
 

   

 Година L–Број 22. ТЕМЕРИН  28.11.2017.  Примерак 100,00 динара 

 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

 
224. 
 
 На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 
24. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 83/11, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење),  у вези члана 19-22. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања (''Службени гласник Републике Србије'', број 16/16 
и 8/17) и члана 65. став 1. тачка 23. Статута општине (''Службени лист 
општинеТемерин'', број 6/14– пречишћен текст и 14/14), 
 Председник општине дана 16.11. 2017. године, доноси 

 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ 
МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ 
 

 
I 

 Овим решењем образује се Комисија за спровођење поступка јавног 
конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години (у 
даљем тексту: Комисија) и именују чланови Комисије. 
 
 

II 
 Задатак Комисије је да: 
 

- спроведе поступак Јавног конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја из области јавног информисања на 
територији општине Темерин у 2017. години (у даљем тексту: Јавни 
конкурс), 
 

- изврши стручну оцену пројеката пристиглих на јавни конкурс сагласно 
Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања, 

 
- води записник о спровођењу поступка јавног конкурса, 
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- на основу записника сачини образложен предлог о додели средстава за 
суфинансирање пројеката у циљу остваривања јавног интереса у 
области јавног информисања, који доставља председнику општине и 

 
- обавља друге послове у циљу спровођења поступка Јавног конкурса. 

 
 

III 
  Комисија има три члана. 
  Комисија на првој седници бира председника Комисије. 
  Председник Комисије координира рад Комисије и председава 
седницама. 

IV 
 

У Комисију се именују: 
 

1. Владан Стефановић, на предлог RAB SRBIJA, 
2. Зорана Богдановић, на предлог Удружења електронских медија 

ComNet, 
3. Марко Иванић, независни медијски стручњак. 

 
 

V 
 

 Председнику и члановима Комисије за рад у Комисији припада накнада у 
износу од 10.000,00 динара, а секретару Комисије накнада у износу од 5.000,00 
динара. 
 

VI 
 

 Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће 
Општинска управа. 
 Комисија има секретара који није члан Комисије. 
 За секретара Комисије одређује се Винка Марић, секретар Општинског 
већа. 
 

VII 
 
 

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Темерин''. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 06-1/17-122-1-01                       ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Дана:16.11.2017. године 
Т  Е  М  Е  Р  И  Н  
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225. 
 
 
 На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14 – др закон), члана 24. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања (''Службени гласник Републике Србије'', број 16/16 
и 8/17) и члана 65. став 1. тачка 23. Статута општине – пречишћен текст 
(''Службени лист општинеТемерин'', број 6/14 и 14/14), Закључка Општинског 
већа о усвајању Предлога одлуке о расподели средстава по Конкурсу за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 
информисања на територији општине Темерин у 2017. години број: 06-1/17-145-
5-01 од 23.11.2017. године, а на образложен предлог Комисије за спровођење 
поступка Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 
2017. години, 
 Председник  општине Темерин дана 24.11. 2017. године, доноси 
 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ  

ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ 
 
I 
 

 Расподељују се средства по Јавном конкурсу за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на 
територији  општине Темерин за 2017. годину,  расписаном дана 11.10.2017. 
године, следећим учесницима конкурса: 

 
 

Ред. бр. 
 

Назив подносиоца пријаве 

 
Опредељен

и износ 

1 ДРАЖЕН ЋУРЧИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 
АГЕНЦИЈА ТОТАЛ МЕДИА НОВИ САД  
 Нови Сад, Темеринска 102 
 Пројекат: Пером и објективом кроз Темерин 

 
350.000,00 

2 ДЕЛТА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО ЗА ЗАСТУПАЊЕ, 
МАРКЕТИГ И РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ 
АКТИВНОСТИ, НОВИ САД 
Нови Сад, Булевар ослобођења 127 спрат IV 
Пројекат: ''Улагања у општину Темерин'' 

180.000,00 

3 ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ И РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ 
 Темерин, Омладинска 9 
 Пројекат: Наша прича 

 
100.000,00 
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4 РАДЊА ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 
ЕНИГМА ПЛУС ВАЛЕНТИНА МАНДИЋ ПР 
ТЕМЕРИН 
Темрин, Петефи бригаде 2/1 
Пројекат: Водоснабдевање проблеми и 
решење 

