
 

 Година XLV–Број 1.  ТЕМЕРИН  15. МАРТ  2012.  Примерак 100,00 динара

1.

На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама («Сл.гласник 
Републике Србије» бр. 111/09) и члана 4. став 1. тачке 3. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији Општине Tемерин («Службени лист 
општине Темерин » бр. 10/2011), 

Општинско веће општине Темерин на 142. седници, одржаној дана 23.01.2012. 
године, доноси

О Д Л У К У

о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање

у општини Темерин

Члан 1.

Овом Одлуком одређују се привредна друштва и друга правна лица, оспособљена за
спровођење мера заштите и спасавање у општини Темерин. 

(у даљем тексту: оспособљена правна лица).

Оспособљена правна лица, у смислу чл.1. ове Одлуке су: 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Редни
број

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА ДЕЛАТНОСТ СЕДИШТЕ

1 2 3 4

1. ЈПТТ„Саобраћаја Србија“ Телекомуникација
Експозитура

Темерин,Новосадска
328

2.
ЈП

„Електровојводина“Србија
Дистрибуција
ел.енергије

Експозитура
Темерин,Новосадска

478

3. Дом здравља Темерин
Здравствена заштита

радника

Темерин,

Народног фронта 82

4.
Јавно комунално

предузеће
„ТЕМЕРИН“ ,Темерин

Производња и
дистрибуција

воде,дистрибуција
топлотне

енергије,одржавање
јавних површина,гробља

итд

Темерин ,

Кошут Лајоша 31/1

5.

Научни институт за
репродукцију и ВО

домаћих
животиња ,Темерин

Услуге у узгоју
сточарства 01420

Темерин,

Индустријска зона б.б

6. „Гас„ Д.О.О Темерин Дистрибуција гаса

Темерин,

Новосадска 421

7.
Центар за социјани рад

Темерин
Социјална застита

Темерин,Новосадска
403 

8.
Јавно предузеће

дирекција за изградњу и
урбанизам Темерин

Услуге уређења и
одржавања околине

Темерин,Новосадска
300

9.
Општинска организација
Црвеног крста ,Темерин

Хуманитарне и
невладине организације

Темерин,Новосадска
326

10.
Ветеринарска станица

Темерин

Здравствена заштита
животиња,ветеринарска

пракса

Темерин,Ади Ендреа
б.б

11.
Ветеринарска станица

„Војвет“

Здравствена заштита
животиња,ветеринарска

пракса

Темерин,Железничка
б.б



Број 1 Службени лист општине Темерин   15.03.2012. Страна 3

12.
Водопривредно предузеће

„Шајкашка“
Водопривреда

Темерин,Новосадска
419

13.
Општински ватрогасни

савез Темерин
Кординација у заштити

од пожара
Темерин.Новосадска

239 

14.
Културно информативни

центар Темерин
Информисање и култура

Темерин,Новосадска
324

Напомена: Уписују се оспособљена правна лица на територији општине Темерин, 
која су предвиђена чланом 8. тачка 25. Закона о ванредним ситуацијама.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2012-6-1-01
Дана: 23.01.2012. године                                                         Андраш Густоњ, с.р.
Т Е М Е Р И Н

2.

На  основу  члана  98.  став  2.  Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист
општине  Темерин'',  бр.  11/2008)  и  члана  22.  Одлуке  о  месним  заједницама
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 12/2006),
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Председник Скупштине општине Темерин, доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

1. Расписују  се  избори за чланове Савета Прве Месне заједнице Темерин,
Месне заједнице ''Старо Ђурђево'' Темерин, Месне заједнице Бачки Јарак и Месне
заједнице Сириг (у даљем тексту: избори за чланове савета месних заједница).

2.  Избори  за  чланове  савета  месних  заједница,  одржаће  се  6.  маја  2012.
године, у времену од 7,00 до 20,00 часова, сагласно одредбама  Одлуке о месним
заједницама  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  12/2006)  и  статута   месних
заједница. 

