
 

   

 Година XXMM–Број 24 ТЕМЕРИН  27.11.2020.  Примерак 100,00 динара 

 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

 

316. 
 

На основу чл. 6. став 5. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, бр. 26/01, 45/02-УС, 80/02-др закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 
57/12-УС и 68/14-др закон, 95/18, 99/18) и  члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине 
Темерин (’’ Службени лист општине Темерин'' број 5/19) Скупштина општине Темерин је на 
7. седници одржаној дана 27.11.2020. године доноси 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 
         
  УТВРЂУЈЕ СЕ ЗА 2021. 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   1.288,00      861,00      500,00 

Пољопривредно 

земљиште 

     182,00      182,00      182,00      182,00      182,00      182,00 

Шумско земљиште - - - -      182,00      182,00 

Станови 77.731,00 72.255,00 72.255,00 52.800,00 36.000,00 - 

Куће за становање 52.262,00 43.800,00 37.956,00 31.132,00 26.629,00 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 

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

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу Општине Темерин'', а примењиваће се од 1. јануара 2021. године. 
 Ову Одлука се објављује на интернет порталу Општине Темерин. 
 
  
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН       ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 06-39-3/2020-01            
ДАНА: 27.11.2020. године          РОБЕРТ ПАСТОР, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

317. 
 
На основу члана 11. став 1. и члана 18. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 
104/16 – др.закон, 95/18-др.закон и 126/20-усклађени дин. износ), члана 32. став 1. 
тачка 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 129/07, 83/14 – др.закони, 101/16 – др.закони и 47/2018), и члана 40. став 1. 
тачка 3. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 5/19) 
         Скупштина општине Темерин на 7. седници одржаној 27.11.2020. године, 
донела је, 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
         У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист Општине 
Темерин“ бр. 4/2019) Тарифни број 2, мења се и гласи: 
 
          ''За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у 
следећим износима: 
          1) За теретна возила: 
-за камионе до 2 t носивости ........................................................  1.780,00 динара, 
-за камионе од 2t до 5t носивости.................................................  2.370,00 динара, 
-за камионе од 5t до 12t носивости...............................................  4.130,00 динара, 
-за камионе преко 12t носивости ..................................................  5.900.00 динара. 
 
          2) За теретне и радне приколице 
(за путничке аутомобиле) ..........................................................        590,00 динара. 
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          3) За путничка возила: 
-до 1.150 cm3.....................................................................................  590,00 динара, 
-преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 .......................................................1.170,00 динара, 
-преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 .....................................................  1.770,00 динара, 
-преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 ...................................................... 2.370,00 динара, 
-преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 ...................................................... 3.570.00 динара,  
-преко 3.000 cm3 ............................................................................. 5.900.00 динара. 
            
          4) За мотоцикле: 
-до 125 cm3 ........................................................................................ 470,00 динара, 
-преко 125 cm3 до 250 cm3 ............................................................... 700.00 динара, 
-преко 250 cm3 до 500 cm3 ...........................................................  1.170.00 динара, 
-преко 500 cm3 до 1.200 cm3 ........................................................  1.440.00 динара, 
-преко 1.200 cm3 ............................................................................  1.770.00 динара. 
         
            5) За аутобусе и комби бусеве по 
регистрованом седишту ...................................................................    50,00 динара. 
 
        6) За прикључна возила, теретне приколице, полуприколице и специјалне 
теретне приколице за превоз одређених врста терета: 
-1t носивости ...................................................................................... 480.00 динара, 
-од 1t до 5t носивости .......................................................................  820.00 динара, 
-од 5t до 10t носивости .................................................................   1.120.00 динара, 
-од 10t до 12t носивости ................................................................  1.550,00 динара, 
-носивости преко 12t ….................................................................   2.370,00 динара. 
 
            7) За вучна возила (тегљаче): 
-чија је снага мотора до 66 kw .....................................................   1.770,00 динара, 
-чија је снага мотора од 66 kw до 96 kw .......................................  2.370,00 динара,  
-чија је снага мотора од 96 kw до 132 kw .....................................  2.980.00 динара, 
-чија је снага мотора од 132 kw до 177 kw .................................... 3.570,00 динара,  
-чија је снага мотота преко 177 kw................................................  4.740.00 динара. 
 
            8) За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за 
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз 
пчела.............................................................................................   1.170,00 динара.'' 
 
 

Члан 2. 
 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу Општине Темерин'', а примењиваће се од 1. јануара 2021. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН         ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 06-39-4/2020-01            
ДАНА: 27.11.2020. године            РОБЕРТ ПАСТОР , с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
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318. 
 

 

На основу члана члана 6. тачка 5. и члана 7. став 1. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 
93/12, 83/16, 104/16-др.закон и 95/18-др.закон), члану 239. став 3. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник Републике Србије’’, 
број: 95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин.износи), члана 32. став 1. тачка 13. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/14 – 
др. закони, 101/16 – др. закони и 47/18), и члана 40. став 1. тачка 3. Статута 
општине Темерин (“Службени лист Општине Темерин” број 5/19),  

Скупштина општине Темерин на 7. седници одржаној 27.11.2020. године, 
донела је, 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 1. 

          У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина (“Службени лист 
Општине Темерин” број 4/19 и 22/19) мења се Tарифни број 1. тачка 1. 
подтачка 1) и гласи: 

''1.За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности, за сваки цео и започети m2 простора који 
се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

1) За обавњаље пословне делатности у привременим објектима, киосцима, летњим 
и зимским баштама утврђује се накнада у дневном износу по m2 заузете површине: 

I ЗОНА 
- за трафике (киоске)......................................... по m2   22,00 дин/дневно, 
- за летње и зимске баште................................ по m2   5,00 дин/дневно, 
II ЗОНА 
- за трафике (киоске)......................................... по m2   10,00 дин/дневно, 
- за летње и зимске баште................................ по m2     3,00 дин/дневно, 
III ЗОНА 
- за трафике (киоске)......................................... по m2     7,00 дин/дневно, 
- за летње и зимске баште................................ по m2      2,00 дин/дневно, 
IV ЗОНА 
-за трафике (киоске)......................................... по m2     3,00 дин/дневно, 
-за летње и зимске баште................................ по m2      1,00 дин/дневно, 
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Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу Општине Темерин'', а примењује се од 01. јануара 2021. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН          ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 06-39-5/2020-01            
ДАНА: 27.11.2020. године            РОБЕРТ ПАСТОР, с.р.  
Т Е М Е Р И Н        

 

319. 
 

На основу члана 2. и 5. став 1. Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 88/11, 104/16 и 95/18), и члана 40. став 
1. тачка 19. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 
5/2019),  

Скупштина општине Темерин на 7. седници одржаној 27.11. 2020. године, 
доноси  

 
О Д Л У К У  

О  
ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ  

ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
ТЕМЕРИН 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о обављању комуналних делатности на подручју општине Темерин 

(„Службени лист општине Темерин, бр.27/2016, 12/2017, 8/2018 и 23/2019), мења 
члан  173. став 3. тако да гласи: 

'' Послове из оквира делатности зоохигијене обављају јавно предузеће, 
привредно друштво, предузетник или други привредни субјект  који испуњава 
услове у складу са законом, уредбом и одлуком.''    

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Темерин.'' 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН         ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 06-39-6/2020-01                     Роберт Пастор , с.р. 
ДАНА: 27.11.2020. године              
Т Е М Е Р И Н 
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320. 
 
         На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,83/14-др.закон,101/16-
др.закон и 47/18), члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Културног центра општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 17/2014)  и члана 40. став 1.  
тачка 13. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" број  
5/2019), 

Скупштина општине Темерин на  7. седници одржаној 27.11.2020. године, 
донела је 

 
                                                      
 
                                                           Р Е Ш Е Њ Е  

                  О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
                  УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
                           “ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” ТЕМЕРИН 

   
 

                                                               I 
 

    Разрешавају  се дужности у  Управном  одбору Културног 
центра ''Лукијан Мушицки''  Темерин из реда запослених: 

− Богданка Рађеновић, члан 
− Бранислав Зукић, члан 
− Сања Крајишник, члан 
 
 

                                                               II 
 

  Именују се у  Управни одбор Културног центра ''Лукијан 
Мушицки''  Темерин из реда запослених: 

1. Марија Зељковић, члан 
2. Драгана Миловић, члан 
3. Даниел Мађар, члан 

  
                                                                  III 
 

Ово решење објавити  у  "Службеном листу општине Темерин". 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-39-7-1/2020-01          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 27.11.2020.године                       Роберт Пастор , с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
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321. 
 

 
                   На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,83/14-др.закон,101/16-
др.закон и 47/18), члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Културног центра општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 17/2014)  и члана 40. став 1.  
тачка 13. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" број  
5/2019), 

Скупштина општине Темерин на  7. седници одржаној 27.11.2020. године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН 

 
                                                                 I 

 
    Илдико Шетало се разрешава  дужности у  Надзорном  

одбору Културног центра ''Лукијан Мушицки''  Темерин из реда запослених. 
 

                                                                 II 
 

  Илдико Шетало се именује у Надзорни одбор Културног 
центра ''Лукијан Мушицки''  Темерин из реда запослених. 

 
  

III 
 

Ово решење објавити  у  "Службеном листу општине Темерин". 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-39-7-2/2020-01            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 27.11.2020.године                       Роберт Пастор , с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

322. 
 
 

          На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,83/14-др.закон,101/16-
др.закон и 47/18),  и члана 40. став 1.  тачка 13. Статута општине Темерин 
("Службени лист општине Темерин" број  5/2019), 

Скупштина општине Темерин на  7. седници одржаној 27.11.2020. године, 
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е  
 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА и ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
УПРАВНОГ   ОДБОРА  ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

"СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН 
 

I 
 

    Разрешавају  се дужности у  Управном  одбору Јавне  
библиотеке "Сирмаи Карољ"  Темерин из реда оснивача: 
1.Милана Зељковић, председник 
2.Францишка Сивери Тот, заменик председник 

 
II 

 
  Именују се у  Управни  одбор Јавне библиотеке "Сирмаи 

Карољ"  Темерин из реда оснивача: 
                1.Францишка Сивери Тот, председник 
     2.Милана Зељковић, заменик председника 
  

    III 
 

Ово решење објавити  у  "Службеном листу општине Темерин". 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                         ПРЕДСЕДНИК  
Број: 06-39-7-3/2020-01                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 27.11.2020.године                          Роберт Пастор , с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 

323. 
 

ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

ЗА ПЕРИОД 2020 - 2027. ГОДИНЕ 
 

САДРЖАЈ 
 
УВОД  
Уводна реч председника општине     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 
Савет за здравље     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 
Радна група за израду Плана     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 
ЗДРАВСТВЕНИ ПРОФИЛ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  
1. Основни подаци о територији општине Темерин     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 
 1.1. Општи географски и климатски подаци о општини Темерин     .  .  .  .   8 
 1.2. Историјски и просторно-урбани развој општине Темерин      .  .  .  .  .   10 
АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2018.  



Број 24     Службени лист општине Темерин    27.11.2020. Страна 9 

 

ГОДИНИ, ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД, 2019.
1

     .  .  .  .  . 
14 

УВОД     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 
ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 
ЗАКЉУЧЦИ       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   16 
ПРЕПОРУКЕ     .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   19 
2. Витално-демографска ситуација    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   22 
 2.1. Број и структура становништва   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 
 2.2. Наталитет и фертилитет      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    25 
 2.3. Морталитет     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   26 
  2.3.1. Општа и специфичне стопе морталитета      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   26 
  2.3.2. Структура узрока смрти      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   28 
  2.3.3. Смртност одојчади     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 
  2.3.4. Матернални морталитет    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30 
 2.4. Природни прираштај     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 
 2.5. Закључени и разведени бракови     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32 
 2.6. Миграције становништва       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 
3. Морбидитет      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34 
 3.1. Ванболнички морбидитет     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34 
  3.1.1. Служба опште медицине      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     34 
  3.1.2. Служба за здравствену заштиту  деце (0-6 година)      .  .  .  .  .  .   36 
  3.1.3. Служба за здравствену заштиту школске деце    .  .  .  .  .  .  .  .  .   37 
  3.1.4. Служба за здравствену заштиту  жена       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39 
 3.2. Анализа епидемиолошке ситуације заразних болести у општини 

Тeмерин у 2018. години      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

41 
  3.2.1. Епидемиолошки надзор над заразним болестима     .  .  .  .  .  .  . 42 
  3.2.2. Учесталост заразних болести у општини Темерин у 2018. 

години 
42 

  3.2.3. Структура заразних болести у општини темерин у 2018. години 43 
  3.2.4. Резултати спровођења програма обавезних имунизација у 

општини  Темерин у 2018. години     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

46 
4. Организација и рад здравствене службе    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47 
 4.1 Рад и коришћење ванболничке здравствене заштите    .  .  .  .  .  .  .  .  . 47 
  4.1.1. Служба опште медицине      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    47 
  4.1.2. Служба за здравствену заштиту деце (0-6 година)      .  .  .  .  .  .  . 48 
  4.1.3. Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине (7-

18 година)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

49 
  4.1.4. Служба за здравствену заштиту жена     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   49 
  4.1.5. Служба за хитну медицинску помоћ    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   50 
  4.1.6. Служба за поливалентну патронажу    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 
  4.1.7. Служба за здравствену заштиту и лечење болести уста и зуба   . 51 
  4.1.8. Специјалистичке службе       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   51 
  4.1.9. Остваривање превентивне здравствене заштите      .  .  .  .  .  .  .   52 
5. Промоција здравља и здравствено васпитање      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56 
 5.1. Активности промоције здравља на територији општине Темерин    .  . 56 
 5.2. Активности промоције здравља Дома здравља «Темерин»   .  .  .  .  .  . 56 
6. Животна средина   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59 
 6.1. Контрола здравствене исправности / безбедности воде за пиће   .  .  . 59 

 
1

 Анализа здравственог стања становништва општине Темерин у 2018. години, Институт за јавно 
здравље Војводине, нови сад, 2019, стр. 14-68. 



Број 24     Службени лист општине Темерин    27.11.2020. Страна 10 

 
 6.2. Контрола здравствене исправности воде за рекреацију   .  .  .  .  .  .  .  . 66 
 6.3. Микроклима и стање ваздушне средине      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68 
 6.4. Бука и вибрације    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   69 
 6.5. Квалитет подземних и површинских вода    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69 
7. Социоекономски услови     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70 
 7.1. Образовна структура     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70 
  7.1.1. Становништво по степену образовања     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70 
  7.1.2. Становништво по писмености     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71 
  7.1.3. Становништво по компјутерској писмености      .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72 
 7.2. Структура запослености     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72 
 7.3. Структура становништва    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75 
  7.3.1. Структура становништва по старосним групама и полу     .  .  .  . 75 
  7.3.2. Живорођени/умрли према полу      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78 
 7.4. Структура према броју чланова домаћинства     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79 
 7.5. Структура према приступу становништва водоводу и канализацији . 81 
8. Организација заједнице     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82 
 8.1. Локална самоуправа     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   82 
  8.1.1. Скупштина општине Темерин     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82 
  8.1.1.1. Савет за здравље општине Темерин     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   83 
  8.1.1.2. Саветник права пацијената      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84 
  8.1.2. Председник општине и Општинско веће      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 
  8.1.3. Општинска управа Темерин     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86 
 8.2. Систем здравствене заштите     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   86 
 8.3. Финансирање здравствене заштите    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89 
 8.4. Образовање     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 
  8.4.1. Предшколско васпитање и образовање    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   90 
  8.4.2. Основно образовање и васпитање     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   94 
  8.4.3. Средње образовање и васпитање      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   97 
 8.5. Социјална заштита     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   98 
 8.6. Спровођење пронаталитетних мера    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104 
 8.7. Рекреација и спорт     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   105 
 8.8. Култура     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105 
 8.9. Медији     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106 
 8.10. Организације цивилног друштва     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   107 
  8.10.1. Удружења грађана     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   107 
  8.10.2. Црвени крст Темерин     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   108 
 8.11. Верске заједнице и организације     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   111 
9. Ставови и јавно здравствене потребе грађана     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   112 
ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2020-27. ГОДИНЕ     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   118 
10. Визија и мисија     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119 
11. Општи и специфични циљеви     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   119 
12. Акциони план      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120 
13. Спровођење, праћење и вредновање     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   128 

 
 

 
 
 
 
 



Број 24     Службени лист општине Темерин    27.11.2020. Страна 11 

 
УВОД 
 
Уводна реч председника општине Темерин 
 
Поштовани суграђани, 
 
у прилици смо да Вам пружимо на 
увид један од најважнијих 
планских докумената општине 
Темерин под називом ''План 
јавног здравља општине Темерин 
за период од 2020 – 2027. 
године''.  
 
 
 
План нам је био да овај документ 
буде представљен баш у периоду  

 
када је читав свет захватила пошаст звана COVID-19, а услед тога, у нашој земљи 
проглашено је ванредно стање које је стопирало многе активности. Ипак, и овај период 
указао нам је још једном на значај здравља. Општина Темерин и кол-центар исте, у ком је 
било ангажовано преко стотину волонтера, велику захвалност дугују Вама, нашим 
суграђанима, захваљујући чијој смо дисциплини, одговорности, солидарности и хуманости, 
успели сви заједно да превазиђемо стање које сада већ остаје за нама, а надамо се, више 
се неће поновити.  
 
План јавног здравља општине Темерин представља  подршку испуњавању друштвене бриге 
за здравље, обезбеђивању услова у којима људи могу да буду здрави и чини основу за 
доношење одлука о акцијама за унапређење здравља и квалитета живота становништва 
општине Темерин. 
 
Добро здравље је од суштинског значаја за одрживи економски и друштвени развој и 
основна брига у животу сваке особе, свих породица и заједница. Одговорност за очување и 
унапређење јавног здравља имају сви: од нивоа државе, преко локалне самоуправе, 
послодаваца, па до појединаца. 
 
Да би се остварили неки од напред наведених циљева потребно је много знања, енергије, 
преданости и посвећености, одрицања од неких лоших и ружних навика, прихватање и 
примена савремених модела понашања према окружењу и наравно стрпљења и 
упорности. 
 
Сигуран сам да ми то можемо са Вама, поштовани суграђани, и зато молим за разумевање 
и Вашу подршку. 
 
 

     Младен Зец, председник општине Темерин 
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Савет за здравље 
 

Савет за здравље је образован од стране Скупштине општине Темерин на 14. седници 
одржаној 17.10.2013. године. Садашњи сазив је именован на 2. седници одржаној 
22.06.2016. године, 19. седници одржаној 31.10.2017. године и 23. седници одржаној 
26.03.2018. године, у следећем саставу:  

1. др Марија Вељић, председник 
2. Марија Гриса, заменик председника  
3. Бојана Миљуш, члан  
4. Јасмина Иветић, члан  
5. Јована Мрђен, члан  
6. Дивна Велемир, члан  
7. Taња Смиљанић, члан  
8. Драган Стојадиновић, члан 

и представници институција: 
9. Снежана Видовић, члан – Дом здравља Темерин 
10. др Мирјана Штрбац, члан – Институт за јавно здравље Војводине и 
11. Радмила Остојић, члан – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 
 
Радна група за израду Плана 
 

Радна група за израду Плана јавног здравља општине Темерин је формирана Решењем 
број 06-1/19-88-18-01 од 20.06.2019. године, у следећем саставу:  

1. Младен Зец, координатор Радне групе, 
2. др Марија Вељић, члан, 
3. Мирослав Тепић, члан, 
4. Дејан Брадаш, члан, 
5. Данијел Хајдук, члан и  
6. Снежана Ласица, члан.  

 
 
АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2018. ГОДИНИ, 
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД, 2019. 
 

АУТОРИ (по азбучном реду):  
 

Ач Николић Ержебет, лекар специјалиста социјалне медицине,  редовни 

професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду  
 

Бијеловић Сања, лекар специјалиста хигијене са ужом специјализацијом из 

медицинске екологије, 

ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду  
 

Велицки Радмила, лекар специјалиста хигијене, 

доцент Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду   
 

Драгић Наташа, лекар специјалиста хигијене, мастер асистент 

Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду  
 

Живадиновић Емил, лекар специјалиста хигијене са ужом 

специјализацијом из медицинске екологије, примаријус 

 

 
 

https://www.pio.rs/
https://www.pio.rs/
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Милијашевић Драгана, доктор медицине, 

асистент Медицинског факултета у Новом Саду 
 

Петровић Младен, лекар специјалиста епидемиологије, примаријус 

Поповић Милка, лекар специјалиста хигијене,   

доцент Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду   
 

Ристић Миољуб, лекар специјалиста епидемиологије,  

доцент Медицинског факултета у Новом Саду  
 

Чанковић Душан, лекар специјалиста социјалне медицине, доцент 

Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду   
 

Хархаји Сања, лекар специјалиста социјалне медицине, 

доцент Медицинског факултета у Новом Саду 
 

Шушњевић Соња, лекар специјалиста социјалне медицине, доцент 

Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду  
 

Штрбац Мирјана, лекар специјалиста епидемиологије  

 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОФИЛ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 

1. Основни подаци о територији општине Темерин 

 

1.1. Општи географски и климатски подаци о општини Темерин
2

 
 

Општина Темерин је лоцирана у југоисточном делу Бачке, на лесној тераси и припада 

Јужнобачком округу. На северу се граничи са општином Србобран, на истоку са општином 

Жабаљ, на југу са општином Нови Сад, док се западно од ње налази општина Врбас. 

Општину чине три насеља: Темерин, Бачки Јарак и Сириг. Општина заузима површину од 

170км2 (0,8% територије Војводине). Густина насељености износи 166,5. 
 

 
 

Општинску територију пресецају четири друмске саобраћајнице: међународни пут Е-75, 

саобраћајница М-22, Регионални пут Р-120, Регионални пут П-104. Железничка пруга се 

налази у југоисточном делу општине и њоме се одвија теретни саобраћај између Новог Сада 

и Сенте, преко Жабља и Бечеја.  
 

Целокупна површина општине Темерин се налази на југоисточном делу Јужнобачке лесне 

 
2

 Општи географски и климатски подаци о општини Темерин преузети су из документа Стратегија 
развоја општине Темерин 2016-2020. година, страна 15. 
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терасе. Просечна висина терена се креће од 81 до 83m а.в, док висину 84-86m достижу 

хумови у северно и југоисточном делу општине (Ристановић, Јокић, 2006,15). На неким 

потезима измерена је апсолутна висина и од 78m (Топографска карта, 1981.). Од 

геоморфолошких елемената уочљиви су речне долине, предолице, хумови и лучна 

удубљења. Настали су процеђивањем атмосферске воде кроз лес или су предиспониране 

облицима прелесног рељефа.  
 

Клима општине Темерин има степско-континенталне одлике. Лета су топла, зиме хладне, а 

прелазна годишња доба су изразита. Температурне амплитуде су велике. Просечна 

температура ваздуха у 2012. години, према метеоролошкој станици Римски Шанчеви, 

износила је 12.6°С
3

. Просечна годишња количина воденог талога износи 580,3mm.  
 

Воде у општини Темерин се јављају у виду подземних и површинских. Подземне воде имају 

облик фреатских, артешких и термоминералних вода.  
 

Фреатске се налазе на дубинама од 300 до 150cm. На површини се ретко појављују. 

Најчешће се виђају у време најинтензивнијег излучивања падавина, у виду бара, мочварних 

терена и по подрумима кућа. У прошлости су коришћене за водоснабдевање, али се касније 

прешло на експлоатацију артешких вода, које су према физичким и хемијским својствима 

квалитетније.  
 

Артешке воде су констатоване на пет различитих дубина, али је у њима утврђено и 

присуство повећане количине амонијака, калијумперманганата и арсена, што указује на то 

да су извесни проблеми у будућем водоснабдевању (Ристановић, Јокић, 2006.).  
 

До изградње водовода, становништво се снабдевало са 25 субартешких бунара дубине 80-

120m, од којих је 16 било у Темерину, 5 у Бачком Јарку и 4 у Сиригу. Водовод је у општини 

Темерин изграђен током седамдесетих година XX века. Он се снабдева водом са више 

артешких бунара, која долази са 125-187m дубине. На северном делу територије општине 

Темерин налази се 18km или 28% речне долине Јегричке или Велике баре. 
 

Општини припадају Јегричкине десне притоке, као што су Каналић (Кисачки канал), Мала 

бара и Бели канал са Циганском баром. Сви површински водени токови општине Темерин 

су измењени хидротехничким радовима и укључени у хидросистем Дунав – Тиса – Дунав.  
 

На територији општине Темерин постоје три водене акумулације. Настале су приликом 

експлоатације геолошког састава за производњу цигле. Јамура Бачког Јарка је у функцији 

рибњака. Источно од Темерина је порибљена јамура димензија 250x150m, а у парку 

Каштела налази се језерце величине 17 ари и 98 m2 .  
 

Термоминералне воде су нађене на дубинама 200-300 метара. Температура им се креће од 

20 до 270С и нису за пиће, јер им минерализација прелази 1 gr/l. Експлоатишу се од 1914. 

године. Године 1968, из бушотине дубоке преко 1650 m добијена је вода температуре 960С, 

на основу чега је израчунат геотермски степен од 5-60С/100m (Лашков, 1985.).  
 

Од хемијско-минеролошког састава воде зависи њено балнеолошко дејство, а да ли ће и 

колико бити коришћено, зависи од многих других фактора.  
 

Темеринска вода, не само да је богата различитим минеролошким елементима, 

чија је концентрација изнад нивоа лековитости и спада у групу топлих вода. 

Темеринску воду Купатила, чија температура износи 26,5ºC сврставамо у групу 

хипотерми, док вода у отвореном базену са температуром воде од 40ºC, 

представља хипертерму. Стални пратилац темеринске термоминералне воде је 

метан, који је коришћен и за загревање просторија.  

 
 

 
3

  Метеоролошки годишњак 1, Климатолошки подаци, Републички хидрометеоролошки завод, 2012. 
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Топографску површину општине Темерин изграђују земљишта настала распадањем леса и 

алувијалних наноса. По заступљености, највеће површине прекривене су черноземом и 

његовим варијететима, као што су: чернозем карбонатни, чернозем са знацима ранијег 

забаривања, чернозем са знацима оглејавања и чернозем солончакасти. Од осталих врста 

земљишта констатовани су: солончак, ритска црница карбонатна и бескарбонатна 

местимично заслањена и ливадска црница карбонатна (Нејгебауер и др, 1971.). 

 

1.2. Историјски и просторно-урбани развој Темерина
4

 
 

У писаним изворима Темерин се под данашњим именом први пут помиње 1332. године у 

папској признаници издатој жупнику Лаурентију де Темерију (Laurentie de Themeri). 

Вероватно је у том периоду насеље било мало, а можда је у одређеном историјском периоду 

и нестало. Следећи помен насеља на овој локацији потиче из 1687. године, али сада под 

именом Алмаш. Нови историјски податак из 1714. године бележи постојање насеља под 

данашњим именом – Темерин. Коморски извештај из 1717. године региструје исељавање 

већег дела становништва у данашњи Нови Сад, где се и данас налази црква која се назива 

Алмашка. Темерин је у том периоду било мало село са претежно српским становништвом. 

У првој половини 18. века, у пореским пописима, поново је насеље под именом Темерин. 

Већи прилив становништва, који је свакако допринео развоју насеља започео је 1782. 

године, када у ово место почиње колонизација мађарског становништва из северних делова 

Панонске низије.  

 

Слика 1. Прво картирање Темерина на 

једној војној карти из периода 1763-

1787. 

Сл. 2. Друго картирање Темерина из 

периода 1806-1869. 

 

 

 
 

 
Извор: http://mapire.eu/ 
 

Године 1796. Темерин купује гроф Сечењ и претвара га у део свог поседа. Ширење насеља 

се у том периоду наставило изградњом нових кућа и улица у правцу истока и запада, 

односно паралелно са главном улицом. Године 1799. Темерин добија статус варошице и 

право да четири пута годишње организује вашаре. 

 
 

 
4

 Историјски и просторно – урбани развој Темерина делом је преузет из научног рада: Кицошев, С., 
Wastl-Walter, Д., Нађ, И. и Ристић, Д. (2012) Просторно-урбани развој темерина, Зборник радова 
Департмана за географију, туризам и хотелијерство, бр. 41. Универзитет у Новом Саду, Нови Сад. 

http://mapire.eu/
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Револуционарна 1848-49. година је донела велике недаће Темерину, пошто је у оружаним 

сукобима 1848. године насеље готово у потпуности спаљено, а становништво се разбежало. 

После сукоба део становништва се вратио у своје насеље. Током наредних деценија 

Темерин се демографски опоравио а затим и почео да напредује услед константног 

досељавања становништва. 
 

Великом замаху у развоју насеља допринела је изградња железничке пруге Нови Сад – Бечеј 

1899. године, чија је траса прошла кроз Темерин. Тај моменат је омогућио развој индустрије 

(циглана, парни млинови и др.), што је привукло нове досељенике, а самим тим и даље 

територијално ширење места, углавном према истоку и западу, али и дуж главне улице 

према северу и југу. Истовремено, Темерин постаје значајан трговачки центар за овај део 

Бачке. 
 

 

 

 

Слика 3. Треће картирање Темерина на 

једној војној карти из периода 1869-

1887. 

Сл. 4. Четврто картирање Темерина на 

војној карти Угарске краљевине из 

периода 1869-1887. 
 

 
 

 

 

Између 1920. и 1924. године у Темерин се колонизују српске добровољачке породице, које 

формирају своје насеље на ободу југоисточног дела насеља (јужно од пруге која пресеца 

насеље) под називом Старо Ђурђево. За време Другог светског рата ови колонисти су 

протерани и на њихово место је насељено мађарско становништво из Буковине. Пред крај 

рата ови колонисти су се повукли са Мађарском војском (1944. године), а после рата се један 

део старих колониста вратио. 
 

По завршетку Другог светског рата настављено је демографско и територијално ширење 

Темерина. Становништво се више није досељавало организованим колонизацијама, већ 

више стихијски. Централни део насеља се и даље ширио према истоку и западу, док се 

јужни део (тзв. Колонија) такође развијао. Током шездесетих и седамдесетих година 20. века 

Темерин је наставио свој даљи демографски и урбани развој. Сада је доминантни мотив 

досељеног становништва била близина Новог Сада и ниже цене грађевинског земљишта. У 

том периоду долази до значајне индустријализације Темерина и подизања погона 

прехрамбене, машинске, дрвне, текстилне, хемијске и индустрије грађевинског материјала. 

По ободним деловима града подижу се савремене вишеспратне зграде за индивидуално 

становање, као и на појединим деловима главне улице. 
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Ратне, деведесете године донеле су одређене демографске промене. Део мађарског живља се 

исељава, а у Темерин пристиже значајан број избеглица, претежно из Хрватске и Босне и 

Херцеговине. За потребе овог становништва изграђени су станови и куће на крајњем 

североисточном делу насеља, чиме је Темерин добио садашњи облик насеља. 
 

Данас се у Темерину срећу различити типови кућа и зграда. Међу најстаријим објектима су 

куће граћене пре сто и више године. Зидане су од најјефтинијег материјала: земље и трске. 

Својом дужином су улазиле у двориште (тзв. куће на бразду). Од осамдесетих година 19. 

века имућнији житељи подижу куће од цигле и покривене црепом. Те куће су дужим 

фронтом излазиле на улицу, са великом капијом у средини (тзв. ајнфорт), а уличне фасаде 

су им биле богато украшене. После Другог светског рата, посебно од средине шездесетих 

година 20. века, подижу се модернији објекти, односно куће на спрат. Истовремено, 

започиње изградња вишеспратних зграда за колективно становање, у почетку у главној 

улици, а касније и у рубним зонама насеља. 
 

Данас, Темерин као најзначајнију функцију има становање, о чему говори велики број 
дневних миграција, што је и разумљиво због велике близине Новог Сада. За разлику од 
велике већине насеља у Бачкој и Војводини, Темерин је у последњем међупописном 
периоду забележио демографски пораст (према првим резултатима пописа из 2011. године 
укупан број становника износио је 19.613). 
 

 
 
 

 
 
 

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА  
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2018. ГОДИНИ 

 
НОВИ САД, 2019. ГОДИНА 
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УВОД 
 
Анализа здравственог стања становништва је основа за објективну идентификацију 
здравствених проблема и приоритета, избор и примену стратегија, мера и активности за 
решавање утврђених проблема, а у циљу очувања и унапређења здравља становништва. 
 
Анализа здравственог стања је опис/мерење здравља становништва према прихваћеним 
стандардима уз помоћ здравствених индикатора (показатеља). 
 
Процена здравственог стања становништва се ради из више разлога, међу којима су 
најважнији: 
▪ унапређење здравственог стања становништва, 
▪ идентификација приоритетних здравствених проблема, 
▪ праћење промена здравственог стања становништва током времена, 
▪ компарација са становништвом на другим територијама и   
▪ одабир и усмеравање стратегија за решавање проблема. 