 
200.000,00  

5 EXPLORE AGENCY ДОО НОВИ САД 
Нови Сад, Лукијана Мушицког 29 
 Пројекат: ''Темеринска прича'' 

 
120.000,00  

6 ЈУДИТ ВАРГА ДУЈМОВИЋ ПР ИЗДАВАЊЕ 
НОВИНА ТЕМЕРИНСКЕ НОВИНЕ ТЕМЕРИН 
ЛОКАЛНИ ИНФОРМАТИВНИ НЕДЕЉНИК НА 
МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ 
 Темерин, Петефи Шандора 70/1 
 Пројекат: Производња медијских садржаја 
из области јавног информисања-
информисање грађана Општине Темерин о 
свим релевантним медијским догађајима 
на мађарском језику 

 
300.000,00 

 
 

II 

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.  
 
 

III 
 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 06-1/17-122-1-01                    ЂУРО ЖИГА,с.р. 
Дана:24.11.2017. године 
Т  Е  М  Е  Р  И  Н  
 
 
 

226. 
 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016) и 
члана 13. Одлуке о буџету општине Темерин за  2017. годину (''Службени лист 
општине Темерин'',  бр. 29/2016, 9/2017, 12/2017 и 17/2017), 
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Председник општине Темерин дана 13. новембра  2017. године, доноси  

    
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2017. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017, 12/2017 и 
17/2017), о д о б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 3,  Глава 1, 
Општинска управа – Средња школа ''Лукијан Мушицки'', Темерин,                     
Програм 10 – Средње образовање, функција 920 – Средње образовање,  
смањењем апропријације 142, економска класификација                           463 – 
Донације и трансфери осталим нивоима власти (Награде запосленима и остали 
посебни расходи) за износ од 59.000,00 динара, што је 10% од вредности 
апропријације чији се расход умањује  уз истовремено повећање апропријације 
145, економска класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима 
власти (Услуге по уговору) за износ од  59.000,00 динара. 
 

2. 
 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска         управа – 

Средња школа ''Лукијан Мушицки'' на апропријацији 142, економска 
класификација  463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Награде 
запосленима и остали посебни расходи), планирана средства у износу од 
590.000,00  динара смањују се на износ средстава од 531.000,00 динара. 

        
3. 

Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 
Средња школа ''Лукијан Мушицки'', Темерин, на апропријацији 145, економска 
класификација 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Услуге по 
уговору), планирана средства у износу од 950.000,00 динара повећавају се на 
износ средстава од 1.009.000,00 динара. 

 
4. 

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

                                    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                          ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                     Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2017-148-01 
Дана: 13.11.2017. године 
Т Е М Е Р И Н 
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227. 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016) и 
члана 13. Одлуке о буџету општине Темерин за  2017. годину (''Службени лист 
општине Темерин'',  бр. 29/2016, 9/2017, 12/2017 и 17/2017), 

Председник општине Темерин дана 09. новембра  2017. године, доноси  
    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2017. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/2016,  9/2017, 12/2017 и 
17/2017), о д о б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 3,  Глава 1, 
Општинска управа – Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска  активност 
(0602-0001), функција 130 – Опште услуге, смањењем апропријације 62,  
економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета за износ 
од 35.000,00 динара, што је 7% од вредности апропријације чији се расход 
умањује уз истовремено повећање апропријације 72, функција 130 – Опште 
услуге, економска класификација  511 – Зграде и грађевински објекти за износ од  
35.000,00 динара у оквиру Пројекта – Санација објекта ОШ ''Петар Кочић'', 
Темерин (0602-0017).  
 

2. 
 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска         управа – 

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска  активност      (0602-0001) на 
апропријацији 62, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, планирана средства у износу од 500.000,00  динара смањују се на 
износ средстава од  465.000,00 динара. 

        
3. 

Преусмеравањем средстава по овом решењу, Општинска          управа – 
Пројекат – Санација објекта ОШ ''Петар Кочић'', Темерин         (0602-0017) на 
апропријацији 72, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 
планирана средства у износу од 9.400.000,00 динара повећавају се на износ 
средстава од 9.435.000,00 динара. 