3.  Изборе  за  чланове  савета  месних  заједница  спровешће  органи  за
спровођење  избора   Прве  Месне  заједнице  Темерин,   Месне  заједнице  ''Старо
Ђурђево'' Темерин,   Месне заједнице Бачки Јарак и  Месне заједнице Сириг. 

4. Изборне радње почиње да теку наредног дана од дана објављивања ове
Одлуке у ''Службеном листу општине Темерин''.

5.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине
Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН           ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
БРОЈ: 06-7/2012-01
ДАНА: 14.03.2012.године            Михаљ др. Матушка, с.р.
Т Е М Е Р И Н

3.
На основу члана 5. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',

бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 30. Одлуке о буџету општине Темерин
за 2011. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 10/2011) и  Решења
Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањине бр.
128-120-51/2012-05-1 од дана 27.01.2012. године
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Председник општине Темерин дана 28. фебруара 2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

У  члану  8.  Одлуке  о  буџету  општине  Темерин  за  2012.  годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011), функција 911 – Предшколско
образовање, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета,  П О В Е  Ћ А В А   С  Е    новоутврђена  позиција (апропријација)
91/1 –  Накнаде за социјалну заштиту из буџета за износ од 555.738,00 динара.

У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2012. годину, члан 6.
(табела), група конта 733, синтетика 7331 – Текући трансфери од других нивоа
власти, износ: ''95.000.000'', замењује се износом: ''95.555.738''.

II

Укупни  приходи  и  примања,  као  и  укупни  расходи  и  издаци  буџета
општине  Темерин  за  2012.  годину,  увећавају  се  за  износ  из  тачке  I  овог
решења и износе 656.168.738,00 динара.

III

О реализацији овог решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                     Андраш Густоњ, с.р.
Број: 06-1/2012-14-01
Дана: 28.02.2012. године
Т Е М Е Р И Н

4. 

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'',  бр. 54/2009,  73/2010 и 101/2010 )  и члана  5. Одлуке о буџету
општине Темерин за  2012. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 10/2011),

Председник општине Темерин дана 14. фебруара 2012. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2012. годину

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  10/2011),  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
74 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
Дом  здравља  ''Темерин''  Темерин у  износу  од  150.000,00 динара  за на  име
обезбеђења додатних средстава ради исплате трошкова осигурања.

2.
 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.

Општинска управа Темерин, Глава 18. Општинска управа – Дом здравља ''Темерин''
Темерин,  функција  760 –  Здравство  некласификовано  на  другом  месту,
апропријација  економске  класификације  463  –  Донације  и  трансфери  осталим
нивоима власти (стални трошкови), на новоутврђеној позицији 192/1.

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: 06-1/2012-28-01
Дана: 14.02.2012. године
Т Е М Е Р И Н

5.

На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11),

Општинска изборна комисија на 1. седници  15. марта 2012. године, донела је



Број 1 Службени лист општине Темерин   15.03.2012. Страна 7

П О С Л О В Н И К
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим  Пословником  уређују  се  питања  организације,  начина  рада  и
одлучивања Општинске изборне комисије (у даљем тексту: Комисија), као и друга
питања од значаја за рад Комисије. 

Члан 2.

Седиште Комисије је у згради Скупштине општине у Темерину, ул. Новосадска
бр. 326. 

Члан 3.

Комисија у свом раду користи печат.
Печат Комисије је округлог облика, пречника 32мм, са текстом исписаним у

концентричним  круговима:  ''Република  Србија,  Аутономна  Покрајина  Војводина,
Скупштина општине Темерин, Општинска изборна комисија'', а у средини печата је
грб Републике Србије.

II САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.

Комисија ради у сталном и проширеном саставу.

Члан 5.

Комисију  у  сталном  саставу  чине  председник  и  10  чланова  које  именује
Скупштина општине Темерин, на предлог одборничких група (именовани чланови), а
у проширеном саставу и по један опуномоћени представник подносилаца изборне
листе у складу са Законом о локалним изборима  (опуномоћени чланови). 

Члан 6.

Комисија  има секретара,  кога  именује  Скупштина  општине,  који  учествује  у
раду Комисије без права одлучивања. 