 
За анализу здравственог стања становништва општине Темерин коришћени су подаци 
витално-демографске статистике, подаци о регистрованом морбидитету, раду и 
коришћењу здравствене службе и условима животне средине из следећих извора 
података: 
▪ попис становништва и процене броја становника, 
▪ регистри виталних догађаја (рађање, умирање), 
▪ медицинска документација (рутинске евиденције и извештаји здравствене службе), 
▪ епидемиoлошка истраживања и 
▪ извештаји о квалитету ваздуха, намирница, воде за пиће, воде за пиће јавних бунара, 

површинских и отпадних вода, квалитета животне средине и др. 
 

За потребе анализе демографске ситуације (број и структура становништва, закључени и 
разведени бракови) и индикатора виталне статистике (наталитет, фертилитет, морталитет, 
природни прираштај) коришћени су последњи расположиви подаци Републичког завода за 
статистику. 

 
 

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
ЗАКЉУЧЦИ 

 
ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЈА 
 

▪ Просечна старост становништва општине Темерин је 40,5 година и указује на изражено 
старење становништва.  
 

▪ Висока стопа морталитета (12,4‰) и ниска стопа наталитета (8,1‰) имају за резултат 
негативан природни прираштај (-4,4‰), односно долази до смањења броја становника 
(депопулација). 

 

▪ У општини Темерин жене најчешће рађају у старосној доби 25-29 година.  
 

▪ Водећи узроци смртности становништва општине Темерин су хроничне незаразне 
болести, при чему болести система крвотока и тумори чине 72,5% свих узрока смрти.  
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▪ На територији општине Темерин у 2017. години није регистрован ниједан смртни случај 

због компликације трудноће, порођаја и пуерперијума а стопа смртности одојчади је 
износила 8,9‰. 

 
МОРБИДИТЕТ – ОБОЛЕВАЊЕ 
 

▪ У морбидитету регистрованом у служби опште медицине преовлађују хроничне 
незаразне болести, као што су болести система крвотока, болести система за дисање, 
болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма и болести мишићно-
коштаног система и везивног ткива, а које чине скоро половину укупног ванболничког 
морбидитета одраслог становништва општине Темерин. 
 

▪ Најчешће присутне дијагнозе у служби опште медицине су есенцијална артеријска 
хипертензија, шећерна болест, лица која траже здравствене услуге ради прегледа и 
испитивања, остала лица потенцијално здравствено угрожена заразном болешћу и 
други симптоми, знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази. 

 

▪ Најчешћи узроци оболевања деце предшколског и школског узраста општине  Темерин 
су болести система за дисање. Код деце предшколског узраста значајно место још 
заузимају и заразне и паразитарне болести, док код деце школског узраста још 
доминирају повреде, тровања и последице деловања спољних фактора. 

 

▪ Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом, болести 
мокраћно-полног система, тумори, трудноћа, рађање и бабиње, као и заразне болести 
и паразитарне болести, представљају водеће узроке ванболничког морбидитета жена. 
Посебан значај у оквиру групе тумора заузимају тумори глатког мишића материце, 
злоћудни тумор дојке и доброћудни тумор јајника. 

 
 
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 
 

▪ Према учесталости заразних болести у 2018. години, општина Темерин се налази на 
последњем, месту у односу на остале општине Јужнобачког округа. 
 

▪ Нижа учесталост заразних болести у општини Темерин може се приписати недостатку 
дефиниција случаја на националном нивоу, оних заразних болести које подлежу 
пријављивању, а према којима би се руководили лекари у надзору над заразним болестима и 
недостатком едукације лекара.  

 

▪ Значајна редукција стопe инциденције заразних болести у односу на претходне године 
последица је измене законске регулативе и новоуведене листе заразних болести које подлежу 
обавезном пријављивању. 

 

▪ Мањи број пријављених случајева заразних обољења на територији општине Темерин током 
2018. године може бити последица недоступности и/или удаљености лабораторијске 
дијагностике за етиолошку потврду узрочника заразних болести. Клинички постављена 
дијагноза не може бити довољна у дефинитивној класификацији обољења те се следствено не 
попуњава предвиђени образац за пријаву заразне болести, у складу са Законом. 

 

▪ Као последица наведеног начина пријављивања, нижа учесталост заразних болести и структура 
обољења која подлежу обавезном пријављивању на територији оштине Темерин не одражава 
реалну епидемиолошку ситуацију. 

 

▪ Остварени обухват имунизацијом у општини Темерин задовољавајући  је за већину вакцина из 
обавезног програма имунизације. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 
 

▪ Примарну здравствену заштиту становништву општине Темерин обезбеђује Дом  
здравља Темерин, док болничку здравствену заштиту (секундарни и терцијарни  ниво) 
становништво Темерина остварује у 11 здравствених установа које се налазе на 
територији града Новог Сада. 
 

▪ Укупан број запослених у Дому здравља Темерин, финансираних из средстава 
обавезног здравственог осигурања, у 2018. години  износио је 114 радника, од тога 33 
доктора медицине, 41 медицинска сестра техничар, 6 лабораторијских техничара, 4 
физиотерапеутска техничара, 2 радиолошка техничара, 7 административних радника, 
19 техничких и 2 помоћна радника. У стоматологији из средстава обавезног 
здравственог осигурања финансирано је 6 стоматолога, 7 стоматолошких сестара – 
техничара и 2 зубна техничара. 

 

▪ Обезбеђеност становништва Темерина здравственом заштитом је мања у односу на 
нормативе у већини служби Дома здравља (служба опште медицине, служба за 
здравствену заштиту деце и поливалентна патронажа, где  је  ситуација неповољна због 
недостатка кадра, док је у осталим службама обезбеђеност задовољавајућа. 

 
▪ Обухват превентивним прегледима мале деце, ученика основних и средњих школа, 

трудница, породиља, жена и одраслог становништва је мањи од потребног, док је 
обухват превентивним прегледима деце предшколског узраста одговарајући. 

 
ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

▪ Дом здравља „Темерин“ у 2018. години спровео је укупно 13 здравствено-промотивних 
кампања на територији општине. У оквиру програмског здравствено-васпитног рада 
дом здравља реализовао је 259 индивидуалних и 36 групних активности (семинари, 
предавања и креативне радионице)  којима је обухваћено 1204 особе. Здравствени 
радници дома здравља (9) присуствовали су на 4 континуиране едукације. 
Реализовани су медијски садржаји у облику новинских чланака. 

 
ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 

Животна средина (ваздух, вода, храна и др.) може имати директан и индиректан утицај на 
здравље становништва. 
 
Контрола стања животне средине (вода за пиће и вода базена) 
 

▪ Непречишћена хлорисана вода за пиће у насељима на територији Општине Темерин 
(Темерин, Сириг и Бачки Јарак) којом се снабдева више од 95% становништва, 
здравствено је неисправна у 99% узорака; 
 

▪ Становништво Општине Темерин (100%) изложено је хемијским опасностима (арсен и 
нитрит) из непречишћене хлорисане водe за пиће; 
 

▪ Спорадично се утврђују и микробиолошке опасности у непречишћеној хлорисаној води 
за пиће из мреже локалних водовода које утичу на здравље становништва, посебно 
осетљиве популације (деца, труднице, дојиље, стара и хронично оболела лица); узроци 
микробиолошке неисправности су најчешће везани за здравствено безбедно 
снабдевање и руковање водом за пиће, посебно у насељима на крајевима водоводне 
мреже и у објектима са старим водоводним инсталацијама;  
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▪ Алтернативни извори водоснабдевања (артешки бунар „код Каде“ у Темерину) нису 

доступни свом становништву, нити обезбеђују довољну количину воде за све потребе 
становништва, нити се контролишу сви параметри здравствене исправности воде за 
пиће од интереса (арсен);  
 

▪ У Општини Темерин се не спроводи праћење квалитета ваздуха нити нивоа буке у 
животној средини, нити праћење хемијског и еколошког статуса површинске воде 
намењене купању и рекреацији становништва.   

 

 
ПРЕПОРУКЕ 
 
ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЈА 

 

▪ Анализа демографских индикатора указује да у општини Темерин постоји изразито старење 
становништва и велико учешће старих особа у укупној структури становништва што указује на 
потребу за већим ангажовањем друштва за бригу о старима, посебно кроз активности 
социјалне и здравствене заштите. 
 

▪ Низак наталитет у општини Темерин захтева дефинисање и спровођење пронаталитетних мера 
и активности у циљу повећања рађања.  

 
МОРБИДИТЕТ И МОРТАЛИТЕТ 

 

▪ Водећи узроци оболевања и умирања становништва општине Темерин су хроничне незаразне 
болести. У основи ових болести су дуготрајно присуство фактора ризика, штетне навике и 
понашања (неправилна исхрана, физичка неактивност, пушење, гојазност, хипертензија и др.) 
који се могу ставити под контролу интензивирањем промотивно-превентивних мера и 
активности и јасним делегирањем задатака за спровођење стратегија са нагласком на 
мултисекторску сарадњу. 

 
КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

▪ Потребно је кадровски ојачати Службу опште медицине, као и службу поливалентне 
патронаже, као посебно значајне у превентивном раду са свим вулнерабилним категоријама 
становништва, а која у свом домену рада у породици и широј заједници спроводи активни 
надзор над здрављем здравих и оболелих лица.  

 

▪ Неопходно је повећати одазив становништва на систематске прегледе и скрининге, као 
значајне мере у откривању болести и поремећаја у здрављу свих категорија становништва, а 
нарочито појачати активности на раном откривању кардиоваскуларних болести, шећерне 
болести, повишеног крвног притиска и малигних болести. 

 

▪ Очување и даље унапређење здравља најосетљивијих категорија становништва захтева 
доследно спровођење мера утврђених националним програмом здравствене заштите жена, 
деце и омладине али и интензивирањем превентивног рада изабраног  лекара, дукацијом 
едукатора (породице, васпитача предшколских установа, наставника и др) и јачањем 
интерсекторских и мултидисциплинарних активности. 

 

▪ И поред генерално добре кадровске обезбеђености примарном здравственом заштитом 
становништва Темерина, како би се одржао и унапредио  квалитет здравствене заштите 
неопходно је радити на ојачању свих ресурса, почевши од подржавања едукације кадрова, 
набавке нове и замене дотрајале опреме, па до увођења нових здравствених технологија. 
Такође, неопходно је ојачати и подстицати партнерство унутар свих нивоа здравствене заштите 
као и са локалном заједницом.  
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ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 
 

▪ Повећати мотивисаност лекара за учешће у систему надзора, и едукацијама о надзору, што је 
предуслов за ажурно праћење, адекватну анализу и процену епидемиолошке ситуације на 
територији општине Темерин. 

 

▪ Подсетити лекаре на одредбе Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник РС”,  15/16) и Правилник о пријављивању заразних болести 
(„Службени гласник РС”, 44/17), подсетити их на актуелну листу (приказана у табели 
овог извештаја) заразних болести које подлежу обавезном пријављивању. 

 

▪ У сарадњи са Центром за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Војводине 
спроводити циљана лабораторијска испитивања према  индикацијама у циљу постављања 
етиолошке дијагнозе, како за појединачне случајеве обољења тако и у циљу откривања 
епидемија и предузимања/предлагања мера ради сузбијања истих. 

 

▪ При свакој посети лекару, особама одређеног узраста, проверавати вакциналне статусе и по 
потреби вршити допунску вакцинацију пропуштених годишта. 

 

▪ У случају одбијања или упорног одлагања било које вакцине из календара обавезне активне 
имунизацију лица одређеног узраста од стране родитеља, поступити у складу са Законом, 
односно пријавити надлежној санитарној инспекцији. 

 

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

▪ Потребно је даље унапређење активности здравственог васпитања и промоције 
здравља усмерених на осетљиве популационе групе и здравствене проблеме који 
највише доприносе оптерећењу болестима становништва Општине Темерин. 

 

▪ У том циљу потребно је:  
➢ подстицати мултисекторску сарадњу и партнерство за здравље у локалној 

заједници, 
➢ обезбедити одговарајући тираж здравствено-васпитних средстава за поједине 

популационе групе, 
➢ организовати едукације едукатора и циљних популационих група, 
➢ подстицати партнерство унутар здравственог система, 
➢ подстицати партнерство са здравствено-одговорним представницима различитих 

друштвених делатности (а нарочито образовним установама), 
➢ јачати кадровски потенцијал у погледу образовања (специјализације, 

субспецијализације и континуирана едукација) и броја здравствених радника који су 
ангажовани у промоцији здравља, 

➢ континуирано пружати информације за јавност о актуелним јавно-здравственим 
питањима, 

➢ континуирано спроводити све врсте превентивних прегледа у одређеним 
популационим групама у складу са Правилником о садржају и обиму права на 
здравствену заштиту из обавеза здравственог осигурања и о партиципацији за 2019. 
годину („Службени гласник РС“, бр. 7/2019). 
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ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

▪ Унапредити техничко-технолошке капацитете водоснабдевања у насељима Општини 
Темерин; 
 

▪ Реализовати мониторинг воде свих алтернативних извора водоснабдевања 
становништва Општине Темерин;  
 

▪ Изградити одговарајући канализациони систем у насељима Општине Темерин, ради 
одвођења комуналних отпадних вода, као и постројење за пречишћавање отпадних 
вода; 
 

▪ Израдити стратешка документа за управљање условима животне средине, чији ће 
саставни део представљати и процена утицаја чинилаца животне средине на здравље 
људи; 
 

▪ Ради процене утицаја чинилица животне средине на здравље становништва Општине 
Темерин: 

− унапредити мониторинг здравствене исправности / безбедности воде за пиће у 
насељима територији Општине Темерин у смислу учесталије контроле параметара 
здравствене исправности воде за пиће од интереса (арсен); 

− реализовати мониторинг буке / квалитета ваздуха у животној средини.  
 

▪ У складу са подацима здравствене статистике и капацитетима локалне самоуправе, 
иницирати креирање и спровођење посебних јавно-здравствених програма у локалној 
заједници са циљем смањења утицаја најзначајнијих чинилаца ризика за здравље 
становништва Темерина.  

 

Интензивирати континуиране едукације у циљу препознавања и елиминације опасности из 
животне средине које могу допринети обољевању становништва. Посебно значајне 
области едукације становништва су у вези са безбедним руковањем воде за пиће, 
поштовањем основних хигијенских принципа одржавања личне хигијене и придржавања 
прописаног јавног реда на базенима и у стамбеним и јавним комуналним објектима. 

 
2. Витално-демографска ситуација 

 
2.1. Број и структура становништва 
 

У циљу сагледавања демографске ситуације у дефинисаној популацији користе се 
различити индикатори као што су демографски индикатори (број и структура 
становништва), индикатори природног и механичког кретања становништва, као и праћење 
њихових промена током времена.  
 

Један од основних демографских индикатора је број становника. Према подацима 
Републичког завода за статистику у Темерину је у 2017. години живело 27757 становника и 
у односу на попис из 2002. године број становника се смањио за 1,8% (табела бр. 1).  
 

Табела бр. 1  Број становника према полу у општини Темерин у 2002. и 2017. години 
 

Пол 
Број становника 

према попису 2002. 
годинеа 

Број становника 
према процени 2017. 

годинеб 

Индекс 2017/2002.  
(%) 

Мушки 13813 13739 99,5 

Женски 14462 14018 96,9 

Укупно 28275 27757 98,2 
Извор: а Републички завод за статистику Србије. Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. 

Београд, 2003. 
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б Процена становништва за 2017. годину Републичког завода за статистику 

 

Mаскулинитет je показатељ полне структуре становништва и представља број мушкараца 
на 1000 жена. Ниже вредности маскулинитета говоре у прилог бољег здравственог стања 
становништва јер су последица смањене смртности жена и продужења животног века 
жена. У Темерину је маскулинитет у 2017. години био негативан и износио је 980 и нешто је 
виши у односу на маскулинитет у Јужнобачком округу и Војводини (табела бр. 2). 

 

Табела бр. 2  Стопа маскулинитета у 2017. години  
  

Територија Стопа маскулинитета 

Темерин 980 

Јужнобачки округ 932 

Војводина 951 

Извор: Процена становништва за 2017. годину Републичког завода за 
статистику 

 

Очекивано трајање живота у Темерину износи 72,9 година за мушкарце и 78,1 година за 
жене и ниже је у односу на очекивано трајање живота у земљама Европске Уније (78,1 

година за мушкарце и 83,6 године за жене)
5

. 

 

Табела бр. 3 Очекивано трајање живота у 2017. години 
 

Територија 

Очекивано трајање живота 
(године) 

мушкарци жене 

Темерин 72,9 78,1 

Јужнобачки округ 72,8 78,1 

Војводина 71,9 77,3 

Извор: Републички завод за статистику Србије. Саопштење СН40, 
Статистика становништва, Витални догађаји у Републици Србији, 
2017. 

 

Старосна структура становништва се процењује на основу више индикатора. Према 
подацима последњег пописа, просечна старост становништва општине Темерин у 2011. 
години је износила 40,5 година, што указује да је становништво Темерина старо (гранична 
вредност је 30 година). Просечна старост жена је већа за око три године од просечне 
старости мушкараца (табела бр. 4).  
 

Табела бр. 4 Просечна старост становништва према попису из 2011. године 
 

Територија 
Просечна старост                  

мушкараца 
Просечна старост                     

жена 

Просечна старост 
становништва                 

- укупно - 

Темерин 39,1 41,9 40,5 

Јужнобачки округ 39,0 42,0 40,6 

Војводина 40,2 43,3 41,8 

Извор: Републички завод за статистику Србије. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у 
Републици Србији. Београд, 2012. 

 
5

 Извор: Eurostat. Key figures on Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 
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Индекс старости представља однос броја особа старости 60 и више година и младих до 19 
година, а вредност већа од 0,4 указује на процес демографског старења. Индекс старости у 
Темерину је 2017. године износио 1,25 и бележи значајан пораст у односу на вредност коју 
је имао пре 15 година (табела бр. 5). 
 

Табела бр. 5 Индекс старости у 2002. и 2017. години 
 

Територија 
Индекс старости             у 

2002. годиниа 
Индекс старости            у 

2017. годиниб 

Темерин 0,76 1,25 

Јужнобачки округ 0,88 1,18 

Војводина 0,95 1,36 

Извор: а Републички завод за статистику Србије. Попис становништва, домаћинстава и станова у 
2002. Београд, 2003. 

 б Процена становништва за 2017. годину Републичког завода за статистику 
 

Зрелост становништва говори о процентуалном учешћу особа старих 65 и више година у 
укупној популацији и уколико је већа од 10% становништво се сматра старим. У структури 
становништва Темерина удео лица старих 65 и више година у 2017. години је износио 
17,3%.  

 

Биолошки тип становништва показује учешће појединих старосних категорија (0-14, 15-49, 
50 и више година) у укупном броју становника. Становништво Темерина спада у 
регресивни тип становништва који карактерише висок удео становништва старог 50 и више 
година (39,2%) и мало учешће младих старости до 14 година (15,1%) (табела бр. 6). 
 

Табела бр. 6 Биолошки тип становништва општине Темерин у 2017. години 
 

Старост 

Становништво према процени за 
2017. годину 

Број % 

0 - 14 година 4191 15,1 

15 - 49 година 12691 45,7 

50 и више година 10875 39,2 

Укупно 27757 100,0 
Извор: Процена становништва за 2017. годину Републичког завода за 

статистику 
 

Старосна пирамида (дрво живота) је графички приказ полне и старосне структуре 
становништва. Старосна пирамида становништва Темерина са узаном базом и ширим 
делом у средини графикона указује на мали удео младог становништва и старење 
популације. Посматрано у односу на пол, број мушкараца је већи од броја жена у 
старосним категоријама до 45-те године (графикон бр. 1).  
 

Графикон бр. 1 Становништво Темерина према полу и старости у 2017. години         
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Извор: Процена становништва за 2017. годину Републичког завода за статистику 

 
2.2.  Наталитет и фертилитет 

 

Наталитет (рађање) је основни показатељ позитивног природног кретања становништва и 
представља број живорођене деце на одређеној територији у току календарске године, а 
изражава се стопом наталитета (број живорођене деце на 1000 становника). У 2017. години 
у општини Темерин је живорођено 224 деце, а стопа наталитета је износила 8,1‰ и тумачи 
се као неповољна с обзиром да се повољном стопом наталитета сматрају вредности од 13 
до 20‰ (табела бр. 7). 
 

Табела бр. 7  Број живорођене деце и стопа наталитета у 2017. години 
 

Територија 
Број 

живорођене 
деце 

Стопа 
наталитета 

(‰) 

Темерин 224 8,1 

Јужнобачки округ 6529 10,6 

Војводина 17564 9,4 
Извор: Републички завод за статистику Србије. Саопштење СН40, 

Статистика становништва, Витални догађаји у Републици Србији, 
2017. 

 

Значајан показатељ позитивног природног кретања становништва је и фертилитет који се 
изражава општом и специфичном стопом. Општа стопа фертилитета представља број 
живорођене деце на хиљаду жена фертилне доби (15 до 49 година), на одређеном 
подручју у току календарске године. Гранична вредност за општу стопу фертилитета је 50‰ 
и ниже вредности указују на низак фертилитет. У општини Темерин у 2017. години општа 
стопа фертилитета је била ниска и износила је 36,2‰. 
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Специфична стопа фертилитета представља број живорођене деце коју су родиле жене 
одређене старости на 1.000 жена те старости. У 2017. години највиша стопа фертилитета је 
била код жена старости 25 до 29 година, а затим у старосној групи жена старости 30 до 34 
године (графикон бр. 2). Просечна старост мајки при рођењу детета у општини Темерин је 
у 2017. години била 29,9 година и нижа је у односу на просечну старост мајки при рођењу 
детета у Јужнобачком округу (30,5 година) и  Војводини (29,6 година). 
 

Графикон бр. 2    Специфичне стопе фертилитета у општини Темерин у 2017. години 
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2.3.  Морталитет  

 
2.3.1. Општа и специфичне стопе морталитета 
 
Морталитет (смртност) је основни показатељ негативног природног кретања становништва 
и представља број умрлих на одређеној територији у току календарске године. Морталитет 
је одраз комплексног деловања биолошких, социјално-економских и других фактора 
(структура морбидитета, обим и квалитет пружене здравствене заштите и друго).  
 

Према подацима Републичког завода за статистику у 2017. години у општини Темерин је 
умрло 345 особа.  
 

Општа стопа морталитета представља број умрлих на једној територији на 1000 становника 
и у општини Темерин је у 2017. години износила 12,4‰ и тумачи се као висока (табела бр. 
8). 
   

Табела бр. 8 Број умрлих и опште стопе морталитета у 2017. години 
 

Територија Број умрлих 
Општа стопа 
морталитета 

(‰) 

Темерин 345 12,4 

Јужнобачки округ 7806 12,6 

Војводина 27634 14,8 

 
Извор: Републички завод за статистику Србије. Саопштење СН40,  

Статистика становништва, Витални догађаји у Републици Србији, 2017.  
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Већина општина у Војводини има врло високе вредности стопе морталитета (15 и више 
умрлих на 1000 становника) (картограм бр. 1). 
 

Картограм бр. 1 Општа стопа морталитета по општинама у Војводини у 2017. години 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
1 – Петроварадин 
2 – Сремски Карловци 

 
 до 15‰ 

 
 15‰ и више 

 
 

Извор података: Републички завод за статистику Србије. Саопштење СН40, Статистика становништва, Витални  
догађаји у Републици Србији, 2017. 

 

Специфична стопа морталитета је прецизнији показатељ смртности од опште стопе 
и најчешће се изражава према полу и старости. Специфична стопа морталитета је 
износила 12,4‰ и код мушкараца  и код жена (табела бр. 9). 
 
 

Табела бр. 9 Старосна и полна структура умрлих и специфичне стопе морталитета 
на 1000 становника у општини Темерин у 2017. години 

 

Старосна 
категорија 

Мушкарци Жене Укупно 

Број 
умрлих 

Специфична 
стопа 

смртности (‰) 

Број 
умрлих 

Специфична 
стопа 

смртности (‰) 

Број 
умрлих 

Специфична 
стопа 

смртности (‰) 

0-4 1 1,5 2 3,5 3 2,4 
5-14 - - - - - - 

15-24 1 0,6 0 0,0 1 0,3 
25-34 5 2,7 1 0,5 6 1,6 
35-44 2 0,9 0 0,0 2 0,5 

Оџаци 

Чока 

Житиште 

Зрењанин Бачки 
Петровац

 1 
 

Пећинци Ковин 

Сомбор 

Суботица 

Бачка Топола 

Кањижа 

Нови  
Бечеј 

 
Нова  
Црња 

Жабаљ Сечањ 

Пландиште Тител 

Бач 

Шид  

Сремска 
Митровица Стара  

Пазова 

Ковачица 
Алибунар Вршац 

Панчево Бела 
 Црква 

Мали  
Иђош 

Опово 

Темери
н 

Врбас 

    Апатин Кула 

Бечеј 

Инђија 

Србобран 

Бачка 
Паланка 

Ириг 

Нови Сад 

Ада 

Беочин 

Сента 
Кикинда 

Рума 

 

 

1 2 
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45-54 9 5,0 5 2,7 14 3,9 
55-64 25 12,4 19 8,5 44 10,4 
65-74 59 42,1 26 16,3 85 28,4 
75-84 57 96,4 79 84,9 136 89,4 

85 и више 12 118,8 42 213,2 54 181,2 
Укупно 171 12,4 174 12,4 345 12,4 

 

Извор: Радне табеле Републичког завода за статистику за 2017. годину 
 

Просечна старост умрлих у општини Темерин у 2017. години је била 73,6 година (табела 
бр. 10). 
 

Табела бр. 10 Просечна старост умрлих у 2017. години  

   

Територија 
Просечна старост 
умрлих (године) 

Темерин 73,6 

Јужнобачки округ 73,9 

Војводина 74,0 
Извор: Републички завод за статистику Србије. Саопштење СН40, Статистика становништва, 

Витални догађаји у Републици Србији, 2017. 

 
 

2.3.2.  Структура узрока смрти  
 

Структура узрока смрти представља процентуално учешће појединих узрока смрти у 
укупном броју умрлих. Водећи узрок смрти становништва општине Темерин у 2017. години 
су биле болести система крвотока од којих је умрла свака друга особа (51,6%). Други по 
учесталости у структури узрока смрти су били тумори, од којих је умрла свака пета особа 
(20,9%) (графикон бр. 3). 

 

Графикон бр. 3  Водећи узроци смрти становништва општине Темерин у 2017. 
години 

 

Тумори

21%

Остало

11%

Болести система за 

варење

4%

Повреде, тровања 

и остале 

последице 

спољашњих узрока

4%

Болести система за 

дисање

9%

Болести система 

крвотока

51%

 
 

Извор: Радне табеле Републичког завода за статистику за 2017. годину 
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Од болести система крвотока је умрло 178 особа, а најчешћи узроци смрти из ове групе су 
биле болести повишеног крвног притиска (33,7%) и болести крвних судова мозга (29,2%). 
 

У 2017. години у Темерину су умрле 72 особе од болести из групе тумора (47 мушкараца и 
25 жена). Најучесталији узрок смрти из ове групе болести код мушкараца су били малигни 
тумори душника, душница и плућа (31,9%), а за њима следе малигни тумори дебелог и 
завршног црева и чмара (8,5%) и малигни тумори простате (8,5%) (графикон бр. 4).  
 

Графикон бр. 4  Најчешћи узроци смрти из групе тумора код мушкараца у Темерину у 
2017. години     

 

Остали тумори

51,1%

Малигни тумори 

дебелог црева, 

завршног црева и 

чмара

8,5%

Малигни тумор 

простате

8,5%

Малигни тумори 

душника, душница и 

плућа

31,9%

 

 
Извор: Радне табеле Републичког завода за статистику за 2017. годину 

 
Најчешћи узрок смрти из групе тумора код жена су били малигни тумори дојке (28,0%), а за 
њима следе малигни тумори душника, душница и плућа (16,0%) (графикон бр. 5). 
 

Графикон бр. 5 Најчешћи узроци смрти из групе тумора код жена у Темерину у 
2017. години 

 

Остали тумори

32,0%

Малигни тумори 

дебелог црева, 

завршног црева и 

чмара

12,0%

Малигни тумор јетре 

и интрахепатичних 

жучних канала

12,0%

Малигни тумор дојке

28,0%

Малигни тумори 

душника, душница и 

плућа

16,0%

 
 

Извор: Радне табеле Републичког завода за статистику за 2017. годину 
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2.3.3.  Смртност одојчади 

 
Веома значајан индикатор здравственог стања становништва представља стопа смртности 
одојчади (број умрле одојчади на 1000 живорођене деце у једној години). На територији 
општине Темерин у 2017. години су умрла два одојчета, а стопа смртности одојчади је 
износила 8,9‰ и сматра се повољном (табела бр. 11).  
 

Табела бр. 11 Смртност одојчади у 2017. години 
 

Територија 
Број умрле 
одојчади 

Стопа смртности 
одојчади (‰) 

Темерин 2 8,9 

Јужнобачки округ 15 2,3 

Војводина 78 4,4 

Извор: Републички завод за статистику Србије. Саопштење СН40, Статистика 
становништва, Витални догађаји у Републици Србији, 2017. 

 

2.3.4. Матернални морталитет 
 
Један од најзначајнијих показатеља здравља жена, здравственог стања становништва и 
квалитета пружене здравствене заштите је матернални морталитет и исказује се стопом 
која представља број умрлих жена услед компликација трудноће, порођаја и бабиња на 
100000 живорођене деце. У општини Темерин у 2017. години није регистрован ниједан 
смртни случај због компликације трудноће, порођаја и пуерперијума. 
 
2.4. Природни прираштај  
 
За процену природног кретања становништва користи се и стопа природног прираштаја, 
која представља разлику између броја рођених и броја умрлих изражену на 1000 
становника. Уколико природни прираштај има негативну вредност долази до смањења 
броја становника (денаталитет или депопулација). Стопа природног прираштаја у општини 
Темерин је негативна и у 2017. години је износила -4,4‰ и нижа је у односу на Јужнобачки 
округ у целини (табела бр.12). 
 

Табела бр. 12 Стопа природног прираштаја у 2017. години 
 

Територија 
Стопа природног 
прираштаја (‰) 

Темерин -4,4 

Јужнобачки округ -2,1 

Војводина -5,4 

Извор: Републички завод за статистику Србије. Саопштење СН40, 
Статистика становништва, Витални догађаји у Републици Србији, 
2017. 

 

Посматрано по општинама у Војводини, у 2017. години је једино Нови Сад имао 
позитивну вредност природног прираштаја (картограм бр. 2). 
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Картограм бр. 2 Стопе природног прираштаја прираштај у Војводини у 2017. години  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

позитиван природни прираштај 

  

негативан природни прираштај  
 

 
 
Извор података: Републички завод за статистику Србије. Саопштење СН40, Статистика становништва, 

Витални догађаји у Републици Србији, 2017.  

 

Поређењем вредности стопа наталитета и стопа морталитета у општини Темерин у 
периоду од 1998. до 2017. године уочава се да стопе морталитета углавном имају 
више вредности у односу на стопе наталитета (графикон бр. 6).  

 

Графикон бр.6 Кретање стопа наталитета и морталитета у општини Темерин 
у периоду 1998-2017. године 

7

9

11

13

15

17

19

морта

литет

 
Извор: Републички завод за статистику Србије. Саопштење СН40, Статистика становништва, Витални догађаји у 

Републици Србији, 1998-2017. 

 

Витални индекс представља број живорођених на 100 умрлих и служи за процену 
рационалности природног прираштаја. Уколико је вредност виталног индекса  већа од 
100% природни прираштај се сматра рационалним. Витални индекс је у општини Темерин у 
2017. години износио 64,9% и указује да је природни прираштај мање рационалан у односу 
на природни прираштај у Јужнобачком округу (табела бр. 13). 
 

Табела бр. 13 Витални индекс у 2017. години 
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Територија Витални индекс (%) 

Темерин 64,9 

Јужнобачки округ 83,6 

Војводина 63,6 

Извор:  Републички завод за статистику Србије. Саопштење 
СН40, Статистика становништва, Витални догађаји у 
Републици Србији, 2017.  

 
2.5. Закључени и разведени бракови 

 
У Темерину је у 2017. години закључено 157 бракова, а стопа нупцијалитета (број 
склопљених бракова на 1000 становника) је износила 5,7‰. Исте године је разведено 36 
бракова, а стопа диворцијалитета (број разведених бракова на 1000 становника) је 
износила 1,3‰. Стопа разведених на 1000 закључених бракова је износила 229,3‰, што 
значи да се сваки четврти брак завршио разводом. У поређењу са Јужнобачким округом и 
Војводином у Темерину су ниже стопе развода (табела бр. 14). 

Табела бр. 14 Стопе склопљених и разведених бракова у 2017. години 
  

Територија 
Стопа склопљених 

бракова (‰) 
Стопа разведених 

бракова (‰) 
Стопа разведених на 1000 
склопљених бракова (‰) 

Темерин 5,7 1,3 229,3 

Јужнобачки округ 5,7 1,5 264,1 

Војводина 5,4 1,7 320,0 

Извор: Републички завод за статистику Србије. Саопштење СН50, Статистика становништва, Закључени и разведени 
бракови у Републици Србији, 2017. 