 
4. 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
                 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                         ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                     Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2017-149-01 
Дана: 09.11.2017. године 
Т Е М Е Р И Н 
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228. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016) и 
члана 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени лист 
општине Темерин'',  бр. 29/2016, 9/2017, 12/2017 и 17/2017), 

Председник општине Темерин дана  20. новембра  2017. године, доноси  
     
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2017. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/2016, 9/2017, 12/2017 и 
17/2017), Раздео 3 – Општинска управа, Програм 15               (0602) – Локална 
самоуправа, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, 
апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији 88 
– Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за потребе месних заједница 
– Месна заједница Бачки Јарак у износу од 200.000,00 динара на име 
обезбеђења додатних средстава за финансирање уградње видео надзора на 
гробљу и објектима од културног значаја. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 3. 
Општинска управа, Глава 3.2. Средства за потребе месних заједница (Месна 
заједница Бачки Јарак), Програм 15 – Локална самоуправа (0602), Програмска 
активност – функционисање месних заједница, функција 160 – Остале јавне 
услуге некласификоване на другом месту, апропријација економске 
класификације 512 – Машине и опрема, на позицији 234.  
 

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                                                     Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2017-142-01 
Дана: 20.11.2017. године 
Т Е М Е Р И Н 
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229. 
 

На основу члана 61. став 8. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 
99/2016)  и Покрајинског секретаријата за високо образовање и 
научноистраживчку делатност, број: 142-451-2059/2017-02 од дана 11.10.2017. 
године 

Председник општине Темерин дана  20. новембра  2017. године, доноси  
     

Р Е Ш Е Њ Е 
      

I 
 У члану 7. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину (''Службени 
лист општине Темерин'', број: 29/2016, 9/2017, 12/2017 и 17/2017), у оквиру 
Раздела 3,    П О В Е Ћ А В А    С Е  позиција 133, функција 960 – Помоћне 
услуге образовању, Програмска активност – Подршка деци и породицама са 
децом (0901-0006), апропријација економске класификације 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту из         буџета – превоз студената за износ од 100.000,00 
динара, самим тим износ: ''520.000'',  замењује се износом: ''620.000''. 
   

У члану 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину, члан 4. 
(табела), група конта 733, синтетика 7331 – Текући трансфери од других нивоа 
власти,  износ: ''120.300.000'', замењује се износом: ''120.400.000''. 

 
II 
 

 Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета 
општине Темерин за 2017. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења 
и износе 901.211.000,00  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                                                    Ђуро Жига, с.р. 
Број: 06-1/2017-150-01 
Дана: 20.11.2017. године 
Т Е М Е Р И Н 
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230. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. 
став Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', 
број 6/14 – пречишћен текст и 14/14) и члана 45. став 1. Пословника 
Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине 
Темерин'', број 13/08), 
            Општинско веће општине Темерин, на 63. седници одржаној 
15.11.2017. године, донело је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

 

I 

Утврђује се висина студентских стипендија у школској 2017/2018. 
години, у износу од 8.000,00 динара месечно за све године студија. 

 

II 

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

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                  ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број: 06-1/17-141-4-01 

Дана:15.11.2017. године 

T Е М Е Р И Н 
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231. 

На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. став 2. Закона о порезима на 
имовину (''Службени гласник Републике Србије'' број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС 47/13 и 68/14) члана 36. став 1. тачка 
3. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 47/13), члана 68. Статута општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'', број 6/14 – пречишћен текст и 14/14) и 
члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени 
лист општине Темерин'', број 13/08), 

Општинско веће општине Темерин, на 65. седници одржаној 28.11.2017. године, 
донело је следећи 

З А К Љ У Ч А К 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

одговарајућих непокретности за потребе утврђивања пореза на имовину и то за: 

 

ВРСТА 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

ПРОСЕЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА 

ЗОНА IА ЗОНА I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА V 

Грађевинско 
земљиште 

5.100,00 3.550,00 1.560,00 1.300,00 800,00 500,00 

Пољопривредно 
земљиште 

179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 

Шумско земљиште - - - - 179,00 179,00 

Станови 78.100,00 78.100,00 77.000,00 52.800,00 36.000,00 - 

Куће за становање 55.000,00 43.800,00 32.400,00 28.800,00 24.000,00 18.800,00 

Пословне зграде  

и други 

(надземни и 
подземн) 

грађевински објекти 
који служе за 
обављање 
делатности 

 

90.000,00 

 

60.000,00 

 

56.000,00 

 

52.000,00 

 

35.000,00 

 

35.000,00 
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Гараже и гаражна 
места 12.000,00 9.000,00 8.000,00 7.500,00 7.000,00 7.000,00 

II 

Закључак објавити на интернет порталу општине Темерин и ''Службеном 
листу општине Темерин''. 