Члан 7.
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Председник  и  чланови  Комисије  у  сталном  и  проширеном  саставу  и  њен
секретар имају заменике. 

Заменици из претходног става имају иста права и одговорности као и чланови
које замењују.

Председник,  заменик  председника,  секретар  и  заменик  секретара
Комисије морају бити дипломирани правници.

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

            Члан 8.

Комисија  у  оквиру  надлежности  утврђених  Законом  о  локалним
изборима: 

1. стара се о законитости спровођења избора одборника;
2. одређује  бирачка  места,  при  чему  нарочито  води  рачуна  о  равномерној

распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места
бирачима;

3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4. даје  упутства  бирачким  одборима  у  погледу  спровођења  поступка  избора

одборника;
5. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за

одборнике;
6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о

избору одборника;
7. проглашава изборне листе;
8. утврђује збирну изборну листу;
9. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка

места и записнички их предаје бирачким одборима;
10.утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
11.подноси извештај Скупштини општине  о спроведеним изборима за одборнике;
12.доставља  министарству  надлежном  за  послове  локалне  самоуправе  и

републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и
резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;

13.обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника. 

У  свом  раду  Комисија  сходно  примењује  упутства  и  друге  акте
Републичке  изборне  комисије  који  се  односе  на  спровођење  избора  за
народне посланике. 

IV НАЧИН РАДА

Члан 9.

Комисија ради у сталном и у проширеном саставу.
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Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава
до завршетка избора.

Члан 10.

Комисија  је  самостална и  независна у  свом раду  и  ради на основу
закона и прописа донетих на основу закона. 

Рад Комисије је јаван.

Члан 11.

Комисија ради у седницама. 
Седницу  Комисије  сазива  председник  Комисије,  на  сопствену

иницијативу или  на предлог најмање једне трећине чланова Комисије. 

Члан 12.

Седницом руководи председник  Комисије,  кога  у  случају  одсутности
замењује заменик председника.

У  случају  да  председник  мора  да  напусти  седницу  Комисије,
председавање  преузима  заменик  председника,  односно,  у  случају  да  је
заменик председника одсутан,  најстарији присутни члан Комисије.  Уколико
најстарији  присутни  члан  Комисије  не  може  да  преузме  председавање
седницом, председавање преузима следећи најстарији члан Комисије. 

Члан 13.

У раду Комисије учествују: председник, заменик председника, чланови,
секретар и  заменик секретара Комисије,  а  у  одсутности чланова Комисије
њихови заменици.

Члан 14.

Позив  за  седницу  Комисије  са  предлогом  дневног  реда,  упућује  се
члановима Комисије,  по правилу у писаном облику,  најкасније  2  дана пре
дана  предвиђеног  за  одржавање  седнице,  а  по  потреби  седнице  се  могу
сазивати и у краћем року телефоном или на други одговарајући начин.

Члан 15.

Комисија  ради  и  пуноважно  одлучује  ако  на  седници  присуствује
већина њених чланова, односно њихових заменика. 

Комисија  одлучује  већином  гласова  чланова  у  сталном,  односно
проширеном саставу.

Комисија не може да гласа више пута по истом питању. 
Комисија одлучује јавним гласањем дизањем руку или појединачним

изјашњавањем чланова Комисије. 
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Чланови Комисије се појединачно изјашњавају када то одлучи Комисија
или одреди председник Комисије, када сматра да је то потребно да би се
тачно утврдио резултат гласања. 

Члан 16.

Члан  Комисије  може  да  предложи  измене  и  допуне  предложеног
дневног реда. 

Члан 17.

Ради  проучавања  појединих  питања  из  свог  делокруга,  израде
предлога акта,  извештаја и других докумената, као и обављања појединих
изборних  радњих,  Комисија  може  формирати  радну  групу  из  реда  својих
чланова, којој помоћ могу пружити стручна лица.

Комисија може, по потреби, задужити поједине своје чланове да проуче
питања  која  се  јављају  у  спровођењу  изборног  поступка,  у  непосредној
сарадњи са члановима изборних органа и другим учесницима у поступку, као
и увидом у одговарајуће документе, те да упознају Комисију са утврђеним
стањем и предложе јој одговарајућа решења. 