 

2.6.  Миграције становништва 
 
Миграције су показатељ механичког кретања становништва и представљају промену места 
боравка становништва у одређеном временском периоду. Могу бити привремене и трајне, 
унутрашње (унутар граница државе) и спољашње (ван граница државе). Миграциони 
салдо (разлика броја досељених и одсељених) је на територији општине Темерин 
позитиван, што значи да се више људи досели него што одлази из града (табела бр. 15). 
Подаци приказани у табели односе се само на лица чије се претходно/будуће 
пребивалиште налазило на територији Републике Србије.  

 

Табела бр. 15 Унутрашње миграције становништва у 2017. години 
 

Територија 
Број 

досељених 
Број 

одсељених 
Миграциони 

салдо 

Темерин 438 344 94 

Јужнобачки округ 10980 9205 1775 

Војводина 27362 26692 670 

Извор: Републички завод за статистику Србије. Саопштење СН60, Статистика становништва, Унутрашње 
миграције у Републици Србији, 2017. 
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3. Морбидитет 
 

3.1. Ванболнички морбидитет  
 
3.1.1.  Служба опште медицине 
 
У служби опште медицине укупан број регистрованих обољења је износио 27.476. 
Најчешћи разлози посете одраслог становништва служби опште медицине су болести 
система крвотока (17,6%), болести система за дисање (13,3%), фактори који утичу на 
здравствено стање и контакт са здравственом службом (11,3%), болести жлезда са 
унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма (8,5%) и болести мишићно-коштаног 
система и везивног ткива (8,1%)  (графикон бр. 7, табела бр. 16). 
 

Прва на лествици водећих дијагноза у укупном морбидитету је есенцијална артеријска 
хипертензија (10,3%), затим шећерна болест (4,9%), лица која траже здравствене услуге 
ради прегледа и испитивања (4,5%), остала лица потенцијално здравствено угрожена 
заразном болешћу (4,2%) и други симптоми, знаци и ненормални клинички и 
лабораторијски налази (4,2%). (табела бр. 17). 
 
Графикон бр. 7   Водеће групе болести у служби опште медицине у општини Темерин  у 

2018. години 
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Табела бр. 16   Водеће дијагнозе унутар групе болести у служби опште медицине у 

општини Темерин у 2018. години 
 

ГРУПА БОЛЕСТИ  Број % 

Болести система крвотока 4.836 100,0 

1 Есенцијална артеријска хипертензија 2.837 58,7 

2 Поремећаји спроводног система срца и аритмије срца  545 11,3 

3 Друге исхемијске болести срца 302 6,2 

4 Остало 1.152 23,8 

Болести система за дисање 3.652 100,0 

1 Акутно запаљење ждрела и крајника 929 25,4 

2 Акутно запаљење душница и крајњих огранака душница 539 14,8 

3 Инфекције горњих респираторних путева 523 14,3 

4 Остало 1.661 45,5 

Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом 
службом 

3.105 100,0 

1 Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања 1.228 39,5 

2 
Остала лица потенцијално здравствено угрожена заразном 
болешћу 

1.167 37,6 

3 Лица у здравственим службама из других разлога 662 21,3 

4 Остало 48 1,5 

Болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма 2.329 100,0 

1 Шећерна болест 1.336 57,4 

2 
Други поремећаји жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и 
метаболизма 

586 25,2 

3 Други поремећаји штитасте жлезде 304 13,1 

4 Остало 103 4,4 

Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива 2.237 100,0 

1 Друга обољења леђа 1.097 49,0 

2 Запаљење зглобова 315 14,1 

3 Болести меког ткива  300 13,4 

4 Остало 525 23,5 

   
Табела бр. 17  Водеће дијагнозе у служби опште медицине у општини Темерин у 2018. 

години 
 

Р.бр. ДИЈАГНОЗА Број % 

1 Есенцијална артеријска хипертензија 2.837 10,3 

2 Шећерна болест 1.336 4,9 

3 
Лица која траже здравствене услуге ради прегледа 
и испитивања 

1.228 4,5 

4 
Остала лица потенцијално здравствено угрожена 
заразном болешћу 

1.167 4,2 

5 
Други симптоми, знаци и ненормални клинички и 
лабораторијски налази 

1.146 4,2 

6 Остало 19.762 71,9 

           Укупно 27.476 100,0 
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3.1.2.  Служба за здравствену заштиту  деце (0-6 година) 
 
Служба за здравствену заштиту деце обезбеђује здравствену заштиту деци старости 0-6 
година. Током 2018. године у овој служби регистровано је 4.929 обољења. Фактори који 
утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом (39,9%) и болести система 
за дисање (26,7%), чине више од две трећине укупног броја регистрованих болести у 
служби за здравствену заштиту предшколске деце (графикон бр. 8, табела бр. 18). 
 

Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања (23,7%), лица у 
здравственим службама из других разлога (16,1%) и инфекције горњих респираторних 
путева (10,9%) су најраширеније дијагнозе код деце овог узраста (табела бр. 19). 
 
 
Графикон бр. 8 Водеће групе болести у служби за здравствену заштиту деце старости 

од 0-6 година у општини Темерин у 2018. години 

 
 

Табела бр. 18   Водеће дијагнозе унутар групе болести у служби за здравствену         
                           заштиту деце у општини Темерин у 2018. години 
 

ГРУПА БОЛЕСТИ Број % 

Фактори који утичу на здравствено стањеи контакт са здравственом 
службом 

1.967 100,0 

1 
Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и 
испитивања 

1.167 59,3 

2 Лица у здравственим службама из других разлога 792 40,3 

3 
Лица у здравственим службама ради одређених третмана и 
здравствене заштите 

6 0,3 

4 Остало 2 0,1 

Болести система за дисање   1.317 100,0 
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1 Инфекције горњих респираторних путева 537 40,8 

2 Акутно запаљење гркљана и акутно запаљење душника 329 25,0 

3 Акутно запаљење ждрела и крајника 267 20,3 

4 Остало 184 14,0 

Заразне болести и паразитарне болести 396 100,0 

1 Друге вирусне болести  264 66,7 

2 Велике богиње и зонски-појасасти херпес 62 15,7 

3 Друге бактеријске болести 37 9,3 

4 Остало 33 8,3 

Болести ува и болести мастоидног наставка 258 100,0 

1 Болести средњег ува и болести мастоидног наставка 218 84,5 

2 Друге болести ува и болести мастоидног наставка 40 15,5 

3 Остало 0 0,0 

Болести система за варење 254 100,0 

1 Друге болести црева и потрбушнице 201 79,1 

2 Запаљење желуца и дванаестопалачног црева  36 14,2 

3 Друге болести усне дупље, пљувачних жлезда и вилица 14 5,5 

4 Остало 3 1,2 

 
Табела бр. 19   Водеће дијагнозе у служби зa здравствену заштиту деце у  

                           општини Темерин у 2018. години 
 

Р.бр. ДИЈАГНОЗА Број % 

1  Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања 1.167 23,7 

2  Лица у здравственим службама из других разлога 792 16,1 

3  Инфекције горњих респираторних путева 537 10,9 

4  Акутно запаљење гркљана и акутно запаљење душника 329 6,7 

5  Акутно запаљење ждрела и крајника 267 5,4 

6 Остало 1.837 37,3 

Укупно 4.929 100,0 

 
 
 
3.1.3.  Служба за здравствену заштиту школске деце 
 
У служби за здравствену заштиту деце школског узраста, односно деце старости од 7 до 18 
година у Дому здравља Темерин, регистровано је 4.323 обољења. Највећи удео у 
регистрованом морбидитету чини група болести фактори који утичу на здравствено стање и 
контакт са здравственом службом (43,3%) и болести система за дисање (14,5%). Посебан 
значај у овој категорији имају повреде, тровања и последице деловања спољних фактора 
које су на трећем месту мећу водећим групама болести деце школског узраста (7,4%) 
(графикон бр. 9, табела бр. 20). 
 

Водеће дијагнозе у овој служби су: лица која траже здравствене услуге ради прегледа и 
испитивања (42,7%), други симптоми, знаци и ненормални клинички и лабораторијски 
налази (5,6%), друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде (5,6%), док се 
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инфекције горњих респираторних путева () и акутно запаљење ждрела и крајника () налазе 
на четвртом односно петом месту (табела бр. 21). 
 

Графикон бр. 9  Водеће групе болести у служби за здравствену заштиту школске деце у 
општини Темерин у 2018. години 

 

 
 

Табела бр. 20  Водеће дијагнозе унутар групе болести у служби зa здравствену   заштиту 
школске деце у општини Темерин у 2018. години 
 

ГРУПА БОЛЕСТИ Број % 

Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом 
службом 

1.871 100,0 

1 
Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и 
испитивања 

1.850 98,9 

2 Лица у здравственим службама из других разлога 17 0,9 

3 
Oстала лица потенцијално здравствено угрожена заразном 
болешћу 

3 0,2 

4 Остало 1 0,1 

Болести система за дисање 628 100,0 

1 Инфекције горњих респираторних путева 176 28,0 

2 Акутно запаљење ждрела и крајника 158 25,2 

3 Акутно запаљење гркљана и акутно запаљење душника 94 15,0 

4 Остало  200 31,8 

Повреде, тровања и последице деловања спољних фактора 320 100,0 

1  Друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде 240 75,0 

2 Специфична и вишеструка уганућа, расцепи и утиснућа 28 8,8 

3 Преломи других костију уда 27 8,4 
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4 Остало 25 7,8 

Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази  309 100,0 

1 
Други симптоми, знаци и ненормални клинички и 
лабораторијски налази 

240 77,7 

2 Бол у трбуху и карлици 57 18,4 

3 Грозница непознатог узрока 12 3,9 

4 Остало 0 0,0 

Болести ува и болести мастоидног наставка 279 100,0 

1 Болести средњег ува и болести мастоидног наставка 156 55,9 

2 Друге болести ува и болести мастоидног наставка 122 43,7 

3 Глувоћа 1 0,4 

4 Остало 0 0,0 

 
Табела бр. 21   Водеће дијагнозе у служби зa здравствену заштиту школске 
                            деце у општини Темерин у 2018. години 
 

Р.бр. ДИЈАГНОЗА Број % 

1 
Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и 
испитивања 

1.850 42,7 

2 
Други симптоми, знаци и ненормални клинички и 
лабораторијски налази 

240 5,6 

3 Друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде 240 5,6 

4 Инфекције горњих респираторних путева 176 4,1 

5 Акутно запаљење ждрела и крајника   158 3,7 

6 Остали 1.659 38,3 

Укупно 4.323 100,0 

 
3.1.4.  Служба за здравствену заштиту  жена 
 
У служби за здравствену заштиту жена Дома здравља Темерин регистровано је 1.469 
обољења. Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом 
(43,2%) и болести мокраћно-полног система (37,9%) чине око 80% укупно регистрованог 
морбидитета. Посебан значај има група тумора, у оквиру којих доминирају тумори глатког 
мишића материце (37,1%), злоћудни тумор дојке (21,2%) и доброћудни тумори јајника 
(17,4%) (графикон бр. 10, табела бр. 22 ). 
 

Водећа дијагноза у укупном морбидитету је лица која траже здравствене услуге ради 
прегледа и испитивања (30,2%), следе поремећаји менструације (7,8%) и запаљење грлића 
материце (7,0%) (табела бр. 23). 
 
 
Графикон бр. 10    Водеће групе болести у служби за здравствену заштиту жена у  

                               општини Темерин у 2018. години 
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Табела бр. 22  Водеће дијагнозе унутар групе болести у служби зa здравствену        
                          заштиту жена у општини Темерин у 2018. години 
 

ГРУПА БОЛЕСТИ Број % 

Фактори који утичу на здр. стање и контакт са здр.  службом  634 100,0 

1  Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања 444 70,0 

2  Препорођајни прегледи и друге контроле трудноће 77 12,1 

3 Лица у здравственим службама из других разлога 63 9,9 

4 Остало 50 7,9 

Болести мокраћно-полног система 557 100,0 

1  Поремећаји менструације 114 20,5 

2  Запаљење грлића материце 103 18,5 

3  Запаљење мокраћне бешике 73 13,1 

4  Остало 267 47,9 

Тумори 132 100,0 

1 Тумор глатког мишића материце   49 37,1 

2 Злоћудни тумор дојке  28 21,2 

3 Доброћудни тумор јајника 23 17,4 

4 Остало 32 24,2 

Трудноћа, рађање и бабиње 132 100,0 

1 Друге компликације трудноће и порођаја 94 71,2 

2 Спонтан побачај 16 12,1 

3 
Оток,беланчевине у мокраћи и повишен притисак у 
трудноћи,порођају и порођајном периоду 

11 8,3 

4 Остало 11 8,3 

Заразне болести и паразитарне болести 5 100,0 

 

 

 
1 Друге инфекције претежно пренете полним путем 4 80,0 
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2 Гљивична обољења 1 20,0 

3 Остало 0 0,0 

 
Табела бр. 23   Водеће дијагнозе у служби зa здравствену заштиту жена у општини 

Темерин у 2018. години 
 

Р.бр. ДИЈАГНОЗА Број % 

1  Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања 444 30,2 

2  Поремећаји менструације 114 7,8 

3  Запаљење грлића материце 103 7,0 

4  Друге компликације трудноће и порођаја 94 6,4 

5  Препорођајни прегледи и друге контроле трудноће 77 5,2 

6  Остало 637 43,4 

Укупно 1.469 100,0 

 
 

3.2. Анализа епидемиолошке ситуације заразних болести у општини Тeмерин у 2018. 
години 

 
Заразне болести 

 
Заразне болести су обољења изазвана микроорганизмима или њиховим токсинима, која 
код човека настају као последица: директног преноса са инфицираног човека или 
инфициране животиње, индиректним путем преко контаминиране хране, воде, средине, 
ваздуха или преко биолошких вектора (инсекти, крпељи).  
 

Спровођењем имунизације, регулисањем водоснабдевања, мерама асанације и 
подизањем животног стандарда,  оболевање и умирање од многих класичних заразних 
болести је значајно смањено, а у развијеном делу света и елиминисано.  
 

Због појаве нових и до сада непрепознатих (претећих) заразних болести, опасности од 
импортовања из удаљених крајева света и ризика од погоршања епидемиолошке ситуације 
у ванредним приликама и условима глобалних климатских промена, заразне болести и 
даље представљају значајан јавно-здравствени проблем.  
 

Током последње три године, у Републици Србији је дошло до значајних измена у законској 
регулативи у области надзора над заразним болестима. Док је претходни Закон о заштити 
становништва од заразних болести прописивао обавезно пријављивање већег броја 
заразних обољења без обавезности лабораторијске потврде, новим Законом („Службени 
гласник РС”, број 15/16), са чијом се имплементацијом започело након доношења 
Правилника о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања 
(„Службени гласник РС “ број 44/17), листа заразних болести које се обавезно пријављују је 
значајно смањена и усклађена са критеријумима који важе у земљама Европске Уније.  
 

Одређене респираторне и цревне заразне болести које су до 2016. године пријављиване 
према клиничким критеријумима и биле водећа обољења у популацији више не подлежу 
обавезном пријављивању (осим у случају њихове појаве у епидемијској форми).  
 
 
3.2.1. Епидемиолошки надзор над заразним болестима 
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Епидемиолошки надзор над заразним болестима подразумева стално систематско 
прикупљање података о заразним болестима, инфекцијама удруженим са здравственом 
заштитом, антимикробном резистенцијом, факторима који доприносе њиховом настанку и 
преношењу, ефектима мера за њихово спречавање и сузбијање, обраду, анализу и 
тумачење прикупљених података, као и упућивање повратне информације свим 
учесницима у прикупљању података, информисање стручне и шире јавности, а у циљу 
спречавања појаве и/или сузбијања заразних болести, инфекција удружених са 
здравственом заштитом и антимикробне резистенције. 
 

Епидемиолошки надзор над заразним болестима на територији Јужнобачког округа 
спроводи Центар за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Војводине у 
сарадњи са здравственим установама (Домови здравља, Заводи и болнице, приватне 
здравствене установе) и инспекцијским службама округа. 
 

Циљ овог извештаја је да се добијањем потпуних и валидних информација о  заразим 
болестима које подлежу обавезном пријављивању, узрочницима тих болести и оболелим 
особама анализира епидемиолошка ситуација на територији општине Темерин у односу на 
епидемиолошку ситуацију у Јужнобачком округу у 2018. години. 
 
 
3.2.2. Учесталост заразних болести у општини Темерин у 2018. години 
 
У 2018. години, на територији општине Темерин пријављено је 13 особа оболелих од 
заразних болести (осим грипа), које подлежу обавезном пријављивању.  
 

Са стопом инциденције од 46,0/100.000, општина Темерин се налази на последњем месту у 
односу на стопе инциденције у осталим општинама Јужнобачког округа. Регистрована 
стопа инциденције свих заразних обољења на територији општине Темерин је три пута 
нижа у односу на стопе инциденције заразних обољења регистроване  на територији  
Јужнобачког  округа у 2018. години (графикон бр.11). 
 
Графикон бр.11.  Стопе инциденције заразних болести у општинама Јужнобачког округа у 

2018. години 
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Током 2018. године, пријављени оболели у општини Темерин су сврстани у шест различитих 
дијагноза у општини Темерин. Ниједно пријављено заразно обољење није проузроковало смртни 
исход. 

 
3.2.3. Структура заразних болести у општини темерин у 2018. години 
 
Од укупног броја пријављених заразних болести у општини Темерин током 2018. године, 
три оболела припадају групи респираторних заразних болести (Pertusis, non specificata). 
Цревне заразне болести у структури заразних болести општине учествују са 62% 
(Salmonelloses aliae, Enteritis campylobacterialis и Toxoplasmosis), док је код по једне особе 
пријављено обољење под дијагнозом хроничног запаљења јетре изазвано вирусом Б 
хепатитиса и под дијагнозом Хламидије  (табела бр 24)  
 

Табела број 24.  Структура пријављених заразних болести у Јужнобачком округу и у 
општини Темерин током 2018. године у односу на листу обољења које 
подлежу обавезном пријављивању 

 

Дијагнозе које подлежу обавезном 
пријављивању  

Јужнобачки округ Општина Темерин 

број 
оболелих инц/100.000 

број 
оболелих инц/100.000 

Pertussis 260 42,3 3 10,6 

Diphteria         

Morbilli 69 11,2     

Parotitis  2 0,3     

Poliomyelitis anterior acuta         

Rubella, Syndroma rubellae congenitae         

Variola vera         

Tetanus       

Oboljenja izazvana Haemophilus influenzae         

Укупно болести које се могу спречити 
имунизацијом 331 53,7 3 10,6 

Syphilis 14 2,3     

Infectio gonococcica 8 1,3     

Infectiones sexuales  chlamydiales modo alio trans.  20 3,2 1 3,5 

Morbus HIV 11 1,8   

Укупно полно преносиве болести 53 8,6 1 3,5 

Hepatitis A       

Hepatitis acuta B sine delta agente 6 1,0     

Hepatitis chronica B sine delta agente 19 3,1 1 3,5 

Hepatitis chronica C 22 3,6     

Укупно вирусни хепатитиси 47 7,6         1 3,5 

Salmonelloses aliae 196 31,8 4 14,1 

Enteritis campylobacterialis 105 17,1  2 7,1  

Enteritis yersiniosa enterocolitica         

Botulismus  2  0,3     

Lambliasis 1 0,2   

Cryptosporidiasis         

Antrax         

Leptospirosis 1 0,2     

Listeriosis 1  0,2     
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Toxoplasmosis 2 0,3 2 7,1 

Trichinellosis         

Shigellosis  1  0,2     

Infectio intestinalis per Escherichiam coli enter.         

Укупно болести које се преносе храном и 
водом и болести узроковане окружењем 
(животном средином) 309 50,2 8 28,3 

Tuberculosis 44 7,2    

Morbus meningococcica     

Legionellosis 3 0,5     

Infectio pneumococcica  3  0,5     

Pneumonia pneumococcica 1 0,2     

SARS         

Укупно болести које се преносе ваздухом 51 8,3   

Brucellosis 1  0,2     

Echinococcosis 2 0,3    

Rabies         

Q Febris         

Tularemia         

Avian influenae         

Febris West Nile 80 13,0     

Укупно остале зоонозе 83 13,5     

Cholera         

Malaria         

Pestis         

Febris haemorrhagica viralis       

Febris flava         

Febris lassa         

Febris haemorrhagica Crim-Congo         

Morbus viralis Marburg         

Morbus viralis Ebola         

Febris haemorrhagica cum syndroma renali         

Озбиљне увезене болелсти       

Укупно 874 142,0 13 46,0 

 

Респираторне заразне болести су водећа обољења у популацији општине Темерин ако 
узмемо у обзир да се поред оболелих од Пертусиса у овој групи налазе и  оболели од 
грипа. Познато је да се ова обољења у популацији одржавају ендемо-епидемијски, јер се 
општим мерама превенције не може значајније утицати на респираторни пут преношења. 
Изменом законских прописа који регулишу надзор над заразним болестима, респираторне 
инфекције, које су претходно представљале водећа обољења у популацији (стрептококни 
тонзилофарингитиси, шарлах, варичела…) се од 2017. године више не пријављују.  
 

Туберкулоза у целој Покрајини има опадајући тренд и према глобалним критеријумима, 
наша земља је сврстана у ред земаља са ниским оптерећењем туберкулозом. На 
територији општине Темерин у 2018. години нису регистровани случајеви оболелих од 
туберкулозе. 
 

Када су у питању болести против којих се спроводи систематска имунизација (велики 
кашаљ, рубеола, епидемијски паротитис, мале богиње) мада су спровођењем програма 
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обавезних имунизација постигнути значајни резултати у спречавању и сузбијању ових 
заразних болести, последњих година повремено је долазило до импортовања и 
ограниченог епидемијског ширења неких обољења из ове групе (морбили, епидемијски 
паротитис). Због природе обољења и временски ограниченог трајања вакцином 
индукованог имунитета, једино обољење које је задржало ендемски карактер, како у 
општини Темерин, тако и на територији Јужнобачког округа, је велики кашаљ (Pertussis).  
 

Епидемиолошка ситуација грипа у Војводини и Јужнобачком округу у 2018. години, слична 
је епидемиолошкој ситуацији која је регистована у државама Европског региона.Током 
2018. године вирус грипа је потврђен употребом PCR  (Polymerase chain reaction)  код 7 
становника општине Темерин.  
 

Из групе болести које се преносе храном и водом и болести узроковане окружењем 
(животном средином) регистрована обољењa, на територији општине Темерин су 
Salmonellosis aliae, Enteritis campylobacterialis и Toxoplasmosis. Као узрочници инфективног 
запаљења слузнице црева представљају значајан епидемиолошки проблем због примарне 
контаминације намирница животињског порекла, кулинарских навика, начина припреме и 
заступљености ових намирница у исхрани. У општини  Темерин, током 2018. године, ова 
обољења су регистрована код  осам особа. Оболели су регистровани као појединачни 
случајеви обољења, без утврђене инкриминисане намирнице. Претпоставља се да је 
реалан број оболелих са симптомима инфекције гастроинтестиналног тракта на територији 
ове општине већи од регистрованог броја, али се због недостатка лабораторијске потврде 
узрочника, оболели нису могли пријавити надлежној епидемиолошкој служби на 
предвиђеним појединачним пријавама (образац број 1. из Правилника о пријављивању 
заразних болести).  
 

Током 2018. године на територији општине Темерин регистрован је један случај вирусних 
хепатитиса, хронични облик изазван вирусом Б хепатитиса.   
 

Током 2018. године у општини Темерин од полних заразних болести: сифилис, гонореја, 
полне инфекције изазаване хламидијама (које глобално представљају водеће болести у 
овој групи), регистрован је један случај полне инфекције хламидијом. На подручју општине 
Темерин, хламидијалне инфекције се ретко пријављују, било због недовољног коришћења 
лабораторијске дијагностике било због непријављивања претходно лабораторијски 
потврђених случајева овог обољења. Реално је претпоставити да је стваран број оболелих 
од полних инфекција већи у односу на регистроване случајеве и да је субрегистрација ових 
инфекција далеко већа у односу на друге заразне болести. Субрегистрација полно 
преносивих инфекција је делом узрокована природним карактеристикама ових обољења, а 
делом због одређеног степена стигматизације и/или непријављивања ових болести од 
стране изабраних лекара.  
 

Из групе осталих заразних болести (болести које се преносе ваздухом изузев туберкулозе, 
болести које се преносе неконвенционалним узрочницима Кројцфелд-Јакобова болест, 
остале зоонозе, озбиљне увезене болести и болести које се преносе векторима) нису 
регистровани случајеви обољења на територији општине Темерин у 2018. години. 
 

Током 2018. године, у општини  Темерин није регистрована ниједна епидемија заразних 
болести. 
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3.2.4. Резултати спровођења програма обавезних имунизација у општини  Темерин у 

2018. години 
 
Проблеми узроковани нередовним испорукама и недовољним количинама вакцина који су 
почели још током 2012. године, негативно су се одразили на спровођење програма 
обавезних имунизација на територији целог Јужнобачког округа и током 2018. године. 
Планирање имунизације и потребних количина вакцина као и надокнаду пропуштених 
имунизација из претходне године отежавале су нередовне и недовољне испоруке вакцина 
којом нису надокнађене све дозе вакцина предвиђене за дистрибуцију током претходних 
година, осипање обвезника и све интензивнија анти-имунизациона кампања. Ови 
проблеми одразили су се на правовременост имунизације и остварени обухват на свим 
нивоима (од округа преко општина до вакциналних пунктова). 
 

У 2018. години, у општини Темерин је достигнут жељени обухват од преко 95% скоро свим 
вакцинама и ревакцинама из обавезног програма. Обухват обвезника испод жељеног 
регистрован је за вакцинацију  против хепатитиса Б ( у дванаестој години живота 
вакцинисано 5,8%), за прву дозу MMР вакцине (са навршених 12 месеци живота 
вакцинисано 90,4% деце). 2018. године, троје деце узраста 14-18 година је ревакцинисано 
дТ- про адултис вакцином а иста деца су претходне године већ ревакцинисани ОПВ другом 
ревакцином. Због проблема увођења у обавезни програм имунизације, вакцином против 
пнеумокока вакцинисано је 61,2% деце предвиђеног узраста, што је за 8 % виши обухват у 
односу на обухват пнеумококном вакцином у Јужнобачком округу. 
 
 
4. Организација и рад здравствене службе 

 
У општини Темерин, примарну здравствену заштиту за 27.757 становника обезбеђује Дом 
здравља Темерин, док више нивое здравствене заштите становништву Темерина 
обезбеђују: Клинички центар Војводине, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 
Институт за онкологију Војводине, Институт за плућне болести Војводине, Институт за 
здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Специјална болница за реуматске 
болести Нови Сад, Војна болница Нови Сад, Завод за трансфузију крви Војводине, Завод за 
антирабичну заштиту, Клиника за стоматологију Војводине и Институт за јавно здравље 
Војводине. Ове установе обезбеђују здравствену заштиту како становништву општине 
Темерин, тако и становништву Јужнобачког округа и Војводине.  
 

На дан 31.12.2018. године у Дому здравља Темерин радило је 114 радника финансираних 
из средстава обавезног здравственог осигурања, од тога 33 доктора медицине, 41 
медицинска сестара - техничар, 6 лабораторијских техничара, 4 физиотерапеутска 
техничара, 2 радиолошка техничара, 7 административних радника, 19 техничких и 2 
помоћна радника. У стоматологији из средстава обавезног здравственог осигурања 
финансирано је 6 стоматолога, 7 стоматолошких сестара – техничара и 2 зубна техничара. 
 
4.1. Рад и коришћење ванболничке здравствене заштите 
 
У анализи коришћења ванболничке здравствене заштите одабрани параметри за 
евалуацију процењивани су у односу на стандарде дате у Правилнику о ближим условима 
за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима 
здравствене службе („Службени гласник Републике Србије” бр. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 
79/2011, 10/2012, 119/2012, 22/2013 и 16/2018). У анализи су коришћене и препоруке 
Уредбе о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине („Службени 
гласник Републике Србије” бр. 28/09).  
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4.1.1. Служба опште медицине 
 
Служба опште медицине Дома здравља Teмерин пружа примарну здравствену заштиту за 
22.410 одраслих становника. У овој служби је било запослено 12 лекара и 19  здравствених 
радника са вишом и средњом стручном спремом, чиме је постигнута покривеност од једног 
лекара на просечно 1.868 становника Темерина, што је неповољније од норматива 
Правилника (норматив - један лекар на 1.600 становника). Просечан број посета по 
одраслом становнику износио је 5,5. Сваки лекар у служби имао је просечно 49 посета на 
дан (норматив - укупно 35 посета на дан) (табела бр. 25). 
 

Табела бр. 25  Кадрови и посете у служби опште медицине у Темерину у 2018. години 
 

ПОКАЗАТЕЉ Број 

Број одраслих становника (19 и више година) 22.410 

Број лекара 12 

Број здравствених радника са вишом и средњом стручном 
спремом 19 

Укупан број свих посета код лекара 124.229 

Укупан број превентивних посета 3.729 

Посете код лекара ради лечења 120.500 

Број дијагностичко-терапијских услуга 49.440 

Просечан број посета код лекара на 1 особу 5,5 

Број становника на 1 лекара 1.868 

Број сестара на 1 лекара 1,6 

Просечан број посета код лекара у току дана* 49 

* Рачунато на 210 радних дана у току године 

 
4.1.2. Служба за здравствену заштиту деце (0-6 година)  

 
Здравствену заштиту деци предшколског узраста, односно деци старости од рођења до 6 
године живота, пружају 2 лекара специјалиста педијатрије и 3 медицинске сестре - 
техничара са вишом и средњом стручном спремом, чиме је постигнута покривеност од 
једног лекара на просечно 894 деце предшколског узраста (норматив - један лекар на 850 
деце). Просечан број посета по предшколском детету износио је 7,6. Сваки лекар у служби 
имао је просечно 32 посете на дан, што је више од норматива Правилника (норматив - 30 
посета на дан) (табела бр. 26). 
 

Табела бр. 26  Кадрови и посете у служби за здравствену заштиту предшколске деце у 
Темерину у 2018. години 

 

ПОКАЗАТЕЉ Број 

Број деце од 0 до 6 година 1.789 

Број лекара 2 

Број здравствених радника са вишом 
и средњом стручном спремом 3 

Укупан број посета код лекара 13.534 

Укупан број превентивних посета 3.095 

Посете код лекара ради лечења 10.439 

Број дијагностичко-терапијских услуга 674 

Просечан број посета код лекара на 1 дете 7,6 

Број деце на 1 лекара 894 

Број сестара на 1 лекара 1,5 

Просечан број посета код лекара у току дана* 32 

  * Рачунато на 210 радних дана у току године 
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4.1.3. Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине (7-18 година)  
У здравственој заштити деце школског узраста у Дому здравља Темерин запослена су 3 
лекара опште медицине и 3 медицинске сестре - техничара са средњом и вишом стручном 
спремом. Покривеност здравственом заштитом ове вулнерабилне категорије становништва 
је један лекар на 1.186 деце овог узраста (норматив - један лекар на 1.500 школске деце), 
при чему је свако школско дете током године просечно 3,6 пута посетило лекара. Сваки 
лекар у служби имао је просечно 21 посету на дан, што је мања оптерећеност у односу на 
нормативе Правилника (норматив - 30 посета на дан) (табела бр. 27).  
 

Табела бр. 27   Кадрови и посете у служби за здравствену заштиту школске деце и 
омладине у Темерину у 2018. години 

 

ПОКАЗАТЕЉ Број 

Број деце од 7 до 18 година 3.558 

Број лекара 3 

Број здравствених радника са вишом 
и средњом стручном спремом 3 

Укупан број посета код лекара 12.916 

Укупан број превентивних посета 1.220 

Посете код лекара ради лечења 11.696 

Број дијагностичко-терапијских услуга 1.106 

Просечан број посета код лекара на 1 дете 3,6 

Број деце на 1 лекара 1.186 

Број сестара на 1 лекара 1 

Просечан број посета код лекара у току дана* 21 

* Рачунато на 210 радних дана у току године 
 

4.1.4. Служба за здравствену заштиту жена 
Здравствену заштиту жена у Дому здравља Темерин, пружа 3 лекара (1 специјалиста 
гинекологије и акушерства и 2 лекара на специјализацији из гинекологије и акушерства) и 2 
медицинске сестре - техничари. У овој служби пружа се здравствена заштита женама 
старијим од 15 година, тако да 1 лекар обезбеђује здравствену заштиту за 4.019 жена 
(норматив - један гинеколог на 6.500 жена). Просечан број посета код гинеколога, на једну 
жену износи 0,5 што значи да је у просеку свака друга жена старости 15 година и више, 
била на гинеколошком прегледу. Дневна оптерећеност по гинекологу износила је 9 посета 
на дан (норматив - 30 посета на дан) (табела бр. 28). 
 