III 

Овај закључак примењује се од 01. јануара 2018. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                               ЂУРО ЖИГА, с.р. 
Број: 06-1/17-153-5-01 

Дана:28.11.2017. године 

Т Е М Е Р И Н 

 

232. 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о основама система образовања 
("Службени гласник РС број 88/2017) а у вези Правилника о образовној, 
здравственој и социјалној подршци породици са децом (“Службени гласник РС” 
број 63/2010) начелник Општинске управе доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА 
ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И 

УЧЕНИКУ 

 

I 

У Решењу о именовању Комисије за процену потреба за пружањем 
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику 
(“Службени лист општине Темерин” број 20/2012, 10/2017) у тачки I иза тачке 3. 
дадаје се тачка 4. и гласи “ Ирина Гашовић-дефектолог” 
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I I 

Ово решење објавити у “Службеном листу општине Темерин”. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП Војводина                                                                                Начелник 

Општина Темерин                                                                Општинксе управе 

Општинкса управа                                                                           
Број: 035- 143/2017                                                             Марија Зец Пајфер, с.р. 
Дана: 14.11.2017 

Т е м е р и н 

 

233. 

 

На основу члана 4. Одлуке о образовању Локалног Савета за здравље  ('' 
Службени лист општине Темерин'' број 12/2013 и 7/2014), Локални Савет за 
здравље  општине Темерин на седници, одржаној 23.11.2017. године, доноси 

 
ПОСЛОВНИК  

ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ  
 ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

Члан 1. 
 

Овим пословником се, у складу са Одлуке о образовању Локалног Савета за 
здравље, уређује начин рада Локалног Савета за здравље (у даљем тексту: 
Савет), а посебно: 
 

1. образовање Савета; 
2. надлежности Савета;  
3. права и дужности председника, заменика председника и чланова Савета и 

начин остваривања; 

4. врста аката и поступак њиховог доношења; 

5. сазивање и ток седница Савета; 

6. радна тела Савета; 

7. поступак по приговору о повреди појединачних права пацијената; 

8. разматрање извештаја саветника за заштиту права пацијената; 
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9. извештавање о раду Савета за здравље; 

10. јавност рада Савета; 

11. обављање стручних, административних и других послова за Савет. 

 

I ОБРАЗОВАЊЕ САВЕТА 

Члан 2. 

Председника, заменика председника и чланове Савета именује и 
разрешава Скупштина  општине Темерин. 

 

II НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА 

Члан 3. 

Савет за здраље обавља послове у складу са Одлуком о образовању 
Локалног Савета за здравље  , коју је донела Скупшина општине Темерин. 
Поред послова предвиђених Одлуком, Савет обавља и следеће послове: 

- подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије општине и 
међусекторску сарадњу и 

- предузима и друге активности у циљу унапређења области деловања 
јавног здравља на нивоу градске општине  у складу са овим Пословником. 
 
 

III ПРАВА И ДРУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА САВЕТА 
 

Члан 4. 

Председник Савета: 

1.представља и заступа Савет; 

2. сазива конститутивну седницу Савета;  

3.сазива седнице Савета, предлаже дневни ред, председава седницама Савета 
и потписује одлуке Савета; 
4.стара се о извршавању одлука Савета; 

5.сарађује с органима општине, саветником за заштиту права пацијента, 
Републичким фондом за здравствено осигурање и другим телима из подручја 
везаних за  области заштите права пацијента и јавног здравља; 

6. тражи податке и обавештења од органа и општинске управе, потребне за рад 
Савета; 

7.информише јавност о раду Савета; 

8. стара се о подизању нивоа информисаности јавности о правима пацијената и 
едукацији пацијената о прописима у областима заштите права пацијента, 
здравствене заштите и јавног здравља; 

9. предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине 
унапређења рада саветника за заштиту права пацијената и стара се о 
имплементацији; 
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10. предлаже мере у области деловања јавног здравља на нивоу општине; 

11. овлашћује заменика председника или члана Савета за предузимање 
одређених радњи из надлежности Савета. (нпр. учествовање у изради планова и 
програма, плана јавног здравља на нивоу градске општине и др.); 

12. иницира код надлежног органа разрешење члана Савета из разлога 
нередовног присуства седницама Савета или из другог оправданог разлога 
(непоштовање основних принципа рада Савета и сл.); 

13. обавља и друге послове које му повери Савет. 

Председник Савета за свој рад одговара Савету и Скупштини општине. 

