упутства, број и реч “25. април” замењују се бројем и речју ”09. мај”.
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Члан 3.
У члану 11. став 3. Упутства, речи “пет дана” замењују се речима ”24 часа”.

Члан 4.
У члану 12. став 3. Упутства, број “8” замењују се бројем ”7”.

Члан 5.
У члану 64. став 4. мења се и гласи:
“Пошто утврди да је немоћно или спречено лице у смислу става 2. овог члана

уписано у извод из бирачког списка, председник бирачке комисије задужује члана и
заменика  неког  другог  члана  бирачке  комисије,  предложених  од  различитих
одборничких група као предлагача, да спроведу гласање ван бирачког места.”

Члан 6.
У члану 94. став 2. Упутства, бројеви  “22.04.” замењују се бројевима “06.05.”.

Члан 7.

Ова  Одлука ступа  на  снагу  даном  доношења  и  биће  објављена у
''Службеном листу општине Темерин''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Темерин
Скупштина општине Темерин
Изборна комисија за избор                                  Председник Изборне комисије
чланова савета месних заједница   
Број: 013-1-26/2021-01                                                          
Дана: 24.04.2021.године                                         Бранислав Миљковић, с.р.
Т е м е р и н                                                                           

147.

                На основу члана 26. став 1. тачка 5. Одлуке о месним заједницама на 
територији општине Темерин ("Службени лист општине Темерин", број 11/19, 2/20 и 
3/21), а у вези са Одлуком о измени одлуке о расписивању избора за чланове савета
месних заједница на подручју општине Темерин, бр.06-19/2021-01 од 
24.04.2021.године, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница, на 8. седници одржаној 24.04.2021.године, доноси 
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ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ РОКОВНИКА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН РАСПИСАНИХ ЗА 25. АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ

Члан 1.

У Роковнику за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 
савета месних заједница на територији општине темерин расписаних за 25. април 
2021.године ("Службени лист општине Темерин", број 07/2021 и 8/21) (у даљем 
тексту: Роковник), а у вези са Одлуком о измени одлуке о расписивању избора за 
чланове савета месних заједница на подручју општине Темерин, бр.06-19/2021-01 од
24.04.2021.године, у називу Роковника, број и реч “25. април” замењују се бројем и 
речју ”09. мај”. 

Члан 2.

У тексту Роковника, у делу у коме се наводе основи за утврђивање рокова за 
вршење изборних радњи, додаје се нова алинеја која гласи:

„- Одлуке о измени одлуке о расписивању избора за чланове савета месних 
заједница на подручју општине Темерин, бр.06-19/2021-01 од 24.04.2021.године.”

                                                                           Члан 3.

У табеларном делу Роковника, у делу I Расписивање избора и почетак вршења 
изборних радњи: 

- након редног броја 1. додаје се ново поље и алинеја која гласи:

“ - Одлуком о измени одлуке о расписивању избора за чланове савета месних 
заједница на подручју општине Темерин, бр.06-19/2021-01 од 24.04.2021.године, 
одређено је да су избори 09.маја 2021.године.”

- након редног броја 2. додаје се ново поље и алинеја која гласи:

“ - Одлуком о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за чланове 
савета месних заједница на подручју општине Темерин расписаних за 
25.04.2021.године, бр.013-1-25/2021-01 од 24.04.2021.године утврђено је да се са 
спровођењем изборних радњи наставља 24.04.2021.године.”
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Члан 4.

У табеларном делу Роковника, у делу II Бирачки спискови: 

- под редним бројем 6, у колони “Рокови”, врши се измена/техничка исправка датума,
са "19.04.2021".на "09.04.2021."

- под редним бројем 8, у колони “Рокови”, врши се измена тако да се речи 
"20.04.2021.године у 24.00 часа" замељују речима "одмах по добијању укупног броја 
бирача."

Члан 5.

У табеларном делу Роковника, у делу IV Бирачкe комисије: 

- под редним бројем 10, у колони “Рокови”, врши се измена датума са "14.04.2021." 
на "28.04.2021."

- под редним бројем 11, у колони “Рокови”, врши се измена датума, са "19.04.2021." 
на "03.05.2021."

Члан 6.

У табеларном делу Роковника, у делу V Предлог кандидата: 

- под редним бројем 13, у колони “Рокови”, врши се измена датума са "14.04.2021." 
на "27.04.2021."

- под редним бројем 15, у колони “Рокови”, врши се измена датума, са "14.04.2021." 
на "28.04.2021."

Члан 7.

У табеларном делу Роковника, у делу VI Спровођење избора: 

- под редним бројем 16, у колони “Рокови”, врши се измена датума са "19.04.2021." 
на "03.05.2021."

- под редним бројем 17, у колони “Рокови”, врши се измена тако да се речи 
"24.04.2021.године у” бришу, а иза речи “24 часа” додају се речи “пре дана 
одржавања избора.”
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- под редним бројем 18, у колони “Рокови”, врши се измена датума са "22.04.2021." 
на "06.05.2021." и са 25.04.2021.” на “09.05.2021.”.

- под редним бројем 19, у колони “Рокови”, врши се измена датума са "25.04.2021." 
на "09.05.2021."

                                                                         Члан 8.

У табеларном делу Роковника, у делу VII Утврђивање и објављивање резултата 
избора: 

- под редним бројем 20, у колони “Рокови”, врши се измена датума са "27.04.2021." 
на "11.05.2021."

- под редним бројем 22, у колони “Рокови”, врши се измена датума са "27.04.2021." 
на "11.05.2021.".

Члан 9.

Овај Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу 
општине Темерин''.

Република Србија

Општина Темерин

Изборна комисија за спровођење избора

за чланове савета месних заједница

Број: 013-1-27/2021-01

Датум: 24.04.2021.године

Темерин                                                                    Председник Изборне комисије

                                                                                               Бранислав Миљковић, с.р.
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                                                    С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

143.

                                          О Д Л У К А  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ

ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

1.

144.

H A T Á R O Z A T O T

A TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEK
TANÁCSTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ VÁ-

LASZTÁSOK KIÍRÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁ-
RÓL

2.

145.

                                            О Д Л У К А

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ

ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РАСПИСАНИХ ЗА 25.04.2021.ГОДИНЕ

3.

146.

                                           О Д Л У К А

О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РАСПИСАНИХ ЗА 25. АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ

5.

147.

                                          О Д Л У К А

О ИЗМЕНИ РОКОВНИКА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РАСПИСАНИХ ЗА 25. АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ

6.
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                                                                         ***

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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