Табела бр. 28  Кадрови и посете у служби за здравствену заштиту жена у Темерину у 
2018. години 

 

ПОКАЗАТЕЉ Број 

Број жена 15 и више година 12.057 

Број лекара 3 

Број здравствених радника са вишом 
и средњом стручном спремом 2 

Укупан број посета код лекара 5.701 

Укупан број превентивних посета 1.651 

Посете код лекара ради лечења 4.050 

Број дијагностичко-терапијских услуга 5.542 

Просечан број посета код лекара на 1 жену 0,5 

Број жена на 1 лекара 4.019 

Број сестара на 1 лекара 0,6 

Просечан број посета код лекара у току дана* 9 

  * Рачунато на 210 радних дана у току године 
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4.1.5. Служба за хитну медицинску помоћ 
 
Хитну медицинску помоћ на територији општине Темерин обезбеђује служба хитне 
медицинске помоћи Дома здравља Темерин, у којој је током 2018. године било запослено 
5 лекара, 7 медицинских сестара - техничара са вишом и средњом стручном спремом и 8 
возача. Са 5 лекара постигнута је покривеност од једног лекара на просечно 5.551 
становника, што је мање од норматива Правилника (норматив - један лекар на 6.000 
становника), али представља неопходан број тимова да би се обезбедило 
двадесетчетворочасновно функционисање хитне медицинске помоћи (табела бр. 29). 
 

Табела бр. 29  Кадрови и посете у служби хитне помоћи у Темерину у 2018. години 
 

ПОКАЗАТЕЉ Број 

Број становника територије коју покрива служба ХМП  27.757 

Број лекара 5 

Број здравствених радника са вишом 
и средњом стручном спремом 7 

Укупан број посета код лекара 6.970 

Број дијагностичко-терапијских услуга 7.496 

Просечан број посета код лекара на 1 особу 0,3 

Број становника на 1 лекара 5.551 

Број сестара на 1 лекара 1,4 

Просечан број посета код лекара у току дана* 7 

* Рачунато на 210 радних дана у току године 

 
4.1.6. Служба за поливалентну патронажу 

 
У Дому здравља Темерин услуге поливалентне патронаже пружају 4 медицинске сестре - 
техничари са средњом стручном спремом.  
 

На једну патронажну сестру долази 6.939 становника, што је веће оптерећење у односу на 
норматив Правилника (норматив - 5.000 становника на једну вишу медицинску сестру). 
Годишња оптерећеност по медицинској сестри - техничару је 694 посета или 3,3 посете на 
дан (норматив - 7 посета на дан). Патронажним посетама обухваћене су труднице, 
новорођенчад, одојчад, стари 65 и више година, хронични болесници и домаћинства 
(табела бр. 30 ). 
 
Табела бр. 30  Кадрови и посете у служби за поливалентну патронажу у Темерину  
                          у 2018. години                 
 

ПОКАЗАТЕЉ Број 

Број становника 27.757 

Број здравствених радника са вишом 
стручном спремом - 

Број здравствених радника са средњом 
стручном спремом 4 

Укупан број посета 2.774 

Укупан број посета  на 1 сестру 694 

Просечан број посета на 1 сестру у току дана* 3,3 

Број посета новорођенчету и породиљи 1.171 

Број посета породици 1.602 

Број становника на 1 сестру 6.939 

   * Рачунато на 210 радних дана у току године 
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4.1.7.   Служба за здравствену заштиту и лечење болести уста и зуба 
 
У служби за здравствену заштиту и лечење болести уста и зуба Дома здравља Темерин, 
радило је 6 стоматолога (од тога 1 специјалиста дечје и превентивне стоматологије и 1 
специјалиста ортопедије вилица), 7 стоматолошких сестара-техничара и 2 зубна техничара.  
 

Просечно на једног стоматолога долази 4.626 становника свих популационих категорија 
(норматив - у општој стоматологији један доктор стоматологије на 10.000 одраслих 
становника, а у дечијој и превентивној стоматологији један доктор стоматологије на 1.500 
деце до 18 година старости). Сваки стоматолог је просечно остварио 4,2 посете на дан 
(норматив - у дечијој и превентивној стоматологији 12 посета на дан, а у општој 
стоматологији 15 посета на дан по стоматологу) (табела бр. 31).   
 

Табела бр. 31 Кадрови и посете у служби за здравствену заштиту и лечење  
              болести уста и зуба у Темерину у 2018. години 
 

ПОКАЗАТЕЉ Број 

Здравствени 
радници 

Укупан број доктора стоматологије 6 

Број доктора стоматологије 4 

Број специјалиста 0 

Број стоматолошких сестара-техничара 7 

Број зубних техничара 2 

Посете Укупан број посета 5.281 

Услуге Укупан број услуга 17.611 

 Број посета на 1 лекара 880 

 
4.1.8.  Специјалистичке службе 
Специјалистичка служба на нивоу примарне здравствене заштите у Темерину обезбеђује се 
у Дому здравља Темерин.  
У оквиру ове службе пружају се услуге из области интерне медицине, пнеумофтизиологије, 
физикалне медицине и рехабилитације, офталмологије и РТГ дијагностике. 
 

У оквиру специјалистичких служби радило је укупно 5 лекара специјалиста и то у свакој 
специјалистичкој служби по 1 лекар специјалиста. Број посета на 1 лекара у оквиру интерне 
медицине је био 24 посете на дан, у оквиру пнеумофтизиологије 16 посета на дан, док је у 
оквиру офталмологије био 14 посета на дан.  У РТГ дијагностици  био је запослен 1 лекар 
специјалиста са просечно 46 услуга на дан, док је Службу за рехабилитацију покривао је 1 
лекар специјалиста са просечно 21 посетом на дан (табела бр. 32).  
 

Табела бр. 32  Кадрови и посете у специјалистичким службама ванболничке  
                здравствене заштите у Темерину у 2018. години 
 

Специјалистичке  
службе 

Укупан  
број 
лекара 

Број 
 лекара 
специ-
јалиста 

Број 
здравств. 
радника 
са вишом 
и 
средњом 
стручном 
спремом 

Укупан 
број 
посета 
код 
лекара 

Број 
дијагностичко 
– терапијских 
услуга 

Просечан 
број посета 
код лекара 
у току дана 
* 

Број  
сестара  
на 1 
лекара 

Интерна медицина 1 1 2 5.074 2.453 24 2 

Пнеумофтизиологија 1 1 2 3.447 3.167 16 2 

Физик. мед. и рехабил. 1 1 4 4.480 37.175 21 4 

Офталмологија 2** 1 1 5.953 4.242 14 0,5 

РТГ дијагностика 1 1 1 0 9.747 46 1 

Укупно 6 5 10 18.954 56.784 15 1,7 

* Рачунато на 210 радних дана у току године 
** 1 лекар на специјализацији 
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4.1.9.  Остваривање превентивне здравствене заштите 
 
У оквиру праћења остваривања превентивне здравствене заштите у Дому здравља 
Темерин прати се остваривање превентивних прегледа одојчади, предшколске и школске 
деце, жена и одраслог становништва. 
 

Чланом 47. став 1. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, број 107/05, 
109/05-исправка, 57/11, 110/12-одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС), 
прописано је да Републички фонд за здравствено осигурање за сваку календарску годину 
доноси општи акт којим уређује садржај, обим и стандард права на здравствену заштиту из 
обавезног здравственог осигурања.  
 

На основу наведеног законског овлашћења, Републички фонд за здравствено осигурање је 
донео, Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр.18/2018), 
којим се регулишу поступци и методи дијагностике, лечења и рехабилитације ради 
спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести, повреда и других поремећаја 
здравља, а који су обухваћени обавезним здравственим осигурањем.  
 

У складу са тим, одабрани су параметри за евалуацију остваривања превентивне 
здравствене заштите и анализирано је остваривање превентивних услуга у Темерину у 
2018. години у односу на стандарде дате у Правилнику (табела бр. 32).  
 

Патронажним посетама један пут у току трудноће обухваћено је 28,9% трудница. Свака 
породиља и новорођенче остварили су просечно по 5,1 посету патронажне сестре, што је у 
складу са нормативима Правилника (норматив - 5 посета породиљи и новорођенчету), док 
су укупно само 2 посете остварене код деце одојчадског узраста (просечно 0,01 посета по 
одојчету, Правилник налаже 2 посете патронажне сестре код све деце у одојчадском 
узрасту).  
 

Превентивним прегледима код педијатра остварено је просечно 4,4 превентивна прегледа 
одојчади (норматив - 6 прегледа одојчади). Превентивни прегледи деце у 2., години 
живота нису реализовани, док су код деце у 4. години живота реализовани са ниским 
обухватом од 8%. Код деце у 6. години живота (пред упис у школу) обухват превентивним 
прегледима износио је 94,3%.  
 

Превентивним прегледима обухваћено је 73,7% ученика основне школе, док је код ученика 
средње школе веома мали обухват превентивним прегледима (прегледано 9,6% ученика, 
норматив - 95%). 
 

Свака трудница је имала просечно 4,5 превентивнa прегледa, што је нешто мање у односу 
на норматив Правилника (норматив - 5 прегледа трудница), док ултравучни прегледи 
труднице нису ни рађени. Заинтересованост жена за контролу здравља после порођаја 
опада, стога је обухват превентивним прегледима 6 недеља (23,7%) и 6 месеци (0,9%) после 
порођаја недовољан (норматив - 90%).  
 

Превентивним гинеколошким прегледима обухваћено је 1,8% жена старијих од 15 година 
(норматив - све жене старије од 15 година прегледати једном у 3 године, потребан обухват 
33,3%).  
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Обухват превентивним прегледима становништва старости 19-34 година износио је 1,1% 
(норматив - 20% особа старости 19-34 године), док је код становништва старијег од 35 
година износио 3,5% (норматив - 50% особа старости 35 и више година) и значајно је мањи 
од прописаног (табела бр. 33). 
 
Табела бр. 33  Остваривање превентивне здравствене заштите у Темерину,  
     2018. година 
 

Назив услуге Групација становништва 

 

Број 

одговарајуће 

групације 

становништва 

Број посета по 

становнику 

према садржају 

и обиму 

превентивних 

мера у ПЗЗ 

Остварење 

Број 

услуга 

Број посета по 

становнику 

Обухват 

(%) 

Патронажне 

посете 

групацијама 

становништва 

трудница 232 1 67                0,3 28,9 

породиља и новорођено дете 232 5 1172 5,1 100,0 

одојче 251 2 2 0,01 0,4 

Превентивни 

преглед  

одојче 251 6 1104 4,4 73,3 

2, година живота (13-15 месеци) 259 1 0 0,0 0,0 

2, година живота (18-24 месеца) 259 1 0 0,0 0,0 

4, година живота 262 1 21 0,1 8,0 

6/7 година живота, пред полазак у школу 264 1 249 0,9 94,3 

Превентивни 

преглед 

ученика I, III, V и VII разреда основне школе 1211 1 893 0,7 73,7 

ученика I и III разреда средње школе 573 1 55 0,1 9,6 

Превентивни 

преглед 
трудница 232 5 1039 4,5 89,6 

Ултразвучни 

преглед 
трудница 232 4 0 0,0 0,0 

Превентивни 

преглед 

жена после порођаја (након 6 недеља) 232 1 55 0,2 23,7 

жена после порођаја (након 6 месеци) 232 1 2 0,01 0,9 

Превентивни 

гинеколошки 

преглед 

жена 15 и више година 12057 1 217 0,02 1,8 

Превентивни 

преглед 

одраслог 

становништва 

19 - 34 године 5616 

1 у 5 година 

(потребан 

обухват 20% 

циљане 

популације) 

61 0,01 1,1 

35 и више година 12674 

1 у 2 године 

(потребан 

обухват 50% 

циљане 

популације) 

440 0,03 3,5 
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У оквиру превентивне здравствене заштите у Дому здравља Темерин обављају се скрининг 
прегледи на: карцином грлића материце, карцином дебелог црева, дијабетес тип 2 и на 
депресију.  
 

Скрининг је превентивна процедура раног откривања болести, односно проналажење 
потенцијално оболелих у што ранијој фази, која је најчешће без симптома, са циљем 
благовременог лечења и спречавања даљег развоја болести.   
 

У току 2018. године обухват скрининг прегледима је био значајно мањи у односу на 
планирани за све предвиђене категорије становништва (табела бр. 34). 
 
 
 

Табела бр. 34  Обухват скрининга на карцином и хронична обољења у односу на      
                          планирани обухват, Темерин 2018. година 
 

Назив услуге Групација становништва 

 

Број 

одговарајуће 

групације 

становништва 

Планирани 

обухват* 

(%) 

Остварење 

Број 

услуга 

Број посета по 

становнику 

Остварени обухват 

(%) 

Скрининг на 

карцином грлића 

материце 

жене 25-64 година  7873 33,3 323                0,04 4,10 

Скрининг на 

карцином дојке 
жене 50-69 година 4120 50,0 0 0,00 0,00 

Скрининг на 

карцином дебелог 

црева 

одрасло становништво 50-

74 године 
9056 50,0 152 0,02 1,70 

Скрининг на дијабетес 

тип 2 

одрасло становништво 35 и 

више година 
12674 33,3 311 0,02 2,50 

Скрининг на депресију 
одрасло становништво 19 и 

више година 
22410 100,0 398 0,02 1,80 

Скрининг на рано 

откривање 

кардиоваскуларног 

ризика 

мушкарци 35-69 година 6823 20,0 63 0,01 0,9 

жене 45-69 година 5029 20,0       92 0,01 1,8 

*Планирани обухват према „Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 
осигурања и о партиципацији за 2018. годину“ (Сл. гласник РС, бр. 18/2018). 
 
 

5. Промоција здравља и здравствено васпитање 
 
 
Концепт промоције здравља подразумева процес оспособљавања људи да повећају 
контролу над својим здрављем и тако га унапреде, то је комбинација здравственог 
васпитања  и других организационих, политичких и економских програма дизајнираних да 
потпомогну промене у понашању и животној средини које воде здрављу. Активности 
промоције здравља се одвијају у оквиру Програма од општег интереса Министарства 
здравља Републике Србије и промотивно-превентивних програма јавноздравствене 
заштите, који доприносе очувању и унапређењу здравља становништва, посебно 
вулнерабилних категорија. 
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5.1. Активности промоције здравља на територији општине Темерин 
 
Здравственa установa на примарном нивоу – Дом здравља „Темерин“ реализује активности 
промоције здравља у заједници усмерене на детерминанте здравља, као и на основу 
индикатора здравственог стања, најзначајнијих  здравствених проблема становништва, 
заступљености фактора ризика и потреба појединих популационих група.  
 
5.2. Активности промоције здравља Дома здравља „Темерин“ 
 
Један од циљева Дома здравља „Темерин“ је унапређење превентивних здравствених 
услуга и промоција здравих стилова живота како би заједно са становништвом општине 
одговорили на животне и здравствене изазове на најбољи могући начин и постигли крајњи 
циљ свих активности - унапређење здравља становништва Општине Темерин. 
 

Запослени у Службама дома здравља у свом свакодневном раду са пацијентима 
промовишу здравље и пружају савете у вези са превенцијом болести и унапређењем 
здравља.  

 
Здравствено васпитање 

 

У Дому здравља „Темерин“ здравствено васпитне активности се спроводе путем 
индивидуалних саветовања и групних облика здравствено-васпитног рада (предавања, 
креативне радионице, организациони састанци и здравствене изложбе). 
 

У току 2018. године у Дому здравља „Темерин“ спроведено је 259 индивидуалних и 36 
групних здравствено-васпитних активности (11 едукација и 25 радионица) којима је 
обухваћено укупно 1204 особе.  
 

Здравствено-васпитне услуге запослени у Дому здравља „Темерин“ пружају становништву у 
оквиру свих служби.  
 
Едукативни семинари и организациони састанци 

 
У току 2018. године у организацији Дома здравља „Темерин“ одржано је 11 
организационих састанака поводом планирања активности из области промоције здравља 
на територији Општине Темерин.  
 

Запослени у Дому здравља „Темерин“ у 2018. години били су и организатори и учесници 
едукативних семинара и радионица.  
 

У организацији Дома здравља „Темерин“ спроведено је 6 едукативних семинара којима је 
обухваћено 194 учесника (деца, труднице, стари). Едукације су одржане на тему 
туберкулозе, превенције рака, значаја дојења, превенцији самоубиства, унапређењу 
здравља старих и превенцији злоупотребе психоактивних супстанци.  
 

Служба за здравствену заштиту деце и омладине Дома здравља „Темерин“ у току 2018. 
године одржала је 5 предавања на следеће теме: „Превенција лошег телесног држања“, 
„Превенција гојазности код деце“, „Психоактивне супстанце“ и „Гојазност, узрок и касније 
последице“. Предавањем су обухваћена деца основношколског узраста (првог, трећег и 
седмог разреда), око 250 деце.  
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Током 2018. године Дом здравља „Темерин“ организовао је креативне радионице (25) на 
тему „Како да сачувамо своје зубе“ у ПУ „Вељко Влаховић“ за децу од 3 до 6 година и у 
основној школи „Лукијан Мушицки“ за ученике од првог до осмог разреда. Овим 
радионицама обухваћено је 460 деце у оквиру којих је спроведена обука о правилном 
прању зуба, преглед и флуоризација зуба као и неколико облика мотивације за редовно 
прање зуба. Родитељи деце код које су уочене промене на зубима, деснима, оралној 
слузници и језику су писменим и телефонским путем обавештени. 
 

У школи за труднице Дома здравља „Темерин“ коју су воде гинеколошке сестре, укупан 
број трудница  које су се јавиле у току 2018. године до десете недеље трудноће био је 300. 
Од укупног боја трудница, 246 породиља је прошло и едукацију на следеће теме: 
„Правилна хигијена дојке“, „Нега новорођенчета“, „Дојење и исхрана новорођенчета“, 
„Вакцинација и жутица“, „Вежбе релаксације и дисања“, „Прво, друго, треће и четврто 
порођајно доба“. 
 

Служба Поливалентне патронаже Дома здравља „Темерин“, обрадила је 23 корисника 
означена „сестринскм отпусним писмом“. Пружени су савети о исхрани, последицама 
пушења, значају редовног узимања прописане терапије, значају редовних контрола и 
физичке активности. 
 

Служба за здравствену заштиту жена је организовала и водила школу родитељства где су 
42 пара прошла кроз обуку, саветовање и предавање о родитељству, новом члану 
породице и проблемима до којих долази у првим месецима након порођаја. 
 

Здравствени радници Дома здравља „Темерин“ у току 2018. године присуствовали су на 4 
континуиране едукације (3 национална курса/семинара I категорије и 1 стручни састанак I 
категорије) у организацији Института за јавно здравље Војводине: Начин преношења 
информација о вакцинама – шта успева, а шта не?, Детерминанте здравља старих особа и 
коришћење здравствене заштите, Унапређивање здравствене писмености популације - 
Знањем до здравих избора, Праћење показатеља квалитета здравствене заштите у 
здравственим установама које обављају делатност на примарном нивоу здравствене 
заштите. Едукативним семинарима је присуствовало укупно 9 здравствених радника.  

  
Обележавање значајних датума према Календару јавног здравља 
 
Здравствено-промотивне кампање на територији Општине Темерин имале су за циљ 
подизање нивоа свести и информисање заједнице о одређеном здравственом проблему, 
мотивацији и утицају на промену понашања и стицање вештина, унапређење развоја 
партнерства и стимулисање акција у заједници.  
 

У оквиру обележавања значајних датума из Календара јавног здравља организоване су 
јавне манифестације, ликовне изложбе, едукације, медијске активности и дистрибуирана 
здравствено-васпитна средства добијена од Института за јавно здравље Војводине.  
 

У току 2018. године спроведено је 13 здравствено-промотивних кампања (5 обавезних 
кампања из Програма промоције здравља у оквиру Програма од општег интереса 
Министарства здравља Републике Србије и 8 додатних). 
 

Кампање у оквиру Програма од општег интереса Министарства здравља Републике Србије: 
• 31 јануар, Национални дан без дуванског дима 

• Март, месец борбе против рака 

• 7. април, Светски дан здравља 

• 29. септембар, Светски дан срца 

• Октобар месец правилне исхране и 16. октобар Светски дан хране 
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Остале кампање: 

• 4. фебруар, Светски дан борбе против рака 

• 8. март, Светски дан бубрега 

• 24. март, Светски дан борбе против ТБ 

• 26. јун, Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама 

• 1. - 9. август, Светска недеља подршке дојењу  

• 10. септембар, Светски дан превенције самоубиства 

• 1. октобар, Светски дан старих 

• Новембар месец борбе против болести зависности. 
 

У оквиру обележавања значајних датума из Календара јавног здравља организоване су 3 
јавне манифестације (225 посетилаца) и подељено 962 примерака здравствено-васпитних 
средстава (плакати, лифлети и брошуре). 
 

У оквиру обележавања значајних датума из Календара јавног здравља, дом здравља 
организовао је 2 базара здравља у Омладинском дому у Темерину у партнерству са 
Удружењем пензионера „Темерин“ и у МЗ Старо Ђурђево. На базарима здравља 
учествовало је 204 посетилаца којима је мерен крвни притисак, шећер у крви и подељен 
здравствено-васпитни материјал. Посетиоци су имали прилику да добију савете од 
здравствених радника о користима здравог стила живота и на који начин да га спроводе. 
Такође, одржана је и 1 јавна манифестација у амбуланти у Сиригу поводом „29. септембра, 
Светског дана срца“ којој је присуствовао 21 посетилац. Посетиоци су могли да измере 
крвни притисак, шећер у крви и ураде ЕКГ мониторинг. 
 
Сарадња са медијима 
 
У току 2018. године на територији Општине Темерин у оквиру активности из области 
промоције здравља, остварени су прилози у локалном штампаном медију „Наше новине“. 
Све медијске активности остварене су у оквиру спровођења здравствено-промотивних 
кампања из Календара јавног здравља.  

 
 

6. Животна средина 
 

6.1. Контрола здравствене исправности / безбедности воде за пиће  
 
Вода је услов живота, те је обезбеђивање довољне количине здравствено безбедне воде 
за пиће човеково основно право. Под здравственом безбедношћу воде подразумева се 
микробиолошка, физичка и хемијска исправност воде, обезбеђена заштита изворишта 
воде, здравствено безбедно водоснабдевање и здравствено безбедно руковање водом, 
док се под здравственом исправношћу подразумева микробиолошка, физичка и хемијска 
исправност воде. Под водом за пиће подразумева се вода која се користи за пиће, 
одржавање личне и опште хигијене, припрему хране и исхрану стоке, док се под термином 
воде за рекреацију препознају воде базена и површинске воде намењене купању и 
рекреацији грађана.  
 

Контролу здравствене исправности воде за пиће Институт за јавно здравље Војводине 
спроводи у складу са уговорним обавезама са ЈКП "Темерин" из Темерина за насеља 
Темерин, Сириг и Бачки Јарак.  
 

Према проценама из надлежног ЈКП-а, више од 95% становништва у Општини Темерин је 
прикључено на водоводну мрежу локалних водовода, од пописаних (2011. године) 28.287 
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становника у Општини (насеље Темерин 19.661, Сириг 2.939 и Бачки Јарак 
5.687становника).  

Насеље Темерин има две црпне станице – „Вашариште“ које има пет бунара и два 
резервоара и „Старо Ђурђево“ које има два бунара и два резервоара. Насеље Сириг има 
једну црпну станицу са једним резервоаром и једним бунаром, а насеље Бачки Јарак има 
две црпне станице и два бунара. Сви бунари под надлежношћу ЈКП-а су дубоки око 200 m. 
На свим црпним станицама вода се хлорише и након тога се испоручује становништву 
путем водоводне мреже као „непречишћена хлорисана вода“.  
 

Током 2018. године здравствена исправност непречишћене хлорисане воде за пиће у 
насељима Темерин, Сириг и Бачки Јарак утврђена је на основу 188 анализа основног "А" 
обима, а здравствено исправних је било 1% узорака (табела бр.35).   

 

 
 

Табела бр. 35 Здравствена исправност узорака непречишћене хлорисане воде за пиће на 
територији Општине Темерин у насељима Темерин, Сириг и Бачки Јарак 
током 2018. године 

 

Насеље 
Укупан 

број 
узорака 

Број 
исправних 

узорака 

Број 
неисправних 

узорака 

УЗРОЦИ ЗБОГ КОЈИХ СУ УЗОРЦИ БИЛИ ЗДРАВСТВЕНО 
НЕИСПРАВНИ 

Микробиолошки 
неисправни узорци 

Физичко-
хемијски 

неисправни 
узорци 

Микробиолошки и 
физичко-хемијски 

неисправни узорци 

n % n % n % n % n % 

Темерин 72 0 0,00 72 100,00 0 0,00 67 93,06 5 6,94 

Сириг 48 2 4,17 46 95,83 1 2,08 44 91,67 1 2,08 

Бачки Јарак 68 0 0,00 68 100,00 0 0,00 67 98,53 1 1,47 

УКУПНО 188 2 1,06 186 98,94 1 0,53 178 94,68 7 3,72 
 

Узроци здравствене неисправности 98,94% контролисаних узорака непречишћене 
хлорисане воде за пиће су микробиолошки (4,26%) и физичко-хемијски (98,40%).  
 

Разлози наведених неисправности су повећан укупан број аеробних мезофилних 
микроорганизама (3,2% контролисаних узорака), повећан укупан број колиформних 
микроорганизама (1,6% узорака), присуство микроорганизма Pseudomonas aeruginosae 
(0,5% узорака – 1 узорак), повећана концентрација арсена у шест (6) од шест (6) (100%) 
контролисаних узорака, нитрита у 7% узорака, амонијака у 97% узорака, слободног 
резидуалног хлора у 24% узорака, укупног гвожђа у 4,8% узорака, повећана потрошња 
калијумперманганата у 37% узорака, те последично измењене сензорне особине 66,5% 
контролисаних узорака (табела бр. 36 и 37).  
 

Утврђене микробиолошке опасности у узорцима непречишћене хлорисане воде за пиће 
које утичу на здравље становништва, посебно осетљиве популације (деца, труднице, 
дојиље, стара и хронично оболела лица) су присуство микроорганизма Pseudomonas 
aeruginosae - показатеља секундарног микробиолошког загађења водоводног система, 
најчешће крајње тачке испред корисника (у једном узорку у Сиригу) (табела бр. 36). 
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Утврђене хемијске опасности које утичу на здравље људи, посебно осетљиве популације у 
непречишћеној хлорисаној води за пиће током 2018. године су арсен и  нитрити (табела бр. 
37, картограм бр. 3).  
 

Према актуелним научним сазнањима, арсен и неорганска једињења арсена су сврстани у 
групу доказаних карциногена за људе (плућа, кожа, мокраћна бешика). Нитрити 
представљају опасност по здравље људи, јер се уместо гвожђа везују за молекул 
хемоглобина, чиме отежавају и/или онемогућавају везивање и пренос кисеоника по 
организму, што за последицу има отежано дисање и функционисање организма, посебно 
деце, трудница, дојиља и особа са обољењима органа за варење.  
 

Прекорачење прописане граничне вредности арсена је утврђено у шест (6) од шест (6) 
контролисаних узорака (100%), односно у по два (2) узорка у насељима Темерин, Сириг и 
Бачки Јарак (табела бр. 37).   
 
 

Прекорачење прописане граничне вредности нитрита је утврђено у сва три насељима: 
Темерин (у једном од 72 узорка – 1,4%), Сириг (у једном од 48 узорака – 2,1%) и Бачки Јарак 
(у 11 од 68 узорака – 16,1%) (табела бр.37).  
 

Картограм 3: Хемијске опасности у води за пиће на територији Општине Темерин 

 
         Хемијска опасност - арсен и нитрит 
Извор оригиналне мапе: https://sh.wikipedia.org/wiki/Op%C5%A1tina_Temerin#/media/Datoteka:Temerin_mun.png 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Op%C5%A1tina_Temerin#/media/Datoteka:Temerin_mun.png


Број 24     Службени лист општине Темерин    27.11.2020. Страна 59 

 

Табела бр. 36 Микробиолошка исправност узорака непречишћене хлорисане воде за пиће на територији Општине Темерин у 
насељима Темерин, Сириг и Бачки Јарак током 2018. године 

 

Насеље 
Укупан број 

узорака 

Број исправних 
узорака 

Број 
неисправних 

узорака 

УЗРОЦИ НЕИСПРАВНОСТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УЗОРАКА 

n % n % n % n % n % 

n % n % 
Повећан укупан број 

аеробних мезофилних 
микроорганизама 

Повећан укупан 
број колиформних 
микроорганизама 

Налаз 
термотоленраних 
микроорганизама 

Налаз фекалног 
стрепотока 

Налаз 
Pseudomonas 

aeruginosa 

Темерин 72 67 93,06 5 6,94 4 5,56 3 4,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Сириг 48 46 95,83 2 4,17 1 2,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,08 

Бачки Јарак 68 67 98,53 1 1,47 1 1,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

УКУПНО 188 180 95,74 8 4,26 6 3,19 3 1,60 0 0,00 0 0,00 1 0,53 

 

 

 

 

Табела бр. 37 Физичко-хемијска исправност узорака непречишћене хлорисане воде за пиће на територији Општине Темерин у 
насељима Темерин, Сириг и Бачки Јарак током 2018. године 

 

Насеље 
Укупан 

број 
узорака 

Број 
исправних 

узорака 

Број 
неисправних 

узорака 

УЗРОЦИ НЕИСПРАВНОСТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УЗОРАКА 

n % n % n % n % n % n % n % 

n % n % 
Повећана 

концентрација 
арсена 

Повећана 
концентрација 

нитрита 

Повећана 
концентрација 

амонијака 

Повећан 
утрошак KMnO4 

Повећана 
концентрација 
укупног гвожђа 

Повећана 
концентрација 
слободног 
резидуалног хлора 

Измењене сензорне 
особине / боја, 

мутноћа 

Темерин 72 0 0,00 72 100,00 2 100,00 1 1,39 72 100,00 1 1,39 0 0,00 16 22,22 46 63,89 

Сириг 48 3 6,25 45 93,75 2 100,00 1 2,08 44 91,67 0 0,00 9 18,75 14 29,17 11 22,92 
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Бачки Јарак 68 0 0,00 68 100,00 2 100,00 11 16,18 68 100,00 68 100,00 0 0,00 15 22,06 68 100,00 

УКУПНО 188 3 1,60 185 98,40 6 100,00 13 6,91 184 97,87 69 36,70 9 4,79 45 23,94 125 66,49 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ризик изложености хемијским опасностима из непречишћене хлорисане воде за пиће током 2018. године, на основу обрађених и 
доступних података, постоји за целокупно становништво Темерина, Сирига и Бачког Јарка које се водоснабдева водом за пиће из 
локалних водовода (око 95% становништва) због присуства арсена у узорцима воде, а недостајући су подаци за становништво које се 
снабдева водом за пиће из сопствених бунара (графикон бр.12). 
 

Графикон бр. 12  Становништво Општине Темерин и опасности у води за пиће у 2018. години  
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% становника који је 
изложен хемијским 

опасностима из воде 

за пиће - арсен; 26873; 
95%

% Недостајући подаци 
за становништво које 
се снабдева водом за 
пиће из сопствених 

бунара; 1414; 5%  
 
 
 
 

На територији Општине Темерин налази се и један алтернативни извор водоснабдевања – артешки бунар „код Каде“ у Темерину. 
Становништво ову непречишћену и нехлорисану воду за пиће, која се анализира једном месечно, носи својим кућама у балонима. Према 
резултатима анализа из 2018. године, 100% узорака воде за пиће са овог бунара је било здравствено неисправно, односно микробиолошка 
исправност је била 92%, а физичко-хемијска 0%, с обзиром да се вода овог бунара одликује повећаном концентрацијом амонијака, 
повећаном потрошњом калијумперманганата и последично измењеним сензорним особинама. Микробиолошке опасности по људско 
здравље (присуство стрептокока фекалног порекла) су утврђене у једном узорку (8%), а хемијске опасности (нитрити и нитрати) нису 
регистроване. Ипак, у узорцима воде за пиће са овог јавног бунара није утврђивана концентрација арсена (табела бр. 38, 39 и 40).  

 

Табела бр. 38 Здравствена исправност узорака воде за пиће из јавног артешког бунара „код Каде“ у Темерину  током 2018. године 
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Насеље 
Укупан 

број 
узорака 

Број 
исправних 

узорака 

Број 
неисправних 

узорака 

УЗРОЦИ ЗБОГ КОЈИХ СУ УЗОРЦИ БИЛИ ЗДРАВСТВЕНО НЕИСПРАВНИ 

Микробиолошки 
неисправни узорци 

Физичко-
хемијски 

неисправни 
узорци 

Микробиолошки и физичко-хемијски неисправни узорци 

n % n % n % n % n % 

Темерин - артешки 
бунар "Код каде" 

12 0 0,00 12 100,00 0 0,00 11 91,67 1 8,33 

 
Табела бр. 39 Микробиолошка исправност узорака воде за пиће из јавног артешког бунара „код Каде“ у Темерину  током 2018. 

године 
 

Насеље 
Укупан 

број 
узорака 

Број 
исправних 

узорака 

Број 
неисправ

них 
узорака 

УЗРОЦИ НЕИСПРАВНОСТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УЗОРАКА 
Повећан укупан  
број аеробних  
мезофилних 

микроорганизама 

Повећан укупан број 
колиформних 

микроорганизама 

Налаз  
термотоленраних 
микроорганизама 

Налаз фекалног стрепотока Налаз Псеудомонас аеругиноса 

n % n % n % n % n % n % n % 
Темерин 
- артешки 

бунар 
"Код 
каде" 

12 11 91,67 1 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 8,33 0 0,00 

 

 
Табела бр. 40 Физичко-хемијска исправност узорака воде за пиће из јавног артешког бунара „код Каде“ у Темерину током 2018. 