Председнику за рад у Савету припада новчана накнада.  

 

Члан 5. 

Заменик председника Савета замењује председника Савета у случају његове 
спречености или одсутности и обавља послове из делокруга председника 
Савета које му повери председник Савета. 

Заменику председника за рад у Савету припада новчана накнада. 

 

Члан 6. 

Члан  Савета има права и дужности: 

 
1.да присуствује седницама Савета и радних тела којих је члан и да учествовује 
у њиховом раду; 
2.да предлаже Савету разматрање појединих питања из његовог делокруга; 
3.да расправља и изјашњава се о сваком питању које је на дневном реду Савета 
и о њему одлучује; 
4.да предлаже доношење закључка, препорука, мишљења, односно предлога 
мера из делокруга Савета; 
5.да буде биран и прихвати избор у раднe групе/стручне тимове Савета; 
6. предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине 
унапређења рада саветника за заштиту права пацијената и стара се о 
имплементацији. 
7. предлаже мере у области деловања јавног здравља на нивоу градске 
општине. 
 
Члану за рад у Савету припада новчана накнада.  

 
Члан 7. 

 
Члан Савета има право да од предлагача тражи обавештење о темама које су на 
дневном реду седнице и друга обавештења која су му потребна као члану 
Савета. Обавештења у вези са темом, члан Савета може тражити и од 
председника Савета и председника радног тима Савета, ако је савет надлежан 
за тему која је на дневном реду седнице савета. 
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IV АКТА САВЕТА 
 

Члан 8. 
 
Савет доноси Пословник и  Годишњи програм рада.  
Пословник и Годишњи програм рада објављују се на интернет презентацији 
општине  Темерин. 
 

Члан 9. 
 
Савет за здравље у вршењу послова из своје надлежности доноси закључке, 
препоруке, мишљења. 
 
Ако овим пословником није друкчије одређено, право подношења предлога аката 
има сваки члан Савета и стално радно тело Савета. 
 
Предлог се подноси председнику Савета у писаном облику. 
 

Члан 10. 
 

Председник Савета, по правилу, потписује акта које Савет доноси, осим 
предлога плана јавног здравља на нивоу општине и одлука од јавног интереса за 
све грађане које потписују сви чланови Савета који су учествовали у њиховом  
доношењу, осим ако нису изузели своје мишљење.  
 
 
 
V СЕДНИЦЕ САВЕТА 

Члан 11. 
 

Седнице Савета сазива председник Савета најмање једанпут у 2 месеца, а по 
потреби и чешће уколико за то постоји потреба, пре свега због приговора 
поднетих Савету за здравље, у ком случају се седница Савета заказује у року од 
15/30 дана од дана пријема приговора.  

Позив за седницу доставља се члановима Савета накасније пет дана пре 
одржавања седнице. 

На седнице Савета могу се позвати стручњаци из појединих подручја везаних за 
јавно здравље и бригу о здрављу и друге особе које одреди председник Савета. 

Уз позив за седницу доставља се предлог дневног реда, материјал о којем ће се 
водити расправа и записник са претходне седнице. 

У случају  хитности (ванредна ситуација и др.) председник Савета може сазвати 
ванредну седницу уз доставу предлога дневног рада. У случају заказивања 
ванредне седнице рок из става 2. овог члана не важи.  

Ако постоји потреба за хитним доношењем одлуке из делокруга надлежности 
Савета, или када за то по оцени председника Савета, постоје други посебни и 
оправдани разлози, Савет може донети одлуку и без одржавања седнице, 
телефонским путем тзв. телефонска седница Савета за здравље.  

У случају из става 6. овог члана обавештавају се чланови Савета о потреби 
доношења одређене одлуке без одржавања седнице и утврђује да ли су чланови 
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Савета сагласни да се одлука донесе на тај начин. Ако се сви чланови Савета не 
противе доношењу одлуке без одржавања седнице Савета, сваки члан гласа да 
ли је „за“, „против“ или се „уздржава“ од гласања. Одлука се сматра донетом ако 
је за њу гласала већина чланова Савета. Одлука „за“ ,  „против“ или 
“уздржавање” од гласања предлога одлуке  доставља се путем и-мејла или СМС 
поруке односно саопштава у телефонском контакту, о чему се сачињава 
записник.  