Члан 18.

Комисија обезбеђује јавност рада давањем саопштења и одржавањем
конференција за штампу.

Конференцију  за  штампу  по  одобрењу  Комисије,  може  одржати
председник или члан Комисије. 

V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 19.

Председавајући  увек  ставља  на  гласање  предлог  да  се  приговор
усвоји. 

Ако предлог да се приговор усвоји не добија потребну већину гласова,
сматраће се да је приговор одбијен. 

Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од часа
пријема приговора и доставља га подносиоцу приговора. 

Члан 20.

Када  је  против  решења  Комисије  по  приговору  поднета  жалба,
Комисија доставља жалбу заједно са оспореним решењем и свим потребним
подацима и списима Управном суду у Новом Саду, најкасније у року од 12
часова од часа пријема жалбе. 

Члан 21.
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У поступку по приговорима, у питањима која нису уређена Законом о
локалним  изборима,  Законом  о  избору  народних  посланика  и  Законом  о
финансирању  политичких  странака,  Комисија  сходно  примењује  одредбе
Закона о општем управном поступку. 

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 22.

Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и
друге трошкове спровођења избора, обезбеђују се у буџету општине.

Налогодавац за исплату средстава из претходног става овог члана су
председник и секретар Комисије. 

Председник,  заменик  председника,  чланови  Комисије  и  њихови
заменици,  секретар и заменик секретара имају право на накнаду за рад у
Комисији, сразмерно учешћу у раду Комисије. 

Висину  накнаде  за  рад  у  Комисији,  Комисија  одређује  посебном
одлуком.

Члан 23.

Службе Општинске  управе  обезбеђују  и  пружају  стручну  и  техничку
помоћ при обављању задатака Комисије, у складу са законом и Одлуком о
организацији Општинске управе. 

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 24.

На седници Комисије води се записник о раду Комисије. 
Записник  садржи  главне  податке  о  раду  на  седници,  нарочито  о

предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о
одлукама, закључцима и другим актима који су на седници донети, као и о
резултату гласања о појединим питањима. 

О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије.
Записник се доставља члановима Комисије на усвајање по правилу за

наредну седницу Комисије. 
Усвојени записник потписује председник и записничар.
Пре  усвајања,  записник  се  може  користити  само  по  одобрењу

председника Комисије.

Члан 25.

Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима
избора са изборним материјалима и руковање тим материјалима, у складу са
законом.
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Члан 26.

У  Комисији  се  води  деловодни  протокол  и  чува  документација
(архивска грађа), са којом се поступа у складу са прописима.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Чланови  и  заменици  чланова  Комисије  и  запослени  у  Општинској
управи ангажовани на обављању послова за потребе Комисије дужни су да у
свом  раду  поступају  у  складу  са  прописима  којима  је  уређена  заштита
података о личности.

Члан 28.

Питања  која  се  односе  на  рад  Комисије,  а  која  нису  уређена  овим
пословником, могу се уредити одлуком или закључком Комисије, у складу са
одредбама овог пословника.

Члан 29.

Ступањем  на  снагу  овог  Пословника  престаје  да  важи  Пословник
Општинске изборне комисије (''Службени лист општине Темерин'', бр. 4/08).

Члан 30.

Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА                     ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ,
БРОЈ: 013-6-1/2012-01
ДАНА: 15. марта 2012.г.      Игор Ембер, с.р.
Т Е М Е Р И Н

С  А   Д   Р   Ж   А   Ј

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА СТРАНА
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1.
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У ОПШТИНИ
ТЕМЕРИН

1.

2.

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

3.

3. РЕШЕЊЕ 4.

4.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БИЏЕТСКЕ

РЕЗЕРВЕ
5.

5. ПОСЛОВНИК ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 7.

*
*
*

         

Издавач:   Скупштина општине Темерин

Одговорни уредник: Јанош Ђураки, секретар Скупштине општине Темерин

Годишња претплата:  1.500,00 динара.

Жиро рачун број:  840-324641-85

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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