године 
 

Насеље 
Укупан 

број 
узорака 

Број 
исправних 

узорака 

Број неисправних 
узорака uzoraka 

УЗРОЦИ НЕИСПРАВНОСТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УЗОРАКА 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

n % n % Арсен Нитрит Нитрат Амонијак 
Povećan utrošak 

KMnO4 
Укупно 
гвожђе 

Манган Боја, мутноћа 
Слободни 

резидуални 
хлор 

Темерин - 
артешки бунар 

"Код каде" 
12 0 0,00 12 100,00 - - 0 0,00 0 0,00 11 91,67 12 100,00 0 0,00 0 0,00 12 100,00 0 0,00 
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6.2. Контрола здравствене исправности воде за рекреацију 

 
Вода отворених базена у Општини Темерин 
 

Од марта 2017. године у Републици Србији постоји Правилник о здравственој исправности 
воде базена, који препознаје потребу редовне контроле здравствене исправности воде 
јавних базена, као и улогу јавног здравства у контроли. 
 

Вода отворених базена у летњој сезони намењених купању и рекреацији грађана у 
Општини Темерин (три (3) базена у власништву ЈКП „Темерин“, односно један (1) 
олимпијски базен и два (2) термална базена, „велики“ и „мали“) редовно контролисана 
током летње сезоне 2018. године, била је здравствено исправна у 88% контролисаних 
узорака, сумарно (табела бр. 41, графикон бр. 13).  
 

Током летње сезоне 2018. године у Општини Темерин "параметри здравствене 
исправности базенске воде" били су одговарајући у 100% узорака, a "параметри 
показатељи базенске воде" били су одговарајући у 88% контролисаних узорака, при чему 
се као хемијска опасност у води базена издвојила повећана концентрација слободног 
резидуалног хлора у 12% узорака, што је последица неодговарајућих техничко-технолошких 
процеса пречишћавања и дезинфекције воде базена (табела 41, 42 и 43).  
 

Табела бр. 41 Здравствена исправност узорака воде базена на територији Општине 
Темерин током 2018. године 

 

Насеље / базен 
Укупан 

број 
узорака 

Број 
здравствено 
исправних 

узорака 

Број здравствено 
неисправних 

узорака 

n % n % 

Комплекс од три (3) отворена базена у власништву 
ЈКП „Темерин“, односно један (1) олимпијски базен 

и два (2) термална базена, „велики“ и „мали“ у 
насељу Темерин 

86 76 88,37 10 11,63 

 

Графикон бр. 13  Здравствена исправносто узорака воде базена на територији Општине 
Здравствено исправни 

узорци воде базена; 
76; 88%

Здравствено 

неисправни узорци 
воде базена ; 10; 12%

 
Темерин у 2018. години 
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Табела бр. 42 "Параметри здравствене исправности базенске воде" на територији Општине Темерин током 2018. године 
 

Насеље / базен 
Укупан 

број 
узорака 

Број 
исправних 

узорака 

Број 
неисправних 

узорака 

УЗРОЦИ НЕИСПРАВНОСТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УЗОРАКА * 

Укупан број 
колиформних 

бактерија 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Escherichia 
coli 

Staphylococcus 
aureus 

Legionella 
pneumophilia 

n % n % n % n % n % n % n % 

Комплекс од три (3) отворена базена у 
власништву ЈКП „Темерин“, односно један (1) 
олимпијски базен и два (2) термална базена, 

„велики“ и „мали“ у насељу Темерин 

86 86 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Табела бр. 43 " Параметри показатељи базенске воде" на територији Општине Темерин током 2018. године 
 

Насеље / базен 
Укупан 

број 
узорака 

Број 
одговорајућих 

узорака 

Број 
неодговорајућих 

узорака 

УЗРОЦИ НЕИСПРАВНОСТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УЗОРАКА * 

n % n % n % n % n % n % 

n % n % 

Укупан број 
аеробних 

мезофилних 
бактерија 

Мутноћа pH 
Потрошња 

KMnO4 

Слободни 
резидуални 

хлор 
Хлориди 

Комплекс од три (3) отворена базена у 
власништву ЈКП „Темерин“, односно један (1) 
олимпијски базен и два (2) термална базена, 

„велики“ и „мали“ у насељу Темерин 

86 76 88,37 10 11,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 11,63 0 0,00 

Напомена: Утврђене вредности за поједине параметре показатеље базенске воде (хлориди и потрошња калијумперманганата) се сматрају карактеристичним за термалну 
воду којом се пуни „велики“ и „мали термални базен“.  
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На територији Општине не постоји успостављени мониторинг за праћење 
деградационих процеса животне средине (загађење ваздуха, воде, тла и буке), као ни 
за праћење стања осталих природних ресурса. Засад још није урађен јединствени 
катастар загађивача на основу којег би се могло сагледати стање утицаја 
деградационих процеса од стране производних капацитета, наглог процеса 
урбанизације и наглог раста транзитног саобраћаја. 
 

6.3. Микроклима и стање ваздушне средине
6

 
 
Топоклима у општини је типична варијанта умерено континенталне климе. 
Микроклиматске разлике зависе од густине зелених површина, од димензија 
ветрозаштитних појасева, који су веома оскудни, као и од густине и сенчења стамбених 
зграда. У недостатку зелених појаса и одржаваних затрављених површина, интензитет 
инсолације и удари јаких ветрова неповољно утичу на биоклиматски комфор човека, и 
то углавном на периферним деловима насеља општине. 
 

Мада не постоје значајни индустријски загађивачи ни на територији општине, нити у 
централном насељу - Темерину, квалитет ваздуха је оптерећен лебдећом прашином, 
што је последица веома интензивног транзитног саобраћаја и неадекватне саобраћајне 
инфраструктуре. Неповољна решења паркинг простора су довела до тога да се 
аутомобили неправилно паркирају на банкинама поред пута, услед чега се уништава 
травни покривач банкине, која тако прелази у невезани растресити слој прашине у 
ширини од 50-200 цм и извор је ситне лебдеће прашине. Аутомобили се такође 
паркирају на травнатим површинама, услед чега се смањује травни покрива,ч који са 
аспекта термичког режима урбаног простора има изузетно велики биоклиматски 
значај. Ово се јавља и на новоформираној травној површини поред паркинг простора 
на бившем пијачном тргу. 
 

Изграђеност топловода и гасовода делимично доприноси редукцији аерозагађења у 
грејном периоду. Ипак на местима, где домаћинства ложе са нискокалоричним 
енергентима, појављују се интензивне емисије дима и знатна повремена загађења у 
раним јутарњим сатима. 
 

Аерозагађење се јавља и од лебдећих алергена, као последица неадекватног третмана 
оних биљних врста чији полен највише угрожава здравље људи. 
 

Линијско зеленило уз саобраћајнице није континуално, ни у насељеним местима, а ни 
ван њих. Заштитно зеленило треба формирати и у насељима и уз путеве ван насеља. 
Постоји тенденција за уређење зелених површина у центрима насеља од стране 
еколошких покрета и ЈКП-а, али одржавање истих још увек није ни на елементарном 
нивоу. Зелене површине и саднице су најчешће у веома запуштеном стању, што 
неповољно утиче на естетски изглед насеља. 
 
 
 

 
6

 Микроклима и стање ваздушне средине подаци о општини Темерин преузети су из документа 
Стратегија развоја општине Темерин 2016-2020. година, страна 76. 
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6.4. Бука и вибрације
7

 
 
Појава буке и интензивне вибрације на територији општине је везана претежно за 
интензитет саобраћаја. Упркос томе што се ниво буке и вибрације не мери на 
територији општине, на 77 основу опсервације може се констатовати да је бука највећа 
на регионалним путевима у насељима. Скоро константна вибрација изазвана тешким 
саобраћајем има прилично негативан утицај и на конструкцију зграда поред ових 
путева. 
 

Повремена бука и вибрације јављају се и у околини градилишта као и у околини 
угоститељских објеката, углавном лети, у виду прејаке музике. Бука изазвана од стране 
угоститељских објеката је регулисана општинским уредбама о регулисању радног 
времена угоститељских објеката. 
 

6.5. Квалитет подземних и површинских вода
8

 
 
На територији општине Темерин нема изграђеног мониторинга подземних вода, стога 
ни података о загађености истих. Међутим узевши у обзир да је изграђеност 
канализације 20% на територији општине, да је јако мали број домаћинстава 
прикључен на канализацију, да се отпадне воде из домаћинстава испуштају у 
неадекватне септичке јаме, да воде које се спирају са градских површина, паркинга и 
путева загађују тло и подземне воде и да се употребом ђубрива и бројних хемијских 
средстава у савременој пољопривредној пракси загађује тло, а и подземне воде, 
можемо констатовати да је квалитет подземних вода прве издани у општини далеко од 
задовољавајућег. 
 

На територији саниране депоније постоје три пијезометарске конструкције за праћење 
и прикупљање података о режиму, хемијском саставу и бактериолошкој исправности 
подземних вода. Међутим, узорковање воде се не врши. 
 

Квалитет воде из артешких бунара са изворишта за водоснабдевање општине је 99% 
исправан што се тиче микробиолошких карактеристика, али је незадовољавајући што 
се тиче хемијских карактеристика, због присутности арсена и амонијака у води. 
 

Хидрографске карактеристике мелиорационе каналске мреже на територији општине 
Темерин зависе од режима потребног наводњавања и одводњавања. Квалитет воде у 
овим каналима је незадовољавајући, због органске оптерећености, хемијске 
загађености, као и због високог степена еутрофизације. Наиме, због еутрофизације 
смањен је кисеонички режим у каналима, што је последица инфилтрирања подземних 
и површинских вода са пољопривредних површина и пуштања „хранљивих“ отпадних 
вода у канале из домаћинстава, привредних објеката и пецара које немају 

 
7

 Бука и вибрације подаци о општини Темерин преузети су из документа Стратегија развоја 
општине Темерин 2016-2020. година, страна 76. 
8

 Квалитет подземних и површинских вода преузети су из документа Стратегија развоја 
општине Темерин 2016-2020. година, страна 77. 
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канализацију нити адекватну септичку јаму. Последица тако загађених вода је и смрад 
који се осећа претежно у рубним деловима насеља на потезу канала код депоније, на 
крају улице Владимира Рибникара, Иве Лоле Рибара и других периферних улица. 
 
Као што је у уводу констатовано квалитет површинских вода (сем Јегричке) се не прати, 
а не постоји ни катастар загађивача на територији општине. 
 
 
7. Социоекономски услови 
 
7. 1. Образовна структура  
 
7.1.1. Становништво по степену образовања 
 
Анализом образовне структуре, утврђује се да више од половине становништва 
старијег од 15 година на нивоу општине Темерин има стечено средњошколско 
образовање (58,4%), док је 20,5% становништва са стеченим основним образовањем. 
Када је у питању више и високо образовање, исто је стекло 4,2% и 6,2% становништва, 
респективно. Становништво које има завршену средњу школу и које је најзаступљеније 
на нивоу општине Темерин, има стечену средњу стручну школу у трајању краћем од 
четири године (47,9%), а затим средњу стручну у трајању од четири године (44,4%), док 
гимназију заврши 6,8% становника старијих од 15 година. Анализом образовне 
структуре насеља, уочава се да је на нивоу Бачког Јарка чак 39,4% (206) укупног броја 
лица без школске спреме на нивоу општине Темерин (523). 
 

Графикон бр. 14 Становништво према стручној спреми 
 

 
Извор: Попис становништва 2011 РЗС 
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Графикон бр. 15  Становништво према стручној спреми и полу  
 

 
Извор: Попис становништва 2011 РЗС 
 
 
7.1.2. Становништво по писмености 
 
Табела бр. 44  Становништво према писмености и полу  
 

Укупно Број неписмених 

Мушко Женско Мушко Женско 

12403 12990 51 279 
Извор: Попис становништва 2011 РЗС 
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Табела бр. 45  Становништво према писмености и полу  
 

Неписмени 
стари  
10 - 14 
година 

Неписмени 
стари  
15 - 19 
година 

Неписмени 
стари 

 20 - 34 
година 

Неписмени 
стари  
35 - 49 
година 

Неписмени 
стари  
50 - 64 
година 

Неписмени 
стари  

65 и више 
година 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

1 2 1 0 8 6 8 6 11 21 22 244 
Извор: Попис становништва 2011 РЗС 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3. Становништво по компјутерској писмености 
 
Графикон бр. 16  Становништво према компјутерској писмености и полу 
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Компјутерски 
неписмена лица

Компјутерска писменост

мушко женско

 Извор: Попис становништва 2011 РЗС 
 
7.2. Структура запослености 
 
Приметно је неслагање података у изворима који се тичу стања 
запослености/незапослености у општини Темерин. Укупна регистрована запосленост у 
општини Темерин 6229, према издању РЗС ''Општине и региони 2018''. Док према 
подацима истог извора (РЗС), али у оквиру Статистике запослености и зарада, као и по 
изворима НСЗ за 2018. годину тај податак је 6804. Укупно је регистровано 9340 
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запослених са територије општине Темерин. Овај податак говори да су становници 
општине Темерин запослени и у другим оближњим општинама и градовима (нпр. Нови 
Сад, Бечеј и сл.). По једном извору број незапослених лица у 2018. години у нашој 
општини је 1662, а по другом 1518.  Најновији податак о броју незапослених на основу 
Билтена НЗС октобар 2019 је 1409 (од тога жена 858). Тако у зависности од извора и 
број незапослених на 1000 становника варира од 60, па до 50,8 (најновији податак). 
Републички просек незапослених на 1000 становника је 88. 
 

Са аспекта занимања, на нивоу општине Темерин, најзаступљенији су занатлије и 
сродна занимања, затим услужна трговачка занимања  и инжењери, стручни 
сарадници и техничари. Ова три занимања чине преко 55% од укупног броја занимања 
на нивоу општине. Такође, занимање занатлије је најзаступљеније и на нивоу 
појединачних насеља. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графикон бр. 17  Регистрована запосленост по областима у општини Темерин  
(УКУПНО 6229 лица) 

 

Пољопривреда, шумарство и 
рибарство 

 

Прерађивачка индустрија 

Руковање електричном енергијом, 
гасом и паром 

Руковање водом и управљање 
отпадним водама 

Грађевинарство 

Трговина на велико и мало и 
поправка моторних возила 

Саобраћај и складиштење 

Услуге смештаја и исхране 

Извор: Попис становништва 2011 РЗС 
 
Табела бр. 46 Запосленост и зараде у општини Темерин 2018. 
 

ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ   
Регистровани запослени*1    

према општини рада 6804 (2018) 

према општини пребивалишта 9340 (2018) 

Регистровани запослени* према општини пребивалишта у односу 
на број становника (%)1 

34 (2018) 

Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД)1 42634 (2018) 



Број 24     Службени лист општине Темерин    27.11.2020. Страна 71 

 

Регистровани незапослени2 1518 (2018) 

Регистровани незапослени на 1 000 становника2 55 (2018) 
* Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници 
Извор: 1  Статистика запослености и зарада, РЗС, 2  Национална служба за запошљавање 

 
Графикон бр. 18 Регистровани запослени, 2016─2018.* 
 

 
* Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници 
Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС. 

 
 
 
 

Са аспекта активности, 33,71% становништва је евидентирано као активно, док је 
66,29% лица неактивно. Оваква ситуација, према којој је више неактивних лица од 
активних неповољна је, посебно са аспекта проналажења начина за укључивање 
неактивних лица (а радно способних) у тржиште рада. Лица која нису активна (тржиште 
рада, радно неспособни, студенти и ђаци) и/или нису евидентирана као активна 
(послови вођења домаћинства, рад на ''црно''  чине 33,28%.  Лица преко 65 година 
(21,65%), затим деца млађа од 15 година (11,36%). 
 

Графикон бр. 19 Регистровани незапослени према полу, 2016─2018. 
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Извор: Национална служба за запошљавање 

 
Табела бр. 47 Просечне нето зараде у Републици Србији, АПВ Војводина (Јужнобачки 
округ) и општина Темерин у периоду 2010 -2018. 
 

година Република Србија 
Регион Војводине -
Јужнобачка област Темерин 

2010. 34142 36327 26013 
2011. 37976 40664 28736 
2012. 41377 44386 29910 
2013. 43932 47153 32556 
2014. 44530 47315 34194 
2015. 44432 47445 34121 
2016. 46097 49360 34881 

2017. 47893 50810 38447 
2018. 49650 49930 42634 

Извор: Општине и региони у Србији 2018 РЗС 

 
 
 
 
 
 
 
 
Графикон бр. 20 Просечне нето зараде у Републици Србији, АПВ Војводина 
(Јужнобачки округ) и општина Темерин у периоду 2010 -2018 . 
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 Извор: Општине и региони у Србији 2018 РЗС 
 
7.3. Структура становништва 
 
7.3.1. Структура становништва по старосним групама и полу 
 
Према резултатима пописа становништва који су се спроводили од 1948. године, број 
становника у општини Темерин се константно повећавао, па је тако 1948. године у 
општини било 15.257 становника, а према Попису из 2011. године 28.287 становника. 
Такође, уколико се анализирају резултати последња два пописа (2002-2011), уочава се 
да су од свих локалних самоуправа на нивоу АП Војводине, једино Нови Сад и Темерин 
остварили међупописни раст броја становника, који на нивоу општине Темерин износи 
12 лица (са 28.275 на 28.287 становника). Према полној структури симболично 
доминира женска популација (50,8%), при чему стопа феминитета износи 103,1. 
 

Графикон бр. 21 Број Становника у општини Темерин по годинама старости 
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 Извор: Општине и региони у Србији 2018 РЗС 
 

Просечна старост становништва у општини Темерин је  40,5 година (мушко 39,1; женско 
41,9).  На нивоу насеља, од укупног броја становника према последњем Попису из 
2011. године, 69,5% становника живи у Темерину (19.661), затим 20,1% (5.687) у Бачком 
Јарку и 10,4% (2.939) у Сиригу. 
 
 



Број 24     Службени лист општине Темерин    27.11.2020. Страна 74 

 
 
 
 
 
 

Табела бр. 48 Број становника у општини Темерин по полу и годинама старости. 
 

 Територија - НСТЈ 

Темерин 

укупно 
тип насеља 

градска насеља остало 

инди-
катор 

старо-
сне 

групе 
укупно 

пол укупн
о 

пол 
укупно 

пол 

М Ж М Ж М Ж 

Станов-
ништво 
према 
старо-
сти и 
полу 

Ukupno 28287 13931 14356 25348 12465 12883 2939 1466 1473 

0-4 1421 758 663 1293 686 607 128 72 56 

5-9 1473 770 703 1304 683 621 169 87 82 

10-14 1470 774 696 1298 687 611 172 87 85 

15-19 1651 867 784 1500 786 714 151 81 70 

пуно-
летни 
(18+) 22918 11115 11803 20541 9942 10599 2377 1173 1204 

20-24 1796 907 889 1592 811 781 204 96 108 

25-29 2040 1016 1024 1810 908 902 230 108 122 

30-34 2077 1071 1006 1894 974 920 183 97 86 

35-39 2035 1038 997 1824 916 908 211 122 89 

40-44 1831 909 922 1653 821 832 178 88 90 

45-49 1887 961 926 1706 878 828 181 83 98 

50-54 2158 1004 1154 1905 876 1029 253 128 125 

55-59 2351 1172 1179 2081 1039 1042 270 133 137 

60-64 2034 996 1038 1823 881 942 211 115 96 

65-69 1225 584 641 1131 539 592 94 45 49 

70-74 1226 537 689 1090 486 604 136 51 85 

75-79 929 340 589 832 303 529 97 37 60 

80-84 477 167 310 428 141 287 49 26 23 

85 + 206 60 146 184 50 134 22 10 12 

Извор: Општине и региони у Србији 2018 РЗС 
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Графикон бр. 22 Становништво по петогодиштима и полу, 2018. 
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Извор: Витална статистика, РЗС 

 

Витална статистика  РЗС наводи податак да је општина Темерин у 2017. години имала 
28.004, а у 2018. години 27.703 становника. У односу на попис из 2011. године то је 584 
становника мање. 
 

Табела бр. 49 Становништво према старосним групама и полу, 2017─2018. 
 

Становништво према старости и полу 
  

2017 2018 

Ж М Ж М 

Деца старости до 6 година (предшколски 
узраст) 

832 957 827 952 

Деца старости 7─14 година (узраст основне 
школе) 

1129 1273 1113 1256 

Деца старости 15─18 година (узраст средње 
школе) 

557 599 570 603 

Деца старости 0─17 година 2381 2678 2363 2668 

Број младих (15─29 година) 2328 2492 2299 2463 
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Радни контингент становништва (15─64 
година) 

9336 9415 9237 9324 

Укупан број становника 14018 13739 13986 13717 
Извор: Витална статистика, РЗС 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графикон бр. 23 Становништво према старосним групама и полу, 2017─2018. 
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64%

65+ год.
18%

 Извор: Витална статистика, РЗС 
 
 
 
7.3.2. Живорођени/умрли према полу 
 
Графикон бр. 24 Живорођени према полу, 2016─2018. 
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Извор: Витална статистика, РЗС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графикон бр. 25 Умрли према полу, 2016─2018. 

 
Извор: Витална статистика, РЗС 
 
Графикон бр. 26 ____________________________________ 
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Извор: Витална статистика, РЗС 
 
 
7.4. Структура према броју чланова домаћинства 
 
Број домаћинстава на нивоу општине Темерин износи 9.188, при чему је просечан број 
чланова 3,1, што упућује на закључак да се на нивоу Темерина породица састоји из 
више чланова него што је случај на нивоу Јужнобачког округа (2,7) и АП Војводине (2,8). 
Када се домаћинства општине посматрају према величини, највише је домаћинстава са 
два члана (23,4%), затим са четири (22,5%) и три члана (20,8%). 
 
 
 
 
 
 

Графикон бр. 27 Домаћинства према броју чланова, 2011. 
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Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС 
 

Табела бр. 50 Породице с децом према типу породице, броју и старости деце 
 

Тип 
породице 

Старосне 
групе 

Породице 
са 1 

дететом 

Породице 
са 2 

детета 

Породице 
са 3 детета 

Породице 
са 4 детета 

Породице 
са 5 и 

више деце 

Просечан 
број деце у 
породици 

Брачни пар 
са децом 

Укупно 1941 2227 418 35 5 1.69 

Број деце  1941 4454 1254 140 26 
 

Ванбрачни 
пар са 
децом 

Укупно 91 87 19 10 1 1.76 

Број деце  91 174 57 40 5 

 

Мајка са 
децом 

Укупно 763 246 32 6 0 1.31 

Број деце  763 492 96 24 0 
 

Отац са 
децом 

Укупно 166 65 8 1 0 1.35 

Број деце  166 130 24 4 0 
 

Извор: Попис становништва 2011 РЗС 
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7.5. Структура према приступу становништва водоводу и канализацији 
 
Табела бр. 51 Број домаћинстава према опремљености инсталацијама и основу 
коришћења, по општинама и градовима 
 

  Број станова према опремљености инсталацијама и основу коришћења, по 

општинама и градовима 

Тип 

насеља 

Врста 

стана 

  
Укупно 

Врста инсталације 

Јавни 

водо-

вод 

Остали 

типови 

водо-

вода 

Хид-

рофор 

и сл. 

Сеп. 

јама 

и сл. 

Канал. 

мрежа 

Ел. 

енер. 
Грејање 

Стано-

ви без 

инста-

лација 

Укупно Станови 

укупно 
10049 9606 0 285 9891 400* 10000 11097 45 

Урбано Станови 

укупно 
8992 8631 0 220 8851 400 8946 10035 45 

Остало Станови 

укупно 
1057 975 0 65 1040 0 1054 1062 0 

Извор: Попис становништва 2011 РЗС 
* Информација о боју прикључака на канализациону мрежу је добијена од ЈКП Темерин (новембар 2019) 
 

У општини су изграђени гасоводи РГ-04-15 и ДГ-02-02 и разводни гасоводи на укупној 
дужини од 255.256 м. Већина гасне мреже је урађена од полиетилена,  мањи део од 
око 11.500 м гасне мреже је од челика.  
 

На гасну мрежу која има капацитет за снабдевање свих потрошача, прикључено је 
6.894 потрошача (процена за 2019. годину). Током 2020 године се очекује да ће број 
прикључака достићи број од 6.984. Највећи број прикључака се односи на домаћинства 
6620, што доприноси великим сезонским осцилацијама у потрошњи гаса. Проценат 
прикључених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у општини је преко 
70%, што је са аспекта утицаја на животну средину повољно.   Што се тиче броја 
потрошача он се може посматрати из угла тренутних потрошача по групама, као и броја 
нових прикључака на гасну мрежу. Од изградње гасоводне мреже, највећи број 
прикључака у једној години је био 369 (2005 године). Од тада је присутан углавном пад 
броја нових прикључака (што је и разумљиво јер се општина не проширује у погледу 
нових стамбених насеља) све до пре три године када је забележена стагнација и 
напокон раст од 2016. године који је настављен и 2019. године на чега је 
највероватније утицала мала цена природног гаса за јавно снабдевање, као и стабилна 
цена без промена, па се потрошачи поново окрећу овом енергенту за потребе огрева. 
Број прикључака током неколико претходних година можемо видети у следећој 
табели. 
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Табела бр. 52 Број домаћинстава према опремљености инсталацијама и основу 
коришћења, по општинама и градовима 
 

Година 
Број нових 

прикључака 

  

2009. 121   

2010. 49   

2011. 46   

2012. 34   

2013. 27   

2014. 15   

2015. 16   

2016. 37   

2017. 58   

2018. 85   

2019. 

процена 
140   

2020. 

план 
90  

Извор: План и програм пословања ЈП Гас Темерин за 2020. годину 

  
 
8. Организација заједнице 
 
Општина Темерин је територијална јединица у којој грађани остварују право на 
локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом Општине. 
Територију Општине чине насељена места са односним катастарским 
општинама: Темарин, Бачки Јарак и Сириг. Ради задовољавања потреба и интереса локалног 
становништва, на територији општине Темерин су основане четри месне заједнице, и то: Прва 
месна заједница Темерин, Месна заједница Старо Ђурђево, Месна заједница Бачки Јарак и 
Месна заједница Сириг. 
 
8.1. Локална самоуправа 
 
Органи Општине су Скупштина општине, Председник општине, Општинско 
веће и Општинска управа. 
 

8.1.1. Скупштина општине Темерин 
 

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне 
власти, утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштина има 33 одборника, који се 
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бирају на период од четири године, непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са 

законом. Руководиоци Скупштине су председник, заменик председника и секретар.  
 

Скупштина доноси Статут општине и пословник о раду, програме и стратегије развоја 
општине и појединих делатности, буџет, завршни рачун, Просторни план Општине, 
урбанистичке планове, одлуке, прописе и друге опште и појединачне акте, решења, 
закључке и препоруке. 
 
 
 
 
 
 

Скупштина оснива стална и посебна стална радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. Чланови радних тела бирају се из реда одборника и грађана. Радна тела 
дају мишљење на предлоге аката које доноси Скупштина и обављају друге послове 
утврђене Статутом и Пословником.  
 

Стална радна тела Скупштине су:  
1. Одбор за административно-мандатна питања, 
2. Одбор за избор и именовања, 
3. Одбор за прописе и управу, 
4. Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије, 
5. Одбор за друштвене делатности, 
6. Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, 
7. Одбор за рад и развој месних заједница, 
8. Одбор за пољопривреду и развој села, 
9. Одбор за заштиту и унапређење животне средине,  
10. Одбор за представке и притужбе,  
11. Одбор за награде и признања,  
12. Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених 

места,  
13. Одбор за односе са верским заједницама,  
14. Одбор за борбу против корупције и   
15. Одбор за социјална питања. 
 

 
Посебна стална радна тела Скупштине су: 

1. Савет за младе,  
2. Комисија за родну равноправност,  
3. Савет за здравље,  
4. Савет за праћење примене Етичког кодекса и  
5. Кориснички савет јавних служби. 

 
8.1.1.1. Савет за здравље општине Темерин 
 

Као посебно радно тело Скупштина општине Темерин, решењем бр. 06-21-5/2013-01 од 
17.10.2013. године, образован је Савет за здравље општине Темерин, на период од 
четри године. У састав Савета улазе представници локалне самоуправе, удружења 
грађана из реда пацијената, здравствених установа са територије општине Темерин, 
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надлежног Интитута за јавно здравље и надлежне филијале Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 
 

Надлежности Локалног савета за задравље су: 
1. Предлаже скупштини општине и Општинском већу мере за унапређење здравља 

на локалном нивоу, 
2. Предлаже подзаконске акте локалној самоуптави (правилнике, наредбе, упутства) 

у области унапређења здравља на локалном нивоу, 
3. Предлаже мере за стварање једнаких могућности за доступност свих компоненти 

здравља за све грађане у општини Темерин, 
4. Предлађе побољшање инспекцијских процедура које утичу на унапређење 

здравља, 
5. Подноси иницијативу за припремање и модификовање општинских планова за 

унапређење здравља, 
6. Даје мишљење оснивачу на извештаје о раду Управног и надзорног одбора Дома 

здравља, извештаје о раду Етичког одбора Дома здравља, записнике о извршеном 
редовном и вандредном инспекцијском надзору и мере о отклањању 
неправилности ако их има, као и извештаје о квалитету рада, 

7. Одржава и унапређује односе са надлежним републичким и покрајинским 
институцијама и установама из области здравствене заштите, 

8. Прати, анализира и оцењује здрвствени систем на локалном нивоу, 
9. Израђује локалну стратегију за јавно здравље и акционе планове, 
10. Прати индикаторе здравственог стања и социјалних компоненти здравља 

становништва општине Темерин, 
11. Предлаже оснивачу успостављање базе података ових индикатора, који би 

послужили за одлучивање засновано на доказима, 
12. Даје мишљење на Стратешки план развоја Дома здравља, 
13. Анализира финансирање услуга везаних за здравље на локалном нивоу, 
14. Процењује потребу, припрема и даје мишљење за покретање нових пројеката и 

развојних програма за здравље на локалномнивоу, 
15. Разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу 

прикупљених и достављених доказа и утврђених чињеница и обавештава 
подносиоца проговора и директора здравствене установе, односно оснивача 
приватне праксе, на који се приговор односи и даје одговарајуће препоруке, 

16. Разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на 
територији општине Темерин и предлаже мере за заштиту и промоцију права 
пацијената, 

17. Учествује у припреми и иновирању промотивног материјала и манифестација 
везаних за здравље и социјалних детерминанти здравља, праћење и спровођење 
националних програма и превентивних услуга у контроли хроничних незаразних 
обољења, менталног здравља, 

18. Учествује у организацији информативних кампања о важности инвестирања у 
здравље и промоцији концепта јавног здравља у локалној заједници, 

19. Подноси годишњи извештај о свом раду Скупштини општине, Институту за јавно 
здравље, министарству надлежном за послове здравља, и Покрајинском органу 
управе надлежном за послове здравља. Ради информисања и остваривања 
потребне садње извештај се доставља и Заштитнику грађана, 
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20. Подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије општине и 

међусекторску сарадњу и 
21. Предизима и друге активности у циљу унапређења области деловања јавног 

здравља на нивоу градске општине. 

 
8.1.1.2. Саветник права пацијената 
 

Послове заштите права пацијената по поднетим приговорима, пружање потребних 
информација и савета у вези са правима пацијената обавља општински јавни правобранилац 

што је уређено Одлуком Скупштине општине Темерин, бр. 06-21-6/2013-01 од 17.10.2013. 
године. Другостепени орган одлучивања о заштити права пацијената је Савет за 
здравље општине Темерин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Табела бр. 53 Приговори саветнику права пацијента на пружену здравствену заштиту 

Година Број поднетих приговора Број основаних 
приговора 

2014. 7 1 

2015. 5 2 

2016. 4 - 

2017. 3 1 

2018. 2 1 

2019. - - 

Извор: Извештај саветника права пацијената 
 

Сви приговори су се односили на право пацијента на квалитет пружања здравствене 
заштите, право на доступност здравствене заштите и право на поштовање пацијентовог 
времена. 
 

Саветник  пацијента је поступала у року од 5 радних дана и у истом је био израђен 
извештај и достављен пацијетнима и установи на коју се приговор односио. Дому 
здравља Темерин су достављани извештаји месечни, шестомесечни и годишњи. 
 

Није било потребно предузимати било какве мере заштите, с обзиром да саветник 
права пацијената није нашла да постоје озбиљније повреде права пацијената да би се 
по њима поступало. 
 
 
8.1.2. Председник општине и Општинско веће 
 

Извршни органи Општине су Председник општине и Општинско веће. 
Председника општине бира Скупштина општине из реда одборника, на време од 4 
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године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине 
општине. Председник општине има заменика који га замењује у случају његове 
одсутности или спречености да обавља своју дужност. Кандидат за Председника 
општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда 
одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као и председника 
општине. 
 

Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине, 
као и до седам чланова Општинског веће које бира Скупштина општине. Председник 
општине је председник Општинског већа. Заменик председника општине је члан 
Општинског већа по функцији. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже 
кандидат за председника општине. Чланове Општинског већа бира Скупштина 
општине, на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 
 

 

8.1.3. Општинска управа Темерин 
 

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и 
стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и 
Општинског већа, образује се Општинска управа. Општинска управа се образује 
као јединствени орган. У Општинској управи се образују организационе јединице 
за вршење сродних послова, и то одељења и службе као основне организационе 
јединице. У оквиру Одељења образују се ниже организационе јединице – одсеци, а у саставу 
ниже организационе јединице – одсека, образују се групе. У Општинској управи Темерин 
основне организационе јединице су: 
1. Одељење за општу управу, друштвене делатности и јавне службе, 

2. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 

3. Одељење за буџет, финансије и трезор, 

4. Одељење за пољопривреду и инвестиције, 

5. Одељење за привреду и локални економски развој, 

6. Одељење за инспекцијске послове, 

7. Служба за стручне послове органа општине и 

8. Кабинет Председника општине. 

 

 

8.2. Систем здравствене заштите 
 

Дом здравља „Темерин“ је здравствена установа у којој се обавља здравствена 
делатност  на примарном нивоу, у складу  са  Законом о здравстеној  заштити обухвата: 
• заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано  откривање болести, лечење, 

рехабилитацију болесних и повређених, 
• превентивну  здравствену заштиту  у  складу  са посебним програмом превентивне 

здравствене заштите, 
• здравствено васпитање и  саветовање, 
• спречавање, рано  откиривање и контрола малигних болести, 
• спречавање, откривање и  лечење болести  уста  и зуба, 
• патронажне посете, лечење и рехабилитација у  кући, 
• хитну  медицинску  помоћ и  санитетски превоз, 
• фармацеутску  здравствену заштиту, 
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• рехабилитацију  деце и омладине са сметњама у развоју, 
• заштиту  менталног здравља, 
• палијативно  збрињавање, 
• специјалистичко - консултативну  делтност , 
• лабораторијска и РТГ дијагностика. 

 

У  Дому здравља  образоване су  следеће организационе јединице: 
− Служба за  здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем, 
− Служба за здравствену  заштиту деце и жена са поливалентном патронажом, 
− Служба за хитну  медицинску помоћ и санитетски превоз, 
− Служба за стоматолошку  здравствену заштиту, 
− Служба за РТГ, лабораторијску и  другу  дијагностику, 
− Служба за специјалистичко-консултативну  делатност 
− Служба за фармацеутску  делатност- Апотека, 
− Служба за правне, економско-финансијске, техничке и  друге сличне послове. 

 

Служба за  здравствену заштиту одраслих поред  делатности  у седишту Дома здравља 
обавља делатност и у насељеним местима општине Темерин и то:  
4. здравствена станица Бачки Јарак 
5. здравствена станица Сириг 
6. амбуланта Старо Ђурђево  
7. амбуланта Телеп 

 

Кадар на реализацији Плана рада установе је утврђен Кадровким планом Дома 
здравља „Темерин“.  
 

Наведеним Кадровским планом Дому здравља „Темерин“ је утврђен број запослених 
који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања у следећем броју: 
33 доктора медицине, 54 здравствена радника са вишом и средњом стручном 
спремом, 28 немедицинска радника укључујући и возаче ХМП, 6 доктора стоматологије 
и 9 стоматолошких сестара и зубних техничара. Буџетом општине Темерин планирана 
су средства за 2 доктора медицине, 1 медицински техничар, 1 возач и 1 спремачица. У 
служби стоматологије упослен је преко уговореног броја 1 доктор стоматологије, и два 
зубна техничара, који се финасирају пружајући услуге пацијентима које нису 
обухваћене обавезним здравственим осигурањем. За запослене у апотеци (8 на 
неодређено и 1 на одређено) планира се финансирање зарада из остварене зараде 
апотеке.  
  

Стручно усавршавање здравствених радника у Дому здравља спроводи се у складу са 
Планом и програмом стручног усавршавања који предлаже Стручни савет Дома 
здравља. Континуирана едукација подразумева  учешће на стручним и научним 
скуповима, семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације 
одобреним од стране Здравственог савета Србије.  
 

Дом здравља Темерин сачињава годишњи план услуга здравствене заштите у складу са 
којим се врши реализација здравствених услуга. 
 

У току 2018. године Дом здравља је остварио планирани обим услуга (178.441). 
Превентивни прегледи извршени су у обиму од 47%, од тога превентивних услуга 78%, 
здравствено васпитање 35% и скрининг 34%, док су кративни прегледи извршени у 
обиму од 99% у односу на планирани број услуга. 
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Дом здравља је извршио планирани обим дијагностичких и терапијских услуга у 
проценту од 114% у односу на план. 
 

Служба за здравствену заштиту деце предшколског узраста остварила је на нивоу плана 
1104 превентивних прегледа новорођенчета и одојчета (просечно 4,7 прегледа по 
одојчету), док су прегледи деце старости од 1 до 7 година (270 прегледа) остварени са 
43,7% планираног обима и са обухватом од 8% деце у 4. години живота и 94% деце 
пред полазак у школу. Контролни прегледи деце у 3. и 5. години живота (41 преглед) 
остварени су са 8,5%. Извршен је 131 превентивни преглед пре упућивања у установу за 
колективни боравак деце, школске деце и омладине и 1549 услуга спровођења 
имунизације/вакцинације (83,7%). У оквиру куративе остварен је планирани број 
прегледа лекара (10.439), док су дијагностичко-терапијске услуге (674 услуге) 
реализоване са 129%. Услуге здравствено-васпитног рада реализоване су са 24% од 
планираног обима. 
 

У служби за здравствену заштиту деце школског узраста остварено је 948 превентивних 
прегледа ученика основних и средњих школ (обухват од 53%), контролних прегледа 19, 
спровођење имунизације/вакцинације 103 услуге, прегледи ради утврђивања опште 
здравствене способности деце од 6 до 14 година живота за бављење спортским 
активностима 150 прегледа. У оквиру куративе, остварено је 11.696 прегледа лекара и 
1.106 дијагностичко-терапијских услуга. Услуге здравственог васпитања су остварене са 
69 услуга. 
 

У служби за здарвствену заштиту жена, остварено је 217 превентивних гинеколошких 
прегледа (14,5%), скрининг на рано откривање рака грлића материце (21,5%) 323 
скрининга, прегледи трудница 1.039 (4,5 прегледа по трудници), превентивни преглед 
породиље 51,8% (57 прегледа), у оквиру куративе прегледи лекара (4.050 прегледа), 
дијагностичко-терапијске услуге (5.542 услуге) 160% и услуге здравственог васпитања 
325 услуга. 
 

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва реализовала је 501 
превентивни преглед одраслих (58,9%). Скрининг на рано откривање депресије 398 
услуга остварен је са половином планираног обима, Скрининг на рано откривање 
дијабетеса типа 2 (311 услуга) реализован је са трећином од плана. Скрининг на рано 
откривање карцинома дебелог црева код особа старости 50 – 74 година (152 услуге) 
остварен је са 43%. Скриниг на рано откривање кардиоваскуларног ризика 155 услуга 
реализован је са 38,8%. Услуге имунизације/вакцинације 2.212 спроведене су у складу 
са планом. У оквиру куративе прегледи лекара 120.500 прегледа и укупне 
дијагностичко-терапијске услуге 49.440 услуга остварене су у складу са планом. Услуге 
здравствено-васпитног рада 788 услуга реализоване су са 75% плана. 
 

Служба хитне медицинске помоћи у складу са Планом пружила је 6.970 лекарских 
прегледа, док су дијагностичко-терапијске услуге (7.496 услуга) остварене са 85%. 
Санитетски превоз без медицинске пратње је реализован са 223.865 км, и санитетски 
превоз са медицинском пратњом 23.359км. 
 

Служба поливалентне патронаже остварила је планирани број посета патронажне 
сестре новорођенчету и породиљи (1.040 посета), што је 5,1 посета по новорођенчету и 
породиљи. Посете патронажне сестре породици (1.602 посете) обухваћено је 14,4% 
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трудница, 0,4% одојчади, 0,4% деце у другој години живота и 30% особа старих 65 
година и више. Здравствено-васпитни рад је реализован са 369 услуга. 
 

У служби за лабораторијску дијагностику, у већем обиму од планираног остварено је 
17.391 заједничких општих лабораторијских услуга, 1.649 биохемијских анализа у крви 
и 41.420 биохемијских анализа у урину. У мањем обиму од планираног урађено је 1.576 
биохемијских анализа коагулације у крви, односно плазми и 1.037 биохемијских 
анализа у фецесу, док су опште хематолошке анализе у крви (24.779 анализа) 
реализоване у  складу са Планом. 
 

У оквиру рендген дијагностике, на нивоу Плана остварено је 7.383 услуге рендгена и 
3.364 услуге ултразвука. 
 

У оквиру службе интерне медицине, остварени су прегледи лекара од 5.074 прегледа и 
дијагностичко терапијске услуге 2.453 услуге. 
 

У оквиру пнеумофтизиолошке заштите остварено је 3.447 прегледа и 3.167 
дијагностичко-терапијских услуга. 
 

У служби офталмологије у складу са планом остварени су офталмолошки прегледи 
(5.953 прегледа), као и укупно дијагностичко-терапијске услуге (4.242 услуге). 
 

Физикална медицина и рехабилитација реализовала је у несто већем обиму од 
планираног 4.480 прегледа физијатра и 37.175 терапијских услуга. 
 

У стоматолошкој здравственој заштити у складу са Планом остварено је 3.436 
превентивних прегледа, 2.870 превентивних услуга, 2.285 услуга здравственог 
васпитања и 1.845 прегледа због терапије, док су куративне услуге (14.741 услуга) 
реализоване са две трећине планираног обима. 
 

Поред активности Дома здравља, на територији општине Темерин услуге здравствене заштите 

пружа и 15 привредних субјеката, и то:  

− општа медицинска пракса (ординације CENTAR и HAJDU),  

− стоматолошка пракса (Konstantinović, Forai, ED DENTAL, Aleksandra F, NINADENTAL, dr 

Anđelka Kovačević PR, SV-DENTAL, TIN DENT и Ana Dujmović PR),  

− специјалистичка медицинска пракса (PRAXIS-TIM, ORDINACIJA RACKOV и MAREŠ PLUS) и  

− остала здравствена заштита (NEOLAB). 

 

 

8.3. Финансирање здравствене заштите 
 

У периоду 2015-2019. године за финансирање делатности Дома здравља из Буџета општине 

Темерин утрошена су средства у износу 70.760.000,00 динара. Средства су утрошена за: текуће 

поправке и одржавање објеката и набавку опреме, финансирање трошкова лекара на 

специјализацији, возача санитета, путне трошкове за исте раднике, за услуге по уговору и за 

мртвозорство. 
 

Табела бр. 54 Издвајања за здравство из буџета општине Темерин 

Година Висина средстава Проценат издвајања 
из буџета 
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2015. 11.646.000,00 1,68 % 

2016. 11.858.000,00 1,61 % 

2017. 22.230.000,00 3,13 % 

2018. 7. 634.000,00 0,91 % 

2019. 17.392.000,00 1,83 % 

Извор: Општинска управа Темерин, Одељење за буџет, финансије и трезор 
 

У 2015. години најзначајнија издвајања за здравство из буџета општине, у укупном износу од 

4.680.060,00 динара, била су за набавку стерилизатора, као и друге медицинске опреме. 
 

Током 2016. године из буџета општине утрошена су средства у износу 1.186.000,00 динара за 

куповину аутоматског биохемијског анализатора и 4.414.000,00 динара за реновирање објекта 

амбуланте у Бачком Јарку. 
 

У 2017. години из буџета општине су средства у износу 1.269.000,00 динара за куповину 

рачунарске опреме, ТВ и два аутомобила. Значајна финанијска средства су уложена у 

завршетак радова на реновирању објекта амбуланте у у Бачком Јарку, у износу од 

11.611.000,00 динара, и то: 8.768.000,00 динара из буџета АП Војводине – Управа за капитална 

улагања и 2.843.000,00 из буџета општине. 
 

Када је у питању 2018. година, Дом здравља је поред добијених средстава за редовно 

функционисање, утрошио и средства у износу од 476.000,00 динара за набавку клима уређаја и 

друге неопходне опреме. 
 

У 2019. години од утрошених средства за финансирање примарне здравствене заштите на 

територији наше општине, средства у износу од 5.000.000,00 динара су утрошена за набавку 

санитетског возила, док је 5.000.000,00 динара искоришћено за изсплату закљученог судског 

поравнања са Phoenix Pharma d.o.o. 

 

 

8.4. Образовање 
 

Општина Темерин има 6 образовно-васпитних установа. И то: 
Предшколска установа ,,Вељко Влаховић” 
Основна школа ,,Петар Кочић” Темерин 
Основна школа ,,Кокаи Имре” Темерин (на мађарском наставном језику) 
Основна школа ,,Славко Родић” Бачки Јарак 
Основна школа ,,Данило Зеленовић” Сириг 
Средња школа ,,Лукијан Мушицки” Темерин  

 
8.4.1. Предшколско васпитање и образовање 
 

Предшколско васпитање и образовање на територији општине Темерин остварује се у 
предшколској установи „Вељко Влаховић“(у даљем тексту Установа) у објектима 
Установе у седишту и ван седишта установе (седишту и издвојеним одељењима).  
 

Број и просторни распоред објеката Установе је следећи:  
• ПУ ''Вељко Влаховић'' Објекат у седишту ''Пчелица'' Темерин 
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• ПУ ''Вељко Влаховић'' Објекат ван седишта ''Сунцокрет'' Темерин 
• ПУ ''Вељко Влаховић'' Објекат ван седишта ''Ђурђевак'' Темерин 
• ПУ ''Вељко Влаховић'' Објекат ван седишта ''Бамби'' Бачки Јарак 
• ПУ ''Вељко Влаховић'' Објекат ван седишта ''Маслачак'' Сириг 

 
Табела бр. 55 Укупан број деце уписане у предшколску установу 
 

Р.бр. Узраст 
2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

број деце 

1 1-3 године 80 81 75 69 81 91 

2 3-5 година 536 533 511 591 608 551 
3 6 година 315 307 320 212 205 222 

Укупно 931 921 906 872 894 864 
Извор: ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин 
 
Табела бр. 56 Укупан број деце у односу на место становања 
 

Р.бр. Тип насеља 
2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

број деце 

1 Урбано  869 859 834 794 798 778 

2 Остало  62 62 72 78 96 86 

Укупно 931 921 906 872 894 864 
Извор: ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин 
 
Нега и здравствена заштита деце 
 

Поред васпитно образовног рада, нега, здравствена заштита и исхрана деце један је од 
основних задатака Предшколске установе који проистиче из Закона о друштвеној бризи 
о деци. Превентивна здравствена заштита има за циљ, обезбеђивање оптималних 
услова за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 
1-6,5 година. 
 

Задаци превентивне здравствене заштите реализују  се кроз следеће активности: 
8. Свакодневно обављање надзора и увида о санитарном и хигијенском стању свих 

просторија у објектима Предшколске установе 
9. Свакодневно се врши надзор квалитета намирница, дистрибуције хране по 

васпитним групама и контрола количине дистрибуиране хране по групама. 
10. Осветљеност простора – постављање одговарајућег осветлења 
11. Одржавање оптималне температуре и влажности ваздуха (уградња клима 

уређаја, редовно одржавање истих, уколико постоји потреба обезбеђивање 
одговарајућих грејних тела) 

12. ДДД простора два пута годишње, а по потреби и чешће 
13. Санитарни прегледи запослених  
14. Систематско праћење раста, развоја и здравља деце и заштита од болести 

реализоваће праћењем здравственог стања деце – посета лекара Дечије 
амбуланте 

15. Приликом пријема у колектив, врши се систематски преглед деце, а током 
године – стоматолашка заштита уста и зуба (одлазак деце предшколског узраста 
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у зубну амбуланту за децу при Дому здравља) 

16. Спречавање и сузбијање ширења заразних болести (у случају појаве заразних 
болести предузимају се појачане против епидемијске мере) 

17. Доношење лекарских потврда након прележане болести. 
 

Здравствено васпитање и сарадња са породицом: ради се на формирању навика 
понашања код деце на личној хигијени, правилној исхрани (употреба салвета и лепо 
понашање за столом), навика за одржавањем уредности простора за игру – рад у групи 
и израда плаката. Мотивисање родитеља на активну сарадњу у циљу унапређивања 
здравља деце кроз: родитељске састанке, едукација путем паноа, слика, плаката, у вези 
са до сада наведеним. 
 

У скалду са Планом неге и здравствено превентивног рада у Предшколској установи се 
спроводе следеће активности: 

1. праћење здравственог стања деце – јутарња тријажа деце, продужена дневна 
тријажа, кратак разговор са родитељима о тренутном здравственом стању 
детета и добијање потребних информација, увид у личну хигијену детета, увид у 
чистоћу (обуће, одеће, постељног рубља), преглед на педикулозу. Носиоци 
активности су сестра на превентиви и васпитачи. 

2. хигијенско епидемиолошка контрола - обухвата контролу  кухињског дела 
посуђа, хране (допремања, сервирања, квалитет), хигијене радних соба 
(осветљеност, проветреност, влажност ваздуха, температура), личне хигијене 
особља, полугодишњи санитарни прегледи запослених (особље у кухињи, 
сервирке, медицинске сестре васпитачи у јаслицама, техничко особље). 
Носиоци ових активности су сестра на превентиви, лекар епидемиолошке 
службе, надлежни институт за јавно здравље, покрајински санитарни инспектор. 

3. Ја и моје здравље – контрола хигијене руку, лица, коже, одеће..., здрава уста, 
здрави зуби (паста и четкица за то служе). Носиоци активности су сестра на 
превентиви и васпитачи, лекар специјалиста Дома здравља (стоматолог, 
физијатар, офталмолог). 

4. Растем и развијам се – контрола телесне тежине (тт) и телесне висине (тв), 
упознај своје телео, видим, чујем, осећам. Носиоци активности су сестра на 
превентиви и васпитачи. 

5. лекарска контрола здравственог стања деце – систематски прегледи 
припремних предшколских група, посете стоматолога и одлазак у стоматолошку 
ординацију, посета припремних група специјалисти офталмологије и 
физијатрије. Носиоци активности су лекар педијатар и лекар специјалиста 
(физијатар, офталмолог, стоматолог). 

6. вођење медицинске документације и евиденције – свакодневна присутност 
деце у групи, деца са нехроничним обољењем, деца са посебним потребама, 
отварање здравственог картона детета (тт и тв, постојање не хроничних 
обољења). Носилац ових активности је сестра на превентиви. 

7. пружање прве помоћи (по потреби). Носиоци активности су сестра на 
превентиви и васпитачи. 

8. здравствено васпитни рад са родитељима – родитељски састанци, трибине, 
индивидуални разговори, израда флајера, писана обавештења на огласним 
таблама објеката).  Носиоци активности су сестра на превентиви, лекари Дома 
здравља, медицинске сестре васпитачи и васпитачи. 
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9. едукација запослених - Носиоци активности су сестра на превентиви, лекари 

Дома здравља и лекар специјалиста. 
10. стручно усавршавање запослених - Носиоци активности су лекари Дома 

здравља и лекари специјалисти. 
 

У оквиру установе спроводе се додатни и специјализовани васпитно образовни 
програми а све у складу са интересима и потребама деце, као што су учење енглеског 
језика за све припремне групе и српског језика у васпитним групама у којима се 
васпитно образовни рад одвија на мађарском језику. Наведене програме финансира 
локална самоуправа. Планира се и увођење нових додатних програма који ће бити 
понуђени деци као што су: учење мађарског језика као нематерњег у страријим и 
припремним васпитним групама, увођење развојне гимнастике и школице спорта и 
програми неговања народне и фолклорне традиције. 
 

Веома су значајни програми сарадње Предшколске установе са породицом и школом. 
У циљу припреме деце најстаријег предшколског узраста за полазак у школу, 
Предшколска установа сваке године планира и реализује различите облике сарадње са 
основним школама у локалној заједници. Сврха овакве сарадње је остваривање 
континуитета између два нивоа васпитно-образовног рада са децом, вртића и школе, 
тако да се на новом ступњу очувају и надограде достигнућа претходног. 
 

Предшколска установа остварује богату и интезивну сарадњу са друштвеном 
заједницом: Локалном самоуправом, Месним заједницама, Домом здравља, 
Библиотеком „Сирмаи Карољ”, КЦ-ом „Лукијан Мушицки”, ПС у Темерину, Поштом, 
Ватрогасном службом, ЈКП Темерин, Центром за социјални рад, Дневним центром за 
децу и родитеље. 
 

Осим наведеног, Предшколска установа организује и друге активности, са циљем да 
деци приближи природно и друштвено окружење у коме живе, али и да децу и њихово 
стваралаштво представи локалној заједници:  

− Гостовања културних и јавних радника - представника различитих професија, 

− Представљање деце вртића локалној заједници изложбама дечјих радова, 
учешћем на смотрама, такмичењима и јавним наступима. 

− Одласци са децом у шетње и екскурзије до излетишта у околини, које омогућавају 
зближавање са светом природе и изграђивање дечје еколошке свести 
(Национални парк “Јегричка”, Рибњак у Бачком Јарку, Темеренски ЗОО Врт...) 

 

Установа учествује у организацији и реализовању бројних културних и јавних 
манифестација као што су Дечија недеља, Школска слава Свети Сава, Дан планете 
земље, Дечја олимпијада, Смотра драмског стваралаштва деце јужно-бачког округа 
итд. 
 

У оквиру установе оформљено је неколико стручних тимова: Стручни тим за 
инклузивно образовање, Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, Стручни актив за развојно планирање, Тим за 
професионални развој и стручно усавршавање, Програм менторства, Тим за 
самовредновање, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе , Тим за екологију 
ПУ  “Вељко Влаховић”, Тим за физичку активност и развој деце. Наведени тимови имају 
своје програме и планове рада а све у циљу унапређења рада и постизања што је 
могуће бољих резултата у раду установе. 
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8.4.2. Основно образовање и васпитање 
 

Основно образовање и васпитање на територији општине Темерин остварује се у 
четири јавне основне школе. Све оне испуњавају законом прописане услове у погледу 
простора, опреме, наставног кадра и других законом прописаних услова. Две основне 
школе су у насељу Темерин и по једна основна школа у насељу Бачки Јарак и насељу 
Сириг.  
 

Мрежу основних школа на територији општине Темерин чине: ОШ "Петар Кочић" 
Темерин, ОШ "Кокаи Имре“ Темерин, ОШ „Славко Родић” Бачки Јарак и ОШ „Данило 
Зеленовић“ Сириг. 
 

Основна школа ,,Петар Кочић" у Темерину највећа је школа у општини Темерин. То је 
једина двојезична школа у општини. Настава се одвија у централном објекту и у три 
издвојена објекта. Укупно има 1175 ученика распоређених 49 одељења. 
 

Централни објекат школе налази се у улици Народног фронта у Темерину. Саграђен је 
1974. године а реконструисан 2017. године. Површина објекта је 3.173 m2 и располаже 
са укупно 22 учионице и 7 кабинета. Похађају је ђаци од 1. до 8. разреда. Настава се 
изводи на српском језику. Укупно има 689 ученика распоређених у 27 одељења. 
 

Издвојено одељење у Темерину, Месна заједница Старо Ђурђево, налази се у улици 
Новосадска 191. Објекат школе у Старом Ђурђеву је саграђен 2007. године. Површина 
објекта је 2.635 m2 и располаже са укупно 15 учионица и 3 кабинета. Похађају је ђаци 
од 1. до 8. разреда. Настава се изводи на српском језику. Удаљеност од седишта школе 
износи 2,2 километра. Укупно има 383 ученика распоређених у 17 одељења. 
 

Издвојено одељење у Темерину, део који се назива Телеп, налази се у улици Киш 
Ференца 1. Похађају је ђаци од 1. до 4. разреда. Настава се одвија на српском језику. 
Удаљеност од седишта школе износи 2,7 километара. Укупно 107 ђака распоређено је у 
5 одељења. 
 

Издвојено одељење у Темерину, у објекту Основне школе ,,Кокаи Имре", налази се на 
адреси Кошут Лајоша 31. Настава је предвиђена да се одвија на мађарском језику за 
ученике од 1. до 8. разреда. Последњи разред одељења на мађарском завршио је 
школовање школске 2016/2017. Претходних седам година није било уписаних у ово 
одељење.  
 

Кадровски капацитет школе: У школи,,Петар Кочић" укупно је запослено 82 
наставника, 3 стручна сарадника и 27 лица ваннаставног особља. Од тога, 11 учитеља и 
7 лица ваннаставног особља ради у објекту у Старом Ђурђеву, одн. 5 учитеља у објекту 
на Телепу. Остало наставно особље ради на нивоу школе. 
 

Табела бр. 57 Број ученика/ца у ОШ „Петар Кочић“ Темерин 
 

Година 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 

Број ученика/ца 1162 1123 1165 1156 1153 1128 
Извор: ОШ „Петар Кочић“ Темерин 
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Ученици школе кроз наставне и ваннаставне активности узимају учешће у бројним 
јавним манифестацијама, посебно када се обележавају битни празници и јубилеји, где 
су нарочито активни хор, оркестар и драмска секција. Ученици редовно учествују на 
општинским, окружним и републичким школским такмичењима из разних области – 
страних језика, књижевне олимпијаде а посебно из спортских грана: рукомет, одбојка, 
пливање џудо. Најталентованија и надарена деца већ пар година уназад иду у Центар 
за талентовану децу ,,Петница”. Школа активно учествује у више пројеката као што су 
летњи камп немачког језика „Припреми се, позор, немачки!“, „За чистије и зеленије 
школе Војводине“, као и у пројекту „Здраво растимо“. Сваке године ученици посећују 
Сајам образовања, Сајам књига и друге манифестације чиме се доприноси њиховом 
професионалном развоју и оријентацији. 
 
Основна школа ,,Кокаи Имре" у Темерину једина је школа у општини на мађарском 
језику. Настава се одвија у централном објекту и у издвојеном одељењу на Телепу. 
Школа укупно има 438 ученика распоређених 22 одељења. 
 

Централни објекат и седиште школе налази се на адреси Кошут Лајоша 31. Централни 
објекат је саграђен 1968. године, површине је 3.055 m2 и располаже са 6 учионица и 15 
кабинета. Похађају је ђаци од 1. до 8. разреда. Настава се изводи на мађарском језику. 
Укупно има 400 ученика распоређених у 18 одељења. 
 

Издвојено одељење у Темерину, део који се назива Телеп, налази се у улици Киш 
Ференца 1, површине је 471 m2 и располаже са 3 учионице. Похађају је ђаци од 1. до 4. 
разреда. Настава се одвија на мађарском језику. Удаљеност од седишта школе износи 
2,3 километра. Укупно 38 ђака распоређено је у 4 одељења.  
 

Кадровски капацитет школе: У школи,,Кокаи Имре" укупно је запослено 35 
наставника, 3 стручна сарадника и 14 лица ваннаставног особља. Од тога, 4 наставника 
и 2 лица ваннаставног особља ради у објекту на Телепу. 
 

Табела бр. 58 Број ученика/ца у ОШ „Кокаи Имре“ Темерин 
 

Година 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 

Број ученика/ца 480 492 453 434 430 419 
Извор: ОШ „Кокаи Имре“ Темерин 
 

Основна школа ,,Кокаи Имре" остварује међународну сарадњу са 4 школе из Мађарске, 
са којима врши и размену ученика. Ученици ове школе веома су активни када су у 
питању такмичења, па тако остварују запажене резултате на државним и 
међународним такмичењима. Редовно учествују на ђачким приредбама и другим 
манифестацијама у школи и општини; учествују у обележавању датума од јавног 
значаја-Дан планете Земље, Светски дан мира, Светски дан без аутомобила и др; 
посећују позоришта, музеје и друге установе културе. Успешно остварују сарадњу са 
локалним културно-уметничким друштвима, удружењима и другим институцијама. 
 
Основна школа ,,Славко Родић" у Бачком Јарку налази се на адреси Младена 
Стојановића 19. Похађају је ђаци од 1. до 8. разреда. Настава се одвија на српском 
језику. Удаљеност од школе у Темерину износи 4,4 километра. Укупно 456 ђака 
распоређено је у 21 одељење. Школска зграда са 12 учионица, зборницом и управним 
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делом изграђена је 1964/65. и у употреби је све до данас. Површине је 2.271 m2 и 
располаже са 14 учионица. У другој фази изградње 1971. године, изграђена је 
фискултурна сала, библиотека са читаоницом, архива, фото-лабораторија, школска 
радионица, котларница за централно грејање и нове просторије зборнице и управе 
школе. 
 

Кадровски капацитет школе: У школи ,,Славко Родић" запослено је 32 наставника, 1 
стручни сарадник и 14 лица ваннаставног особља. 
 

Табела бр. 59 Број ученика/ца у ОШ „Славко Родић“ Бачли Јарак 
 

Година 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 

Број ученика/ца 491 459 454 456 428 416 
Извор: ОШ „Славко Родић“ Бачки Јарак 
 

Ученици школе редовни су учесници на свим општинским, окружним и републичким 
такмичењима и остварују запажене резултате. Школа активно учествује у обележавању 
свих значајнијих датума у локалној заједници а редовно се обележавају датуми од 
јавног значаја- Дан европских језика, Дан планете Земље и др. Школа је носилац 
плакете „Школа без насиља“, постоји Вршњачки тим који се бави горућим питањем-
насиљем у школи. С тим у складу, у оквиру пројекта „Школа без насиља“ реализује се и 
програм Школског форум позоришта. 
 
Основна школа ,,Данило Зеленовић" у Сиригу налази се на адреси Новосадска 1. 
Похађају је ученици од 1. до 8. разреда. Настава се одвија на српском језику. 
Удаљеност од Темерина износи 7,5 километара. Укупно 196 ђака распоређено је у 11 
одељења. Школска зграда је изграђена 1931. године и у неколико наврата 
проширивана (1963. год. и 1976. год. изградња Спортске хале) да би 1980. био изграђен 
нови део зграде који је функционално повезивао стари део и фискултурну салу. 
Површина школе износи 2.286  m2 и располаже са 11 учионица. 
 

Кадровски капацитет школе: У школи ,,Данило Зеленовић" укупно је запослен 21 
наставник, 1 стручни сарадник и 10 лица ваннаставног особља. 
 

Табела бр. 60 Број ученика/ца у ОШ „Данило Зеленовић“ Сириг 
 

Година 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 

Број ученика/ца 260 236 231 196 191 200 
Извор: ОШ „Данило Зеленовић“ Сириг 
 

Ученици школе ,,Данило Зеленовић" редовни су учесници на свим општинским, 
окружним и републичким такмичењима где остварују запажене резултате. Заједно са 
својим наставницима творци су и уредници школског часописа ,,Свитања". 
Организовање радионица, трибина и предавања на теме из свакодневног живота 
саставни су део плана и програма ове школе. Изложбе слика у школи, пешачење у 
природи, посете музејима, галеријама и другим установама културе, обележавање 
Дана планете Земље само су неке од многобројних активности ученика ове школе. 
 
Табела бр. 61 Укупан број ученика/ца у установама основношколског образовања на 
територији општине Темерин у односу на место становања 
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Р.бр. Тип насеља 
2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

број деце 

1 Урбано  2133 2074 2072 2046 2011 1963 

2 Остало  260 236 231 196 191 200 

Укупно 2393 2310 2303 2242 2202 2163 
Извор: Установе основношколског образовања на територији општине Темерин 
 
 
8.4.3. Средње образовање и васпитање 
 
Темерин 01. 09. 1946. године добија средњу школу под називом Стручна школа за ученике у 
индустрији и занатству. У школи су изучавани различити наставни програми и планови. Памте 
се многе промене назива школе – Школа за ученике у привреди, Школа ученика у привреди 
„Чаки Лајош", Школа за заједничко средње образовање и васпитање „25. мај",  Средња школа 
за усмерено образовање и васпитање „25. мај", Средња школа „25. мај", Техничка школа, па 
све до садашњег имена Средња школа „Лукијан Мушицки“. Школа носи назив „Лукијан 
Мушицки“ од 1. септембра 2008. године. Име је добила по значајном српском владици, 
песнику и књижевнику Лукијану Мушицком, који је  27. јануара 1777. рођен у Темерину. 
 

Васпитно-образовни рад се одвија у објекту 585м2, а површина помоћних просторија је 
342м2. Објекат школе, Дворац Каштел у Темерину, је саграђен у периоду 1795-1904. 
године од стране грофа Сењија, представља значајну тачку културног идентитета, и као 
такав, проглашен је спомеником културе Решењем бр. 231 од 09.02.1949. године. 
Подигнут са елементима традиционалног градитељства и стилске архитектуре, Каштел 
са Старим парком, споменик природе, чини урбанистичку целину која још увек 
уверљиво сведочи о грађењу и урбанизацији током 19. и 20. века. 
 