На телефонској седници не могу бити донета следећа акта: пословник Савета за 
здравље, годишњи програм рада  Савета за здравље,  извештаји о раду Савета 
за здравље, предлог плана јавног здравља на нивоу општине и одлука по 
приговору о повреди појединачних права пацијента.  

Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала већина чланова Савета. 

 

Члан 12. 

Пре утврђивања дневног реда прихвата се записник претходне седнице Савета. 
Дневни ред седнице Савета предлаже председник Савета. 
 

Члан 13. 
 

Седници Савета председава председник Савета, а у случају његове одсутности 
или спречености заменик председника Савета. 

У раду Савета могу учествовати, без права гласа, стручњаци из области заштите 
права пацијента и јавног здравља  и друге особе које су позване на седницу 
Савета. 
Председник Савета даје и одузима реч члановима Савета и другим учесницима, 
редоследом којим су се пријавили, при чему првенство има члан Савета. 

Ради делотворнијег рада на седници, учесник треба да говори кратко и у вези с 
предметом расправе, не понављајући оно што је већ речено. 

Ред на седници Савета одржава Председник Савета. 

Члан 14. 

Савет може одлучивати ако је седници присутна већина чланова Савета, а 
одлучује већином гласова присутних чланова, ако овим пословником није 
друкчије одређено. 

Савет већином гласова свих чланова Савета одлучује о: 

1.доношењу Пословника Савета за здравље; 

2.приговору о повреди појединачних права пацијената; 

3.извештајима саветника за заштиту права пацијената; 

4. предлогу плана јавног здравља на нивоу градске општине; 

5.годишњем програму рада Савета; 

6. годишњим  Извештајима о раду Савета ( област заштите права пацијента и 
области јавног здравља).  

О сваком питању на дневном реду Савет одлучује након расправе. 
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Члан 15. 

Савет по правилу одлучује јавним гласањем чланова, дизањем руку 
чланова Савета, који се изјашњавају “за” предлог, “против” предлога или се 
“уздржавају” од гласања. 

 

Члан 16. 

О раду на седници Савета води се записник, који потписују председник 
Савета и записничар. 

Члан 17. 

 
Записник садржи: редни број седнице; време и место одржавања седнице: 

имена присутних и одсутних чланова Савета; имена и дужности других 
присутних; дневни ред седнице, приказ тока седнице с називима предлога о 
којима се расправљало и одлучивало; имена учесника, резултат гласања о 
сваком поједином предлогу и називе аката који су донети на седници. 

 
Члан 18. 

О присуствовању чланова Савета седницама Савета води се евиденција. 
Ова евиденција служи за за исплату накнаде за рад у Савету. 

 

VI РАДНА ТЕЛА САВЕТА 

Члан 19. 

Савет може образовати сталне и повремене раднe групе/стручне тимове за 
ужа подручја деловања. 

Актом о образовању радног тела одређују се назив, састав и делокруг 
радног тела. 

Стална радна тела Савета разматрају предлоге аката те друга питања која 
су на дневном реду Савета и о њима дају мишљења и предлоге. 

Повремена радна тела оснивају се ради разматрања или стручне обраде 
појединог питања, односно израде предлога поједине одлуке. 

О присуствовању чланова радних тела седнци води се евиденција.  

 

 

VII ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ О ПОВРЕДИ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА 
ПАЦИЈЕНАТА 

Члан 20. 
 

Савет за здравље општине  обезбеђује заштиту права пацијената 
поступајући по приговору пацијента или његовог законског заступника о повреди 
појединачних права (у даљем тексту: приговор), када је подносилац приговора 
незадовољан извештајем саветника за заштиту права пацијената. Поступак по 
приговору  је хитан.  
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У разматрању приговора Савет утврђује чињенице и околности које су у 

вези са наводима из приговора, тако што пре одржавања седнице председник 
Савета, односно члан Савета кога он овласти прибавља све информације 
потребне за одлучивање по приговору, омогућава се свим странама да изнесу 
свој став и мишљење о предметном приговору, омогућава се саветнику 
пацијента да образложи свој поступак утврђивања чињеница и околности, као и 
донети закључак о неоснованости приговора, врши се увид у документацију из 
предмета саветника за заштиту права пацијената и траже се од здравствене 
установе, Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства 
здравља додатне информације, обавештења и подаци. 