Образовни профили: 
српски наставни језик мађарски наставни језик 

1. гимназија- општи тип 
2. финансијски администратор 
3. личне услуге( фризер, педикир-маникир) 
4. машинство ( аутомеханичар, бравар-

заваривач и оператер машинске обраде) 

1. техничар заштите од пожара 
2. машинство ( аутомеханичар, бравар-

заваривач и оператер машинске обраде) 

 

У Школи постоји Tим за превенцију вршњачког насиља. Школа сарађује са следећим 

субјектима: Дом здравља, Општина, Центар за социјални рад, Културни центар, Полицијска 

станица, Туристичка организација, предузећа и компаније у којима ученици обављају 

практичну наставу (ФКЛ, Термовент, Штајнеман, Ферокоп, Хуђик...) 
 
 

Oджана су предавања на теме: 
1. вршњачко насиље преко друштвених мрежа 
2. полно преносиве болести 
3. алкохолизам, коцка и психоактивне супстанце 
4. пружање прве помоћи 
5. противпожарна превентива 
6. безбедност у саобраћају 
Укупно је прошло око 350 ученика кроз ове радионице. 
 

Табела бр. 62 Број ученика/ца у СШ „Лукијан Мушицки“ Темерин 
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Година 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 

Број ученика/ца 297 325 332 376 410 422 
Извор: СШ „Лукијан Мушицки“ Темерин 
 
 
8.5. Социјална заштита 
 
Општина Темерин има поверене послове у систему социјалне заштите деце, одраслих 
и старијих грађана.  
 

За послове социјалне заштите у општини надлежан је  Центар за социјални рад, а 
подршку дају и удружење грађана Центар услуга социјалне подршке ''Сунцокрет'',  
Црвеног крста и друге невладине организације које делују у области социјалне 
заштите. 
Одлуком о социјалној заштити општине Темерин утврђује се право на материјалну 
подршку и пружање услуга социјалне заштите, за чије је остваривање надлежна 
општина Темерин. Материјалну подршку и услуге у социјалној заштити, утврђене 
овом Одлуком, могу  да  остваре  лица  са  пребивалиштем/ боравиштем  на   
територији општине Темерин, изузетно лица која се затекну на територији општине 
Темерин у стању социјалне потребе. Поједине услуге могу се пружати лицима са 
територије других општина/градова на основу потписаног Споразума о сарадњи.  
 

Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима 
и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, 
отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и 
развоја потенцијала корисника за самосталан живот. 
 

Иако износ издвојених материјалних средстава за социјалну заштиту у општини 
Темерин, из године у годину има висок ниво, неспорна је чињеница да ниво социјалне 
заштите незадовољава у довољној мери потребе свих угрожених породица и 
појединаца. 
 

Потребе грађана, генерално, нису довољно истражене. Овај аспект се нарочито односи 
на она неидентификована лица у стању социјалне потребе која нису остварила контакт 
са надлежним институцијама. База лица која су идентификована се редовно води, али 
је је и даље отворено питање, системског решавања размене подататака међу 
институцијама које се баве социјалном и сродном проблематиком. 
 

Како је недовољно познат број грађана који припадају овим угроженим групама 
непознате су и недовољно истражене њихове потребе за различитом врстом услуга. 
 

Ипак, општина Темерин континуирано ради на унапређењу постојећих и развоју нових 
услуга социјалне заштите у локалној заједници за грађане који припадају угроженим 
групама, као и на развоју свести заједнице о значају добро развијених услуга социјалне 
заштите и унапређења односа према маргинализованим категоријама становништва, а 
посебно припадницима приоритетних група. 
 

Центар за социјални рад општине Темерин је основан 1991. године. Делатност Центра 
је обезбеђивање и остваривање права грађана/ки на задовољавање њихових законом 
утврђених права у области социјалне заштите, породично‐правне заштите и других 
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социјалних потреба у складу са законом и Одлуком о социјалној заштити на територији 
општине Темерин. 
 

Права у социјалној заштити, а према Закону о социјалној заштити састоје се у 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана у случајевима када Центар за социјални 
рад у првом степену одлучује о материјалном обезбеђењу, додатку за помоћ и негу 
другог лица, помоћ за оспособљавање за рад, домски и породични смештај, 
старатељство, који се финансирају из буџета РС. 
 

Центар за социјални рад, сем што обавља поверене послове од Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања РС, спроводи поступак и одлучује о 
правима на основу Одлуке о социјалној заштити на територији општине Темерин. 
 

Права на материјалну подршку утврђена овом одлуком су: 
 

право на једнократну  помоћ 
право на тренутну новчану помоћ 
право на посебну новчану помоћ 
право на накнаду трошкова погребних услуга 
право на накнаду трошкова превоза 
право на накнаду трошкова исхране 
право на накнаду трошкова дневног боравка 
право на накнаду трошкова за уџбенике и прибор 
право на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или породицу 
право на накнаду трошкова привременог смештаја у прихватилишту и прихватној 
станици 
право на накнаду трошкова социјалног становања у заштићеним условима 
право на накнаду  трошкова социјалне исхране. 
 

Услуге које се утврђују овом одлуком су: 
услуга  помоћи и неге у кући 
услуга социјалног становања у заштићеним условима 
услуге Дневног центра за децу и младе 
услуге мобилног тима ради неодложних интервенција и смештаја у кризним 
ситуацијама појединца и породице 
услуга персоналне асистенције 
услуга саветовалишта за брак и породицу 
 

Од услуга које су предвиђене Одлуком у пракси су имплементиране: 
услуга социјалног становања у заштићеним условима 
услуга  помоћи и неге у кући 
услуга саветовалишта за брак и породицу 
услуга дневног центра за децу и младе са сметњама у развоју 
услуга личног пратиоца детета 

 

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА  
Сврха социјалног становања у заштићеним условима је да подстакне социјалну 
интеграцију лица која се налазе у посебним животним околностима и којима је осим 
материјалних средстава потребна и остала посебна подршка за квалитетан самосталан 
и активан живот у заједници. 
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Слика бр. 5 Објекат за социјално становање у заштићеним условима у улици Кокаи 
Имреа у Темерину 
 

 
 

Објекти намењени за социјално становање у заштићеним условима су у власништву 
локалне самоуправе, а дата су на управљање и наменско коришћење пружаоцу услуге 
и намењени су искључиво за решавање проблема социјално угрожених грађана. 
 
 
 
 
 
Графикон бр. 28 Кретање броја корисника ССЗУ у периоду 2013-2019. године 
 

 
Извор: Извештај о раду ЦСР Темерин 2019. 
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Дана 21.08.2019. године у улици Треће крајишке пролетерске бригаде у Темерину, 
уприличено је свечано уручење кључева нових станова намењених за социјално 
становање у заштићеним условима избеглих породица.  
 

Слика бр. 6 Објекат за социјално становање у заштићеним условима избеглих 
породица у улици Треће крајишке пролетерске бригаде у Темерину 
 

 
 
ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ  
Корисници дневног центра били су деца и млади са сметњама у развоју из насељених 
места (Темерин, Бачки Јарак и Сириг), различите старосне доби узраста, врсте и 
степена психо-физичког и функционалног статуса или ометености: Деца и млади са 
сметњама у развоју са интелектуалним сметњама; Деца и омладина са физичком 
оштећењима, Деца и млади вишеструко ометена у развоју; Деца и омладина оболела 
од аутизма и друга вишеструко угрожена група деце и млади која није обухваћена 
системом васпитања и образовања и социјалне заштите. Корисници Дневног центра 
не могу бити деца и млади који имају нерегулисане епилептичне нападе, стања и 
понашања која угрожавају безбедност особе и њене околине. Обзиром на инклузивни 
карактер, у раду Дневног центра се повремено укључују и деца из опште популације о 
којима се не води посебна евиденција.  
 

Слика бр. 7 Објекат Дневног центра за децу и младе са сметњама у развоју у улици 
Пап Пала у Темерину 
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Сврха услуге је у очувању и подстицању развоја капацитета корисника, до 
максимално остваривих могућности, социјалне интеграције у локалној заједници и 
превенцији измештања из породице у институционални смештај.  
 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ  
Саветовалиште обезбеђује стручну помоћ и подршкупојединцима и 
дисфункционалним породицама кроз индивидуални или групни рад. 
 

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, 
коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу 
у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са 
другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, 
до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. Лични пратилац је 
доступан деци  са пребивалиштем на територији општине Темерин. Центар за 
социјални рад одлучује о праву коришћења ове услуге. 
 

ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРЕ  
Од априла 2016. године услуга помоћи и неге у кући је поверена лиценцираном 
пружаоцу услуге. Центар за социјални рад одлучује о праву на коришћење ове услуге. У 
општини Темерин је током 2019. године услуга помоћи у кући за одрасле и старије, 
након спроведеног поступка јавне набавке,  поверена лиценцираном пружаоцу услуге 
Центру услуга социјалне подршке ''Сунцокрет''. 
 
Графикон бр. 29 Корисници ЦСР по старости у 2019. години 
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Деца (0-17) Млади (18-25) Одрасли (26-64) Старији (65 и више)

 
Извор: Извештај о раду ЦСР Темерин 2019. 
 

Општина Темерин поред услуга дефинисаних Одлуком о социјалној заштити на 
територији општине Темерину укључена је дуж низ година у програме збрињавања 
избеглих и прогнаних лица, и у збрињавање социјално угрожених породица без 
решених стамбених питања. 
 

Такође, локална самоуправа утврђује и спроводи реализацију остваривања права на 
дечји додатак и бесплатну правну помоћ. 
 
8.6. Спровођење пронаталитетних мера 
 

Препознајући битност финансијске подршке породицама за новорођену децу општина 

Темерин је до 2016. године средства издвајала путем Фонда за треће дете. Од 2017. године 

финансијска подршка породицама је проширена на прво и друго новорођено дете.  
 

Табела бр. 63 Издвајања финансијске подршке породицама за новорођену децу из буџета 

општине Темерин 

Година 1 и 2 дете 3 и свако 
народно дете 

Износ  
средстава 

2015. - 34 2.024.000,00 

2016. - 50 2.916.000,00 

2017. 164 35 5.012.000,00 

2018. 199 46 6.321.000,00 

2019. 229 49 7.109.000,00 

Укупна средства: 23.382.000,00 



Број 24     Службени лист општине Темерин    27.11.2020. Страна 103 

 
Извор: Општинска управа Темерин, Одељење за буџет, финансије и трезор 
 

На основу одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 
(„Сл. лист општине Темерин“, бр. 29/2016, 4/2018 и 1/2020), у периоду 2017-19. године, 
из општинског буџета финансирано је 7 поступака вантелесне оплодње. 
 

Табела бр. 64 Издвајања за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из буџета општине 

Темерин 

Година Број поступака ВТО Износ средстава 

2017. 3 500.000,00 

2018. 1 200.000,00 

2019. 3 600.000,00 

Укупна средства: 1.300.000,00 

Извор: Општинска управа Темерин, Одељење за буџет, финансије и трезор 
 

Поред наведених активности, у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, Савет 
за безбедност саобраћаја општине Темерин је током 2018. и 2019. године спровео  
доделу ; по 20 ауто-седишта су обезбедили општина Темерин и Агенција за безбедност 
саобраћаја. У 2019. години извршена је подела 70 дечјих ауто-седишта, из буџета 
општине је обезбеђено 50 седишта, а Агенција је обезбедила 20 седишта. За дату 
намену из буџета општине, укупно су издвојена средства у износу од 410.000,00 
динара. 
 
8.7. Рекреација и спорт 
 
На територији општине Темерин активно је 41 спортско удружење, која су учлањена у 

Спортски савез општине Темерин. Чланови спортског савеза су и основне и средња 

школа са подручја општине Темерин. 
 

Број спортиста и активиста у спортским удружењима износи око 1540 у 41 клубу. 

Ниједна институција није спровела истраживање о значају спорта и рекреације за 

здравље на територији општине Темерин. 

Спортски савез општине Темерин, у сарадњи са Домом здравља Темерин и под 

покровитељством Општине Темерин обезбеђује бесплатне лекарске прегледе деце 

спортиста млађих од 16 година. У току 2019. године у организацији Спортског савеза 

општине Темерин, а путем сарадње са Заводом за спортску медицину извршено је 

тестирање ученика свих основних школа од 4-7 разреда са територије општине 

Темерин. 
 

Од 2017. године у свим основним и средњој школи на територији општине Темерин 

покренут је пројекат ,,Школски спорт” који се реализује током трајања школске године 

за изабране спортове: фудбал, кошарка, рукомет, одбојка и џудо. Кроз овај пројекат је од 

2017. године до сада прошло преко 1500 деце. Кроз пројекат школског спорта 

обезбеђена је додатна спортска опрема и реквизити (лопте, струњаче, голови...). 
 

Спортски савез општине Темерин током летњег распуста организује бесплатну школу 

пливања за непливаче, као и учење стилова пливања за све ученике нижих разреда 

основних школа. У току 2019. године кроз школу пливања прошло је преко 250 деце, 

активних учесника овог пројекта. 
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8.8. Култура
9

 
 
Културни центар „Лукијан Мушицки“ у Темерину, основан је крајем 2006. године. 
Највећи број програма и манифестација се реализује у просторијама КЦ-а, који 
располаже позоришном и биоскопском салом са 320 места и галеријом. 
 

Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“ основана је 1975. године и члан је Библиотекарског 
друштва Србије, заједнице матичних библиотека Србије. Јавна библиотека „Сирмаи 
Карољ” Темерин током година је мењала своју функцију, намену и простор. На 
садашњу локацију пресељена је 80-их година прошлог века. У погледу школских 
библиотека, све школе у општини Темерин имају активне школске библиотеке. 
 

У општини Темерин најактивнија су четири КУД-а и четири удружења: Maђaрскo 
културнo умeтничкo друштвo „Сирмаи Карољ“, КУД „Вук Кaрaџић“, КУД „Др Mлaдeн 
Стojaнoвић“, КУД „Брaнкo Рaдичeвић“, УГ Дрaмскa рaдиoницa зa дeцу „Цврчaк“, УГ „Aрт 
и Блуз фaмилиja“, УГ „Хaрмoниja музикe“ и УГ „Цeнтaр крeaтивнoг oкупљaњa Teмeрин“. 
 

Хор „Јувентус“ је удружење које је основано 2008. године и његови основни циљеви 
огледају се у ширењу културе и озбиљне музике, популаризацији хорског певања 
озбиљне и духовне музике. 
 

Бројне културне програме реализују: Друштво руско-српског пријатељства и удружења 
добровољаца 1912- 18. њихових потомака и поштовалаца „Старо Ђурђево“ Темерин и 
„Видовдан“ Сириг. 
 

У области стваралаштва сеоских жена активна су удружења: Болдог Гизела, Клуб 
љубитеља ручних радова 1. МЗ Темерин, Креативна радионица Темерин, „Мајчино 
крило“, Актив жена МЗ Бачки Јарак и „Сложне сестре“ из Сирига. 
 

Значајне активности у области културног стваралаштва особа са инвалидитетом 
реализују: Дневни центар за децу (посебна организациона јединица ЦСР Темерин), УГ 
„КАП“, Креативни женски центар „Бајка“ и Креативна радионица Темерин. 
 

На територији општине Темерин постоје два непокретна културна добра под заштитом 
– споменици културе (Дворац Каштел у Темерину и Споменик Етно-парк „Брвнара“ у 
Бачком Јарку – депанданс Музеја Војводине). У категорији дела са уметничким 
својствима постоје Етно-парк „Брвнара“, Мађарска завичајна кућа и Завичајна збирка 
Прве месне заједнице Темерина и Спомен збирка Барањи Кароља и Злате Марков 
Барањи. 
 

Подручје општине Темерин је изузетно богато археолошким налазиштима, а у 
оквирима насеља евидентирано је 11 археолошких локалитета. Археолошки 
локалитети су евидентирани на основу документације Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе и рекогносцирања терена општине Темерин. Зоне обухватају обе 
обале Јегричке, обале бивших природних водотокова (Бела бара, Мала бара итд), као и 
Римски шанац. 
 

 
9

 Подаци преузети из документа Стратегија развоја куптуре општине Темерин 2015-2020. 
година 
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За очување културног наслеђа у општини Темерин задужени су Покрајински завод за 
заштиту споменика културе и Музеј Војводине (Етно-парк „Брвнара“). Очувањем и 
промоцијом културног наслеђа у оквиру својих активности се баве и Удружење грађана 
ТАКТ (Мађарска завичајна кућа), удружење грађана Друштво пријатеља музеја 
Темерин и Туристичка организација општине Темерин. 
 
8.9. Медији и информисање 
 
На територији општине Темерин активна су два локална штампана медија. То су 

листови ,,Наше новине” које излазе периодично и лист на мађарском језику ,,Temerini 

Újság” који излази једном недељно. 
 

Општина Темерин у неколико наврата током године издаје Билтен општине Темерин у 

којем информише грађане о активностима општинских органа. 
 

Општина има званичну web презентацију www.temerin.rs  на којој се на дневном нивоу 

ажурирају подаци из рада органа општине. 
 

Остваривање јавног интереса у области јавног информисања: Општина Темерин 

обезбеђује из буџета део средстава за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања и распоређује их на основу спроведених јавних конкурса, на основу 

принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације. 
 

Општина почетком сваке године расписује Јавни конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања чија је намена 

остваривање јавног интереса грађана општине Темерин у области јавног информисања, 

развој медијског плурализма, увођење, побољшање или проширење програмских 

садржаја у новинама или електронским медијима, укључујући и интернет странице, на 

језицима националних мањина који се користе на територији општине Темерин, који 

доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих 

грађана; заштита и развој људских права и демократије, унапређивање правне и 

социјалне државе; подизање квалитета информисања особа са инвалидитетом; слободан 

развој личности и заштита деце и младих, развој културног и уметничког стваралаштва; 

развој образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; 

развој науке, спорта, физичке културе; заштита животне средине и здравља људи; 

унапређивање медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја 

који доприносе задовољавању потреба грађана општине Темерин за информацијама и 

садржајима из свих области живота. 
 

Табела бр. 65 Висина издвајања средстава из буџета општине Темерин за 

остваривање јавног интереса у области информисања 
 

Година Буџет општине Темерин 

2016. 1.000.000,00 

2017. 3.000.000,00 

2018. 3.000.000,00 

2019. 4.500.000,00 

2020. 4.950.000,00 

Извор: ОУ Темерин, Одељење за буџет, финансије и трезор 
 

http://www.temerin.rs/
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9.10. Организације цивилног друштва 
 
8.10.1. Удружења грађана 
 
На територији општине Темерин активна су бројна удружења грађана која имају за циљ 

заштиту и унапређење положаја одређених друштвено осетљивих група. Међу њима 

треба истаћи удружења као што су: Удружење грађана ,,Кап” Темерин, Општинска 

организација пензионера, Општинска организација инвалида рада, Удружење бораца 

рата од 1990. године општине Темерин, Удружење дистрофичара Јужно-бачког округа, 

Градска организација слепих и слабовидих Нови Сад, Удружење параплегичара и 

квадриплегичара новосадског региона, Удружење дистрофичара јужно-бачког региона, 

Мултис-Удружњење оболелих од мултипле склерозе,   Међуопштинско удружење 

цивилних инвалида рата-Нови Сад  итд. 
 

Наведена удружења кроз своје програмске активности настоје да унапреде положај 

одређених друштвено осетљивих група, пружајући им разне видове стручне подршке 

(информисање о могућностима и начину остваривања њихових основних права, разни 

видови психолошке подршке, радионице и обуке које имају за циљ што успешнију 

интеграцију у друштвену заједницу). 
 

Општинска организација пензионера у сарадњи са Домом здравља Темерин током сваке 

године у неколико наврата организује акције  мерења нивоа шећера у крви и крвног 

притиска. Овим акцијама буде обухваћено више стотина пензинера. 

 
8.10.2. Црвени крст Темерин 
 
Црвени крст врши јавна овлашћења утврђена законом и обавља друге послове од 
јавног интереса, у складу са ратификованим међународним уговором, законом и 
другим прописима и општим актима и при њиховом вршењу, односно обављању има 
положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној 
области. 
 

Црвени крст Темерин са седиштем у Темерину, улица Новосадска 300.  је основан 
14.02.1903.године и од тад делује као национално друштво и помаже свим људима, 
без било какве непосредне или посредне дискриминације по било ком основу, а 
нарочито због расе, боје, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења 
или сличног статуса, вероисповести, политичког или другог уверења, сексуалног 
опредељења,  имовног стања, културе, језика, старости или психичког или физичког 
инвалидитета. 
 

У остваривању својих циљева и задатака, национално друштво врши јавна овлашћења 
поверена Законом о Црвеном крсту Србије и то: 
− учествује у заштити и спасавању становништва, материјалних добара и других 

добара у случају ратних разарања, природних и других несрећа у миру и рату. 
− организује прикупљање помоћи и распоређује помоћ примљену од међународних 

организација и других дародаваца жртвама ратних разарања, природних и других 
несрећа и опасности у миру и рату. 

− организује прикупљање и прикупља помоћ у Републици Србији и организује 
достављање у иностранство помоћи коју државни органи, други органи и 
организације, предузећа и друга правна лица и даодавци из Републике Србије 
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пружају ради ублажавања последица ратних разарања, природних и других 
несрећа и опасности у миру и рату. 

− учествује у прихватању и смештају евакуисаног становништва, изнеглица и 
расељених лица, пружању помоћи и спровођењу других мера које могу допринети 
збрињавању настрадалог и угроженог становништва, избеглица и расељених лица. 

− покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама 
солидарности у Републици Србији за помоћ угроженим лицима и жртвама 
природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба и обезбеђује, у складу 
са законом обуку људи, материална, финансијска и друга средства за те акције. 

− организује упознавање и упознаје грађане са Женевским конвенцијама и 
Допунским протоколима. 

− обавља и друге послове који произилазе из одредаба Женевских конвенција и 
Допунских потокола и других међународним уговорима преузетих обавеза 
Републике Србије које се односе на пружање хуманитарне помоћи. 

− обавља послове службе тражења, ради прикупљања и евидентирања података о 
евакуисаним, избеглим, расељеним и несталим лицима услед ратних разарања, 
природних и других несрећа и опасности у миру и рату и ради тражења несталих 
лица. 

− оспособљава грађане-припаднике цивилне заштите на територији Републике Сбије 
за пружање прве помоћи у случају природних, еколошких и других несрећа, као и 
оружаних сукоба. 

− организује, обучава и припрема екипе за прву помоћ, хигијенско-епидемиолошку 
заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад, психолошку помоћ 
становништву и техничку помоћ за извршавање задатака у случају природних, 
еколошких и других несрећа као и оружаних сукоба. 

− учествује у здравственом просвећивању становништва, обучавању становништва у 
пружању прве помоћи за случај ратних разарања, природних и других несрећа и 
опасности у миру и рату. 

− популарише добровољно давалаштво крви и у сарадњи са службом за трансфизују 
крви, учествује у организовању акција добровољног давања крви. 

 

Црвеног крста Темерин броји 35 чланова скупштине, 11 чланова Управног одбора, 3 
члана Надзорног одбора, 8 чланова Комисије за здравствену делатност, 5 чланова 
Комисије за прву помоћ, 5 чланова Комисије за ддк, 12 чланова Комисије за за 
подмладак и омладину, 7 чланова Комисије за социјалну и хуманитарну дел атност, 4 
члана Комисије за организацију и развој. 3 члана Комисије финансијска питања и јавне 
набавке, 15 чланова Комисије деловање у несрећама, 4 члана Комисије службу 
тражења, 3 члана Комисије за информисање, 5 чланова Комисије за међународнуи 
сарадњу. 
 

Организација броји 20 старијих активних и обучених волонтера за одређене активности 
и 30 волонтера који се активирају по потреби. 
 

Активности Црвеног крста Темерин за 2019. годину на промоцији и превенцији 
болести : 
 

Активности на унапређењу здравља спроводе се путем здравственог васпитања и 
промоција у заједници.  
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Поред здравственог сектора, у општини Темерин значајно учешће у промоцији 
здравља и превенције болести спроводи Црвени крст Темерин 
11. Црвени крст Темерин ради на популарисању добровољног давалаштва крви и спроводи 

акције добровољног давања крви у сарадњи за Заводом за трансфузију крви Војводине. За 
2019 годину је организовано и реализовано 10 акција добровољног давања крви са 385 
давања.  Обележен Светски дан добровољних давалаца крви и том приликом су уручена 
признања за 358 јубиларних добровољних давалаца крви (263 добровољних даваоца крви 
који су у 2019 години 1 пут дали крв, 51 добровољни даваоц крви који су у 2019 години 5 
пут дали крв, 16 добровољних даваоца крви који су у 2019 години 10 пут дали крв, 18 
добровољних даваоца крви који су у 2019 години 20 пут  дали крв, 8 добровољних даваоца 
крви који су у 2019 години 35 пут дали крв, 2 добровољна даваоца крви који су у 2019 
години 50 пут дали крв). 

У сарадњи са основном школом ученици виших разреда основне школе њих 14  је 
учествовало у конкурсу „Крв живот значи“  са ликовним радовима. 

12. Прва помоћ је реализована кроз упознавање деце о значају прве помоћи где су 
реализоване 3 обуке у трајању од по 1 час за 45 деце. Обележен је Светски дан прве 
помоћи показном вежбом на којој је учествовало 24 деце, као и спровођење обука прве 
помоћи за запослене и том приликом је реализовано 4 обуке са укупно 29 полазника. 

13. Квиз „Шта знаш о здрављу“ је едукативног карактера и обухвата неколико тема: 

Здравље и фактори који утичу на здравље, Исхрана адолесцената, Раст и развој 
адолесцената, Кожа у адолеценцији, Развојно психолошку проблеми адолесцената, 
Лична хигијена адолесцената и Здравље зуба и усне дупље. Квиз се одржава сваке 
године поводом Светског дана здравља, 7. април и обухвата ученике VII и VIII 
разреда који су се истакли у знању на задате теме и самим тим као екипа од 5 
ученика учествују на Покрајинској смотри у Новом Саду.  Сваке године едукацију 
прође 50 ученика. 

 

18. На тему Превенција болести зависности – избегавање ризичног понашања (пушење, 
алкохолизам, наркоманија) одржано је предавање  ком је присуствовало 30 ученика. 
 

19. Обележен је Национални дан борбе против дуванског дима предавањима у средњој 
школи где је присуствовало око 90 ученика а уличном акцијом подељено око 120 лифлета. 
 

20. Обележен је Светски дан борбе против туберкулозе чијем скупу је присуствовало 30 
младих а уличном акцијом подељено око 150 лифлета. 
 

21. Реализоване 4 активности о превенцији HIV/AIDS и полно преносиве инфекције и том 
приликом обухваћено око 80 деце средњешколског узраста. Обележен је Светски дан AIDS 
01. децембар предавањем у основној школи, где се акценат ставио на децу VIII разреда а 
на којем предавању је учествовало 35 ученика. Тим поводом је организован и 
информативни пункт на ком је  подељено 200 флајера 
 

22. Црвени крст Темерин има изузетну међународну сарадњу са Црвеним крстом Добој и 
сваке године организујемо заједничке тренинге екипа за деловање у несрећама са 30 
обучених чланова. Тема тренинга „Деловања у одређеним ванредним ситуацијама, 
поступку евакуације и збрињавања угрожених лица“.  Један тренинг се организује у БиХ а 
други у Р.Србији. 

 

Превентивно деловање и просвећивање грађана у области здравствене и социјалне заштите, 
унапређивање хуманитарних вредности друштва и обучавање становништва у пружању прве 
помоћи у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукобаи разарања је 
обавеза Црвеног крста која произилази из Закона о Црвеном крсту и Статута Црвеног крста. 
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Црвени крст Темерин спроводи и програм е и активности који прозилазе из циљева и задатака 
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца и у оквиру тога организује 
спровођење активности за унапређење здравља појединих групација становништва и 
превенцији болести од већег социјално-медицинског значаја. 
 
 

Табела бр. 66 Издвајања из буџета општине Темерин за делатност Црвеног крста Темерин  
 

Година Висина средстава 

2015. 400.000,00 

2016. 400.000,00 

2017. 400.000,00 

2018. 400.000,00 

2019. 400.000,00 

Извор: ОУ Темерин, Одељење за буџет, финансије и трезор 

 

 
8.11. Верске заједнице и организације 
 
Општина Темерин је мултинационална и мултиконфесионална средина, те су на њеној 
територији присутне следеће конфесије: 
• Српска православна црква (СПЦ) 
• Римокатоличка црква 
 

У основним школама на подручју општине реализују се часови веронауке у оквиру ове 
две конфесије. 
 

Храмови, односно богослужбени објекти постоје у свим насељима општине Темерин. 
На подручју 1. МЗ Темерин постоје Католичка жупанија Свете Розалије и Католичка 
викарија Лурдске Госпе, а изражена је потреба за изградњом једног православног 
храма на подручју Прве месне заједнице. Од православних верских објеката постоје 
Црква Светог Георгија у МЗ Старо Ђурђево, Црква Успења Пресвете Богородице у МЗ 
Бачки Јарк и Црква Светог Василија Острошког у МЗ Сириг. 
 

Активности верских заједница до сада нису у довољној мери укључене у спровођењу 
превентивних здравствених програма, односно не учествују у обележавању важних 
догађаја у општини кoји се тичу јавног здравља и акцијама за одређене групе 
становника (старе, болесне и сл.). 
 
 
9. Ставови и јавно-здравствене потребе грађана 
 
Са циљем утврђивања слике јавног здравља и приступања изради плана јавног 
здравља урађено је анкетирање локалног становништва.  
 

1. Пол испитаника 
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43%
57%

МУШКО

ЖЕНСКО

 
 

2. Године старости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Степен образовања 

 
 

8. Оцена личног здравља у целини 

 
 

14. Коме бисте се најрадије обратили у случају да сматрате да вам је ускраћено неко 
од загарантованих права у систему здравствене заштите 
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Из добијених одговора становништва види се да је становништво општине Темерин 
упознато са институцијом Заштитника права пацијената и да има поверења у квалитет 
посла који исти обавља, као и да Заштитник представља инстанцу заштите и гарантује 
грађану/ки једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу 
са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и 
етичким начелима, у најбољем интересу пацијента и уз поштовање његових личних 
ставова. 
 

17. Имате ли свог изабраног лекара у Дому здравља? 

 
21. Можете ли да дођете до свог изабраног лекара у служби опште медицине истог 
дана? 

 
22. Шта је по вама најважније да се одмах унапреди у служби опште медицине у 
вашем дому здравља? 
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23. Узевши све у обзир , колико сте задовољни здравственом заштитом коју добијате 
у вашем дому здравља? 

 

24. Да ли сте током последњих 12 месеци користили услуге приватних лекара? 

 
 
25. Наведите најзначајније разлоге због којих користите услуге приватног лекара 
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Из овог сегмента одговора јасно се види да постоје примедбе корисника на 
огранизацију рада ДЗ Темерин, пре свега у домену организације заказивања 
прегледа,а донекле и квалитета самог прегледа и начина рада. Анализа стања у 
области здравствене заштите свакако захтева комплекснију анализу, али свакако би 
обухватило број и квалитет здравствених радника, као и медицинску опрему којом 
располажу. 
 

27Б Да ли сте у последње две године барем једанпут били на систематском прегледу 
(без здравствених тегоба) код свог изабраног лекара у служби опште медицине? 
(старији од 35 година) 

 
 
28.  Да ли из неких од следећих разлога не идете код изабраног лекара у служби 
опште медицине само да преконтролишете своје здравље? 
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Време у коме живимо каратерише значајан пораст обољевања од болести срца и 
крвотока, болести метаболизма (шећерна болест, гојазност) и малигних тумора. Ове 
болести представљају најчешћи узрок умирања, како у нашој земљи тако и у 
развијеним земљама света. Међу значајне факторе који доприносе настанку ових 
обољења спада и неадекватно спровођење превентивних мера. 
 

Периодични систематски прегледи, поред тога што пацијенту обезбеђују 
дијагностиковање фактора ризика за настанак обољења и савета везаних за правилан 
начин живота, од огромног су значаја управо и у раном откривања различитих 
обољења као што су повишен крвни притисак, шећерна болести, повишена масноћа у 
крви, гихт, упалне болести бубрега и јетре, и бројна друга обољења. Раним 
откривањем овић поремећаја те правовременом корекцијом и лечењем истих могу се 
избећи или одгодити тешка обољења као што су (инфаркт срца, мождани удар, 
гангрене ногу, лечење дијализом) и смањити смртност код ових болесника.  
 

Значај систематских прегледа посебно се огледа у чињеници да многа од напред 
наведених обољења не дају никакве симптоме који пацијента терају на лекарски 
преглед. Систематски прегледи су од посебног значаја код раног откривања малигних 
болести као што су рак коже, дојке, штитасте жлезде, јетре, бубрега, пробавног тракта, 
простате, грлића материце…Чињеница је да ови тумори такође у свом почетном 
стадијуму не  морају да дају никакве симптоме. 
 

Нажалост, из резултата анкете јасно се уочава да већина грађана/ки ме иде на 
редовне систематске прегледе. 
 

Разлози неодласка на систематске прегледне могу бити разни и то од недовољно 
развијене свести о потреби превентивних прегледа, па све до незадовољства 
организацијом здравствене заштите (у смислу дугог чекања, неадекватне опреме и сл.) 
 