 
Од одлучивања по приговору изузет је представник здравствене установе, 

односно другог правног лица на које се приговор односи. Такође, изузет је од 
одлучивања и члан Савета, односно председник Савета и његов заменик ако је 
са подносиоцем приговора или са лицем на које се приговор односи крвни 
сродник у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена закључно, 
брачни друг или тазбински сродник до другог степена закључно, чак и онда кад је 
брак престао, односно уколико је у односу стараоца, усвојиоца, усвојеника или 
хранитеља.  

Одлуку по приговору Савет, по правилу, доноси у року од 30 дана од дана 
пријема приговора, односно у сложенијим предметима када је потребно тражи од 
здравствене установе, Републичког фонда за здравствено осигурање и 
Министарства здравља додатне информације, обавештења и податке, у року од 
60 дана од дана пријема приговора.  

Одлука Савета по приговору доставља се пацијенту, односно подносиоцу 
приговора, директору дома здравља и оснивачу приватне праксе.   

Савет за здравље је обавезан да се у поступку по приговору придржава 
прописа којима се уређује заштита података о личности. 

 

VIII РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПАЦИЈЕНАТА 

 
Члан 21. 

 
Савет за здравље разматра тромесечне, шестомесечне и годишње 

извештаје о раду саветника за заштиту права пацијената. Уколико саветник 
пацијента не испуњава дужност достављања извештаја, Савет га упозорава на 
прописану обавезу.  
 

Приликом разматрања извештаја Савет за здравље може тражити од 
саветника за заштиту права пацијената додатне информације и објашњења. 

 
Савет за здравље ће приликом давања мишљења о раду саветника за 

заштиту права пацијената изнети општу оцену његовог рада са становишта 
заштите права пацијената, са посебним нагласком на предузетим мерама 
заштите права пацијената деце и лица са сметњама у развоју као и особа са 
менталним сметњама, општу оцену рада са становишта примене прописа, 
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уочене пропусте и препоруке за његово отклањање, а такође ће предложити 
мере за унапређење заштите права пацијената. 

 

 

IX ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ 
Члан 22. 

Савет за здравље доставља једном годишње извештај о раду у делу 
заштите права пацијента Скупштини општине Темерин и министарству 
надлежном за послове здравља (здравствена инспекција).  

Извештај садржи нарочито број и структуру приговора (уколико је 
повређено више права пацијената свако право се посебно евидентира), општу 
оцену рада пружаоца здравствених услуга за које се водио поступк по приговору 
са становишта примене прописа у раду, уочене пропусте и препоруке за њихово 
отклањање, као и критике и похвале. Пожељно је да Извештај садржи и податке 
о заштити права осигураника  Републичког фонда за здравствено осигурање за 
предметну Филијалу/Испоставу , као и податке здравствених установа које су 
имале притужбе-приговоре пацијента.  

Извештај може садржати делове о стању у области заштите права 
пацијената деце и лица са сметњама у развоју, као и особа са менталним 
сметњама.  

Савет за здравље редовно извештава (шестомесечно-15.јул) Скупштину 
општине општине, општинску управу која се бави пословима јавног здравља, 
односно здравља, и надлежни институт/завод за јавно здравље о свим својим 
активностима и предузетим мерама у области јавног здравља. 

Савет за здравље доставља једном годишње извештај о раду Скупштини 
општине    и надлежном институту/заводу за јавно здравље. 

Годишњи Извештаји из става 1. и става . овог члана достављају се 
надлежним органима најкасније до 28. фебруара текуће године за претходну 
годину.  

Извештаји могу да садрже иницијативу за измену или доношење појединих 
прописа. 

 

VIII ЈАВНОСТ РАДА  

Члан 24. 

Рад Савета је јаван. 

Представници средстава јавног информисања имају право пратити рад 
Савета, а ради потпунијег и тачнијег информисања јавности о раду Савета, могу 
се давати службене изјаве и одржавати конференције за новинаре. Извештаји о 
раду и активности Савета за здравље доступни су и постављају се на званичну 
интерент презентацију градске општине. 

Службене изјаве о раду Савета даје председник Савета или члан Савета 
кога он овласти. 
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X СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ ПОСЛОВИ 

 
Члан 25. 

Стручне, административне, техничке и друге послове за Савет за здравље 
обавља Општинска управа. 

Члан 26. 

Овај пословник ступа на снагу осмог дана након објављивања  у ''Службеном 
лилсту општине Темерин''. 

Овај пословник објавити на интернет презентацији  општине Темерин. 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                    ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ                                                      МАРИЈА ВЕЉИЋ, с.р. 
Број: 06-31/2017-01 
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
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