 
 
 
 
 

31. Да ли је јавност у вашој општини упозната са припремом планова (пре свега 
буџета) за установе примарне здравствене заштите на тој територији на неки од 
следећих начина: 
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ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ 
ТЕМЕРИН 

ЗА ПЕРИОД 2020 - 2027. ГОДИНЕ  
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10. Визија и мисија 
Визија: 
Општина Темерин је 2027. године општина која својим грађанима обезбеђује 
квалитетне услове за живот и рад, која има изграђену социјалну и физичку 
инфраструктуру и очувану животну средину. 
 
Мисија: 
Активна примена знања и ресурса на очувању и унапређењу здравља, квалитета 
живљења становништва и животне средине. 
 
11. Општи и специфични циљеви 
 
Општи циљ: 
СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ 
ТЕМЕРИН. 
 
Полазећи од општег циа, дефинисали су следећи специфични циљеви и активности: 
Специфични циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ 

МЕРА 
Активност 1.1: Едукативни програми о примени превентивних здравствених 

мера 
Активност 1.2: Подршка спровођењу систематских прегледа и скрининга ХНБ и 

малигних обољења 
Активност 1.3: Едукативни програми за пружање прве помоћи и поступању у 

несрећама и вандредним ситуацијама 
 
Специфични циљ 2: ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА 
Активност 2.1: Едукативни програми о  здравој исхрани, физичкој активности, 

штетности дувана, полно преносивим болестима, алкохолизму, 
наркоманији 

Активност 2.2: Промоција добровољног давалаштва крви 
Активност 2.3: Унапређење просторних услова за бављење спортским 

активностима 
 
 
Специфични циљ 3: ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА 
Активност 3.1: Унапредити техничко-технолошке капацитете водоснабдевања 
Активност 3.2: Изградити одговарајуће капацитете за пречишћавање отпадних 

вода 
Активност 3.3: Формирање чисте ваздушне средине средине 
Активност 3.4: Смањене буке и вибрација 
Активност 3.5: Сузбијање ларви комараца и популације крпеља 
Активност 3.6: Успостављање мониторинга животне средине и катастра 

загађивача 
Активност 3.7: Едукативно-васпитне активности у области заштите живорне 

средине 
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12. Акциони план 
 
Специфични циљ:  Очекивани резултат Индикатор Рокови 

1. Унапређење спровођења 
превентивних здравствених мера 

Повећан обухват становништва превентивним 
здравственим мера 

Број (%) обухваћеног 
становништва активностима 

2020. година и 
даље 

Активности Рок 
(почетак и 
крај 
активности) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор Извори 
верификације 

Носиоци и учесници Извори 
финанси-рања Одговорна 

институција 
Институције 
које учествују 

1.1. Едукативни 
програми о 
примени 
превентивних 
здравствених 
мера 

2020. година 
и даље 

Унапређење 
информисаности и 
знања 
становништва о 
утицају примене 
превентивних 
мера на очување 
здравља 

- Проценат 
превентивн
их прегледа 
у укупном 
броју 
прегледа , 

- Број 
одржаних 
предавања, 
радионица, 
промоти-
вних 
активности,  

- Број 
корисника, 

- Број  
дистрибуи-
раног 
едукативно-  
промотивно
г материјала 

Извештаји о 
реализованим 
активностима 

Савет за 
здравље 

ДЗ Темерин, 
Завод за јавно 
здравље 
Војводине, 
Црвени крст, 
Васпитно- 
образовне 
установе, 
Културни 
центар, 
удружења 
грађана 

Буџет  
Општине Темерин,  
пројектно 
финансирање 

1.2. Подршка 
спровођењу 
систематских 
прегледа и 
скрининга ХНБ и 

2020. година 
и даље 

Повећати одзив 
становништва на 
систематске 
прегледе и 
скрининге 

- Број  
дистрибуи-
раног 
едукативно-  
промоти-

Извештаји о 
реализованим 
активностима 

Савет за 
здравље 

ДЗ Темерин, 
Завод за јавно 
здравље 
Војводине, 
Црвени крст, 

Буџет  
Општине Темерин,  
пројектно 
финансирање 
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малигних 
обољења 

вног 
материјала, 

- Број 
корисника 

васпитно- 
образовне 
установе, 
удружења 
грађана 

1.3. Едукативни 
програми за 
пружање прве 
помоћи и 
поступању у 
несрећама и 
вандредним 
ситуацијама 

2020. година 
и даље 

Унапређење 
информисаности и 
знања 
становништва за 
пружање прве 
помоћи и 
поступање у 
несрећама и 
вандредним 
ситуацијама 

- Број 
одржаних 
предавања, 
радионица, 
промоти-
вних 
активности,  

- Број 
корисника, 

- Број  
дистрибуи-
раног 
едукативно-  
промоти-
вног 
материјала 

Извештаји о 
реализованим 
активностима 

Општина 
Темерин 

Штаб за 
вандредне 
ситуације, 
Савет за 
здравље, Дом 
здравља, 
Црвени крст,  
Добровољно 
ватрогасно 
друштво, 
васпитно- 
образовне 
установе, 
удружења 
грађана 

Буџет  
Општине Темерин,  
пројектно 
финансирање 

 
 
 
 
 
 
Специфични циљ:  Очекивани резултат Индикатор Рокови 

2. Промоција здравих стилова 
живота 

Усвајање здравих стилова живота међу 
становништвом 

Број (%) обухваћеног 
становништва активностима 

2020. година и даље 

Активности Рок 
(почетак и 
крај 
активности) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор Извори 
верификације 

Носиоци и учесници Извори 
финанси-рања Одговорна 

институција 
Институције 
које учествују 
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2.1. Едукативни 
програми о  
здравој исхрани, 
физичкој 
активности, 
штетности дувана, 
полно 
преносивим 
болестима, 
алкохолизму, 
наркоманији 

2020. година 
и даље 

Унапређење 
информисаности и 
знања 
становништва и 
усвајању здравих 
стилова живота 

- Број 
одржаних 
предавања, 
радионица, 
промоти-
вних 
активности,  

- Број 
корисника, 

- Број  
дистрибуи-
раног 
едукативно-  
промоти-
вног 
материјала 

Извештаји о 
реализованим 
активностима 

Савет за 
здравље, 

Дом здравља,  
васпитно- 
образовне 
установе, 
Црвени крст,  
Спортски 
савез, 
удружења 
грађана 

Буџет  
Општине Темерин,  
пројектно 
финансирање 

2.2. Промоција 
добровољног 
давалаштва крви 

2020. година 
и даље 

Повећан број 
добровољних 
давалаца крви 

- Број  
дистрибуи-
раног 
едукативно-  
промоти-
вног 
материјала, 

- Број 
корисника 

Извештаји о 
реализованим 
активностима 

Савет за 
здравље 

ДЗ Темерин,  
Црвени крст, 
Завод за 
трансфузију 
крви 
Војводине, 
васпитно- 
образовне 
установе, 
удружења 
грађана 

Буџет  
Општине Темерин,  
пројектно 
финансирање 
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2.3. Унапређење 
просторних 
услова за 
бављење 
спортским 
активностима 

2020. година 
и даље 

Повећање нивоа 
физичке 
активности 
становништва 

- Број 
изграђених 
и 
реконструи-
саних 
терена за 
спорт, 
поставље-
них 
теретана на 
отвореном и 
држача за 
бициклове у 
централним 
зонама 
насеља 

Извештаји о 
реализованим 
активностима 

Општина 
Темерин 

Спортски савез, 
Савет за 
здравље, 
васпитно- 
образовне 
установе, 
спортска и 
удружења 
грађана 

Буџет  
Општине Темерин,  
пројектно 
финансирање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 24     Службени лист општине Темерин    27.11.2020. Страна 122 

 
 
Специфични циљ:  Очекивани резултат Индикатор Рокови 

3. Унапређење, праћење и 
промоција квалитета и заштита 
животне средине 

Унапређење, праћење и промоција квалитета и 
заштита животне средине 

Број (%) становништва 
обухваћеног спроведеним 
активностима 

2020. година и 
даље 

Активности Рок 
(почетак и 
крај 
активности) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор Извори 
верификације 

Носиоци и учесници Извори 
финанси-рања Одговорна 

институција 
Институције 
које учествују 

3.1. 
Унапредити 
техничко-
технолошке 
капацитете 
водоснабдевања 

2020. година и 
даље 

Унапређен квалитет 
водоснабдевања 

- Праћење 
здравствене 
исправности/ 
безбедности 
воде за пиће 

- Дужина 
промењених 
азбестно-
цементних 
цеви на 
водоводној 
мрежи 

- Број 
изграђених 
успутне 
дезинфекци-
оне станице на 
водоводној 
мрежи, 

- Број корисника 
прикључених 
на 
реконструисан
у водоводну 
мрежу 

- Извештаји о 
извршеним 
физичко-
хенијским 
испитивањи-
ма, 

- Наративни и 
финасијски 
планови и 
извештаји ЈЛС  
и КЈС 

Општина 
Темерин 

ЈКП „Темерин“, 
Завод за јавно 
здравље 
Војводине,  
Савет за 
здравље 

Буџет  
Општине Темерин 
и ЈКП „Темерин“,  
пројектно 
финансирање 
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3.2. 
Изградити 
одговарајући 
капацитет за 
пречишћавање 
отпадних вода 

2020. година 
и даље 

Повећан обим 
пречишћавања 
отпадних вода 

- Изграђен 
ППОВ за 
18000 ЕС, 

- Дужина 
новоизграђе-
не 
канализацоне 
мреже, 

- Број 
корисника 
прикључених 
на 
канализаци-
ону мрежу 

- Извештаји о 
извршеним 
физичко-
хемијским 
испитивањи-
ма 

- Наративни и 
финасијски 
планови и 
извештаји 
ЈЛС  и КЈС 

Општина 
Темерин 

ЈКП „Темерин“, 
акредитоване 
лабораторије, 
Завод за јавно 
здравље 
Војводине, 
Покрајински 
завод за 
заштиту 
природе, 
Савет за 
здравље 

Буџет  
Општине 
Темерин,  
пројектно 
финансирање 

3.3. 
Формирање чисте 
ваздушне средине 
средине 

2020. година 
и даље 

Унапређење 
квалитета 
ваздушне средине 

- Донети и 
усвојени 
програми 
мониторинга 
квалитета 
ваздуха, 

- Површина 
озелењене 
површине на 
територији 
општине  

- Површина на 
којој су 
уклољене 
коровске 
биљке и 
траве 
алергенског 
порекла 

- Извештаји о 
извршеним 
физичко-
хемијским 
испитивањи-
ма 

- Наративни и 
финасијски 
планови и 
извештаји 
ЈЛС  и КЈС 

Општина 
Темерин 

ЈКП „Темерин“, 
акредитоване 
лабораторије,  
Завод за јавно 
здравље 
Војводине, 
Покрајински 
завод за 
заштиту 
природе, Дом 
здравља, 
Савет за 
здравље, 
удружења 
грађана 

Буџет  
Општине 
Темерин,  
пројектно 
финансирање 
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3.4. 
Смањене буке и 
вибрација 

2020. година 
и даље 

Унапређење 
квалитета 
ваздушне средине 

- Број 
извршених 
испитивања 

- Број 
израђених 
планова и 
програма 

- Извештаји о 
извршеним 
испитивањи-
ма 

- Наративни и 
финасијски 
планови и 
извештаји 
ЈЛС  и КЈС 

Општина 
Темерин 

акредитоване 
лабораторије,  
Завод за јавно 
здравље 
Војводине, 
Савет за 
здравље 

Буџет  
Општине 
Темерин,  
пројектно 
финансирање 

3.5. 
Сузбијање ларви 
комараца и 
популације 
крпеља 

2020. година 
и даље 

Смањење броја 
оболелих од 
векторски 
преносивих 
болести 

- Број 
оболелих од 
болести чији 
су 
преносиоци 
комарци и 
кршељи 

- Извештаји 
Дома 
здравља 

Општина 
Темерин 

 Буџет  
Општине Темерин 

3.6. 
Успостављање 
мониторинга 
животне средине 
и катастра 
загађивача 

2020. година 
и даље 

Континуирано 
праћење 
вредности 
квалитета и 
управљање 
процесима 
унапређења 
квалитета животне 
средине   

- Донети и 
усвојени 
програми 
успоставља-
ња 
мониторинга 
за праћење 
деградацион
их процеса 
животне 
средине,  

- Израђен 
јединствени 
катастар 
загађивача на 
територији 
општине 

- Извештаји о 
извршеним 
физичко-
хемијским 
испитивањи-
ма, 

- Катастар 
загађивача 
на 
територији 
општине 

Општина 
Темерин 

акредитоване 
лабораторије,  
Завод за јавно 
здравље 
Војводине, 
Савет за 
здравље 

Буџет  
Општине 
Темерин,  
пројектно 
финансирање 
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3.7. 
Едукативно-
васпитне 
активности у 
области заштите 
живорне средине 

2020. година 
и даље 

Унапређење 
информисаности и 
знања 
становништва о 
животној средини 
и њеном утицају 
на здравље  

- Број 
одржаних 
предавања, 
радионица, 
промотивних 
активности,  

- Број 
корисника, 

- Број  
дистрибуи-
раног 
едукативно-  
промотивног 
материјала  

- Извештаји о 
реализова-
ним 
активности-
ма 

Општина 
Темерин, 
Савет за 
здравље 

Васпитно-
образовне 
установе, ЈКП 
„Темерин“, 
Културни 
центар, Црвени 
крст, удружења 
грађана 

Буџет  
Општине 
Темерин,  
пројектно 
финансирање 
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13. Спровођење, праћење и вредновање
10

 
 

Имплeмeнтaциjу Плана јавног здравља општине Темерин 2020-2027 пратиће два 
интегрална поступка, мoнитoринг и вредновање. Добре технике праћења и вредновања 
допринеће квантификовању исхода, анализи поступака, осмишљавању корака за 
унапређење и усклађивање стратегије. 
 

Праћење и вредновање омогућиће увид у ток спровођења стратегије, при чему се на тај 
начин оставља простор за уочавање евентуалних грешака и предузимање конкретних 
акција за њихово превазилажење.  
 

Како би се вредновао степен реализације стратегије, дефинисан је план њеног спровођења, 
при чему је са посебном пажњом успостављен механизам за његово праћење, који се 
огледа кроз формулисане индикаторе за сваки стратешки циљ и меру.  
 

У току имплементације плана, потребно је одговорити на следећа питања: 
‒ Да ли функционише оперативна структура за спровођење пројеката и сл? 
‒ Који пројекти из дефинисаног оквира мера и циљева су реализовани и у којој мери? 
‒ Да ли су подаци у ситуационој анализи још увек актуелни? 
‒ Да ли су индикатори и даље валидни? 
‒ Да ли су циљеви одрживи и да ли их треба модификовати? 

 

Табела 21. План спровођења Плана јавног здравља општине Темерин 2020-2027 
 

Период Активности пре почетка периода Активности на крају периода 

2020. 
‒ Израда Плана јавног здравља 

општине Темерин 2020-2027 
‒ Усвојен План јавног здравља општине 

Темерин 2020-2027 

2021. 

‒ Израда једногодишњег 
оперативног програма 2021. 

‒ Извештај о имплементацији 
једногодишњег оперативног програма 
за 2021. годину 

‒ Ажурирање индикатора – статус 
имплементације Плана 

2022. 

‒ Израда једногодишњег 
оперативног програма 2022. 

‒ Извештај о имплементацији 
једногодишњег оперативног програма 
за 2022. годину 

‒ Ажурирање индикатора – статус 
имплементације Плана 

2023. 

‒ Израда једногодишњег 
оперативног програма 2023. 

‒ Извештај о имплементацији 
једногодишњег оперативног програма 
за 2023. годину 

‒ Ажурирање индикатора – статус 
имплементације Плана 

2024. 

‒ Израда једногодишњег 
оперативног програма 2024. 

‒ Ревизија стратешког 
документа 

‒ Извештај о имплементацији 
једногодишњег оперативног програма 
за 2024. годину 

‒ Ажурирање индикатора – статус 
имплементације Плана 

‒ Урађена ревизија Плана 

2025. ‒ Израда једногодишњег ‒ Извештај о имплементацији 

 
10

 Спровођење, праћење и вредновање преузети су из документа Стратегија развоја општине 
Темерин 2016-2020. година, страна 123. 
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ГРАЂАНИ 

 
 
 

РЕСУРСИ 

оперативног програма 2025. једногодишњег оперативног програма 
за 2025. годину 

‒ Ажурирање индикатора – статус 
имплементације Плана 

2026. 

‒ Израда једногодишњег 
оперативног програма 2026. 

‒ Извештај о имплементацији 
једногодишњег оперативног програма 
за 2026. годину 

‒ Ажурирање индикатора – статус 
имплементације Плана 

2027. 

‒ Израда једногодишњег 
оперативног програма 2027. 

‒ Израда финалног извештаја о 
реализацији Плана јавног 
здравља општине Темерин 
2020-2027  

‒ Финални извештај о реализацији Плана 
‒ Покретање поступка за израду новог 

стратешког документа 

 

Слика 9. Оперативна структура за спровођење Плана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Праћење је непрестани процес прикупљања информација преко дефинисаних индикатора 
за мерење напретка у реализацији стратешких циљева, односно мера. Наведени процес 
обезбеђује да се ограничена средства за развој културе искористе на најефикаснији начин. 
Он се усредсређује на испуњавање планираног и обавља се континуирано, при чему се 
прати реализација пројеката и идентификују се успеси и проблеми. На основу резултата 
праћења, прикупљених података, информација и извештаја, анализира се извршавање 
пројеката у оквиру дефинисаних циљева, односно мера. 
 

У просец праћења треба да буду укључени сви актери укључени у имплементацију 
пројеката, Општинска управа, Савет за здравље општине Темерин, Скупштина општине 
Темерин. 
 

Вредновање се надовезује на праћење и неопходно је да се спроводи на почетку (ex ante), 
на средини (on going) и на крају периода за који је план дефинисан (ex post). Вредновање 
стратегије је потребно спроводити једном годишње, при чему је неопходно реализовати и 
вредновање на половини периода реализације, као и на крају. Приликом дефинисања 
самог плана, подносиоци пројекта су извршили ex-ante евалуацију, што оставља простор за 
реаговање у случају потребе за редефинисањем циљева, мера и пројеката. 
 

Вредновање Плана јавног здравља општине Темерин 2020-2027 трeбa дa сe зaснивa нa 
прaћeњу финaнсирaњa стрaтeшких циљева у кoнтeксту прeдвиђeних исхода на унапређењу 
јавног здравља и нaдзoра нaдлeжних институциja зa њихoвo спрoвoђeњe. С oбзирoм нa 

НОСИОЦИ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ 
ТЕМЕРИН 
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кaрaктeристикe и сaдржaje извeштaja, као што је већ напоменуто, пoтрeбнo je спрoвoдити 
их нa гoдишњeм нивoу кaкo би сe oмoгућиo кoмплeтaн увид и прaћeњe цeлoкупних 
aктивoсти прeдвиђeних планом.  
 

Слика 10. Систем мониторинга и евалуације 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН         ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 06-39-1/2020-01            
ДАНА: 27.11.2020. године             РОБЕРТ ПАСТОР, с.р. 
Т Е М Е Р И Н        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ 

НОСИОЦИ ПРОЈЕКТНИХ 
АКТИВНОСТИ 

Годишње 
извештавање 

Годишње и 
квартално 
извештавање 

Извештавање 
по пројекту 
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324. 
 
 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана члана 70. Статута општине 
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 5/2019), члана 173. став 1 и 
члана 178. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (“Службени гласник Републике Србије” број 21/2016, 113/2017, 95/2018 
и 113/2017-др.закон) и члана 14. Пословника Општинског већа општине Темерин 
(''Службени лист општине Темерин'', број 15/20), 
 
  Општинско веће општине Темерин, на 11. седници одржаној     
20.11.2020. године, донело је следеће 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Жалбене комисије 

 
 

 
I 
 

Дејан Брадаш се разрешава дужности члана Жалбене комисије. 
 
 
 

II 
 

 Марија Зец Пајфер се именује за члана Жалбене комисије. 
 
 

III 
 

 Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА             
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                               МЛАДЕН ЗЕЦ, с.р.       
Број:06-1/20-219-9-01 
Дана:20.11.2020. године  
Т  Е  М  Е  Р  И  Н 
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325. 
 

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, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине 
Темерин за  2020. годину (''Службени лист општине Темерин'',    бр. 23/2019, 1/2020 
и 18/2020), 

Председник општине Темерин дана 06. новембра  2020. године, доноси   
    

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020),                 о д о 
б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 4, Глава             1 – Средства 
за потребе месних заједница – Месна заједница Сириг, Програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе (0602), Програмска активност – Функционисање месних 
заједница (0602-0002), функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, смањењем апропријације 182, економска класификација 423 – 
Услуге по уговору (4231), за износ од 140.000,00 динара, што је 8,2% од вредности 
апропријације која се умањује уз истовремено повећање апропријације 180, 
економска класификација 421 – Стални трошкови (4213) за износ од 140.000,00 
динара. 

2. 
 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Глава 1 – Средства 

за потребе месних заједница – Месна заједница Сириг, Програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе (0602), Програмска активност – Функционисање месних 
заједница (0602-0002), на апропријацији 182, економска класификација 423 – 
Услуге по уговору, планирана средства у износу од 1.715.000,00 динара смањују се 
на износ средстава од 1.575.000,00 динара.  

3. 
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4, Глава           1 – 

Средства за потребе месних заједница – Месна заједница Сириг, Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност – Функционисање 
месних заједница (0602-0002), на апропријацији 180, економска класификација 421 
– Стални трошкови, планирана средства у износу од 936.000, динара повећавају се 
на износ средстава од 1.076.000,00 динара.  

4. 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 

          
                
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                           ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                   Младен Зец, с.р.       
Број: 06-1/2020-217-01 
Дана: 06.11.2020. године 
Т Е М Е Р И Н 
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326. 
 

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, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине 
Темерин за  2020. годину (''Службени лист општине Темерин'',    бр. 23/2019, 1/2020 
и 18/2020), 

Председник општине Темерин дана 16. новембра  2020. године, доноси   
    

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020),                 о д о 
б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 4,              Програм 9 – 
Основно образовање и васпитање (2002) – ОШ ''Славко Родић'' Бачки Јарак, 
Програмска     активност – Функционисање основних школа  (2002-0001), функција 
912 – Основно образовање, смањењем апропријације 160, економска 
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (5114) за износ од 
50.000,00 динара уз истовремено повећање  апропријације 160, економска 
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (5122) за износ од 
50.000,00 динара. 

 
2. 

 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,          Програм 9 – 
Основно образовање и васпитање (2002) – ОШ ''Славко Родић'' Бачки Јарак, 
Програмска    активност – Функционисање основних школа    (2002-0001), на 
апропријацији 160, економска класификација                      463 – Трансфери осталим 
нивоима власти  (511 – Зграде и грађевински објекти) планирана средства у износу 
од 3.036.000,00 динара смањују се на износ од 2.986.000,00 динара.  

 
3. 

Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,          Програм 9 – 
Основно образовање и васпитање (2002) – ОШ ''Славко Родић'' Бачки Јарак, 
Програмска    активност – Функционисање основних школа    (2002-0001), на 
апропријацији 160, економска класификација                      463 – Трансфери осталим 
нивоима власти  (512 – Машине и опрема) планирана средства у износу од 
300.000,00 динара повећавају се на износ од 350.000,00 динара.  

 
4. 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
                         
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                   Младен Зец, с.р.       
Број: 06-1/2020-218-01 
Дана: 16.11.2020. године 
Т Е М Е Р И Н 
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327. 
 

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, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 23/2019, 1/2020 и 
18/2020), 

Председник општине Темерин дана 18. новембра 2020. године, доноси   
   

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2020. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020), Раздео 4 
– Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 78 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 14 
– Развој спорта и омладине (1301), Програмска активност – Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима (1301-0001) у износу од 
250.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради санирања стања 
након пожара  у просторијама на стадиону у Бачком Јарку. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Програм 14 – Развој спорта и омладине (1301), Програмска 
активност – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
(1301-0001), функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481 – Дотације невладиним организацијама  (4819), на  позицији 154. 

 
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                                                  Младен Зец, с.р.       
Број: 06-1/2020-221-01 
Дана: 18.11.2020. године 
Т Е М Е Р И Н 
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328. 
 
 

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, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине 
Темерин за  2020. годину (''Службени лист општине Темерин'',    бр. 23/2019, 1/2020 
и 18/2020), 

Председник општине Темерин дана 18. новембра  2020. године, доноси   
    

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020),                 о д о 
б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 4,              Програм 12 –  
Здравствена заштита (1801), Програмска     активност – Функционисање установа 
примарне здравствене заштите (1801-0001), функција 760 – Здравство 
некласификовано на другом месту, смањењем апропријације 151, економска 
класификација 464 – Донације организацијама обавезног социјалног осигурања 
(4251) за износ од 1.800.000,00 динара уз истовремено повећање у оквиру 
Програмске активности – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 78, 
економска класификација              499 – Текућа резерва за износ од 1.800.000,00 
динара. 

 
2. 

 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,          Програм 12 –  
Здравствена заштита (1801), Програмска     активност – Функционисање установа 
примарне здравствене заштите (1801-0001),  на апропријацији 151, економска 
класификација 464 – Донације организацијама обавезног социјалног осигурања 
(4251) планирана средства у износу од 3.850.000,00 динара смањују се на износ од 
2.050.000,00 динара.  

 
3. 

Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,          Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска    активност – Текућа 
буџетска резерва (0602-0009)), апропријација 78, економска класификација 499 – 
Текућа резерва  повећава се за износ од 1.800.000,00 динара.  

 
4. 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
                         
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                   Младен Зец, с.р.       
Број: 06-1/2020-222-01 
Дана: 18.11.2020. године 
Т Е М Е Р И Н 
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329. 
 

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, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 23/2019, 1/2020 и 
18/2020), 

Председник општине Темерин дана 19. новембра 2020. године, доноси   
   

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2020. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020), Раздео 4 
– Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 78 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 12 
–  Здравствена заштита (1801), Програмска активност – Функционисање установа 
примарне здравствене заштите (1801-0001) у износу од 1.100.000,00 динара на име 
обезбеђења додатних средстава за куповину новог путничког возила за потребе 
Дома здравља ''Темерин''. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Програм 12 – Здравствена заштита (1801), Програмска 
активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите (1801-0001), 
функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту, економска 
класификација 464 – Донације организацијама обавезног социјалног осигурања  
(5121), на  позицији 151. 

 
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                                                  Младен Зец, с.р.       
Број: 06-1/2020-223-01 
Дана: 19.11.2020. године 
Т Е М Е Р И Н 
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330. 
 

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, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 23/2019, 1/2020 и 
18/2020), 

Председник општине Темерин дана 20. новембра 2020. године, доноси   
   

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2020. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020), Раздео 4 
– Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 78 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за потребе месних заједница – 
МЗ Бачки Јарак,     Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
Програмска активност – Функционисање месних заједница (0602-0002) у износу од 
70.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за исплату 
неискоришћеног годишњег одмора. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4, 
Глава 1 – Средства за потребе месних заједница – МЗ Бачки Јарак, Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност – Функционисање 
месних заједница (0602-0002), функција        160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, апропријација економске класификације 485 – 
Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа (4851), на 
новоутврђеној позицији 186/1. 

 
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                                                  Младен Зец, с.р.       
Број: 06-1/2020-224-01 
Дана: 20.11.2020. године 
Т Е М Е Р И Н 
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331. 
 

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, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 23/2019, 1/2020 и 
18/2020), 

Председник општине Темерин дана 17. новембра 2020. године, доноси   
   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2020. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020), Раздео 4 
– Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 78 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 15 
– Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност – Општинско 
правобранилаштво (0602-0004) у износу од 10.000,00 динара на име обезбеђења 
средстава за исплату солидарне помоћи. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 5. 
Општински правобранилац, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
Програмска активност – Општинско правобранилаштво (0602-0004), функција 330 – 
Судови, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима (4144), на  
новоутврђеној позицији 258/1. 

 
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                                                  Младен Зец, с.р.       
Број: 06-1/2020-225-01 
Дана: 17.11.2020. године 
Т Е М Е Р И Н 

 
 



Број 24     Службени лист општине Темерин    27.11.2020. Страна 137 

 

 
332. 
 

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, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 23/2019, 1/2020 и 
18/2020), 

Председник општине Темерин дана 23. новембра 2020. године, доноси   
   

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2020. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020), Раздео 4 
– Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 78 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 15 
– Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина (0602-0001) у износу од 
300.000,00 динара на име обезбеђења додатни средстава за накнаду штете за 
повреде или штету нанету од стране државних органа (судске пресуде и вансудска 
поравнања). 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
(0602-0001), функција 130 – Опште услуге, економска класификација 485 – Накнада 
штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (4851), на  позицији 
71. 

 
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                                                  Младен Зец, с.р.       
Број: 06-1/2020-226-01 
Дана: 23.11.2020. године 
Т Е М Е Р И Н 
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333. 
 

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, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине 
Темерин за  2020. годину (''Службени лист општине Темерин'',    бр. 23/2019, 1/2020 
и 18/2020), 

Председник општине Темерин дана 23. новембра  2020. године, доноси   
    

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020. годину 
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020),                 о д о 
б р а в а м  промену апропријација у оквиру  Раздела 4,              Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска     активност – Сервисирање 
јавног дуга  (0602-0003), функција                      170 – Трансакције јавног дуга, 
смањењем апропријације 82, економска класификација 611 – Отплата главнице 
домаћим кредиторима за износ од 900.000,00 динара, уз истовремено повећање у 
оквиру Програма               10 – Средње образовање и васпитање (2003), Програмска 
активност – Високо образовање (2003-0001), апропријација 174, економска 
класификација   472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Студентске 
стипендије (4727), за износ од 900.000,00 динара.  

 
2. 

 Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,          Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска     активност – Сервисирање 
јавног дуга  (0602-0003), на апропријацији 82, економска класификација 611 – 
Отплата главнице домаћим кредиторима,  планирана средства  у износу од 
18.110.000,00 динара смањују се на износ средстава од 17.210.000,00 динара.      

 
3. 

Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,          Програм 10 – 
Средње образовање и васпитање (2003), Програмска     активност – Високо 
образовање (2003-0001), на апропријацији 174, економска класификација 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана средства у износу од 
2.700.000,00 динара повећавају се  на износ средства  од 3.600.000,00 динара.     

 
4. 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. 
                        
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                   Младен Зец, с.р. 
Број: 06-1/2020-227-01 
Дана: 23.11.2020. године 
Т Е М Е Р И Н 
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334. 
 

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, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 23/2019, 1/2020 и 
18/2020), 

Председник општине Темерин дана 23. новембра 2020. године, доноси   
   

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 
      

1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2020. 

годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020), Раздео 4 
– Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 78 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 15 
– Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност – Управљање у 
ванредним ситуацијама (0602-0014) у износу од 100.000,00 динара на име 
обезбеђења додатни средстава за набавку дезинфекционих средстава. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 4. 
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
Програмска активност - Управљање у ванредним ситуацијама (0602-0014), 
функција 220 – Цивилна одбрана, економска класификација 426 – Материјал (4269), 
на  позицији 85/1. 

 
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                                                  Младен Зец, с.р. 
Број: 06-1/2020-228-01 
Дана: 23.11.2020. године 
Т Е М Е Р И Н 
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335. 
 

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, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине 
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'',  бр. 23/2019, 1/2020 и 
18/2020), 

Председник општине Темерин дана 26. новембра 2020. године, доноси   
   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

      
1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за  2020. 
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020), Раздео 4 
– Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација 
економске класификације                    499 – Средства  резерве, на позицији 78 – 
Текућа  резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм 15 
– Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност – Општинско 
правобранилаштво (0602-0004) у износу од 4.000,00 динара на име обезбеђења 
додатних средстава за исплату путних трошкова. 

 
2. 

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 5. 
Општински правобранилац, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), 
Програмска активност – Општинско правобранилаштво (0602-0004), функција 330 – 
Судови, економска класификација                   415 – Накнада трошкова за запослене 
(4151), на  позицији 259. 

 
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                                                  Младен Зец, с.р. 
Број: 06-1/2020-238-01 
Дана: 26.11.2020. године 
Т Е М Е Р И Н 
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336. 
 
 

На основу члана 5. Правилника о образовној, здравственој и социјалној 
подршци породици са децом (“Службени гласник РС број 80/2018) начелник 
Општинске управе доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

У Решењу о образовању Интересорне комисије (“Службени лист општине 
Темерин број 1/2019, 1/2020) у поглављу I мења се тачка 3. и гласи : “Биљана 
Вулетић-стручни радник Центра за социјални рад-члан” 

 

II 

 

Ово решење објавити у “Службеном листу општине Темерин”. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                        НАЧЕЛНИК 
ПШТИНСКА УПРАВА                                                             ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Број : 016-214/2020 
Дана: 27.11.2020.                                                                    Борис Станојевић, с.р. 
ТЕМЕРИН                       
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                                                         С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 

316. 

 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

1. 

317. 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
2. 

318. 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
4. 

319. 

О Д Л У К У  
О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ  

ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

5. 

                                                         
320. 

Р Е Ш Е Њ Е 
     О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
     УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
               “ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” ТЕМЕРИН 

6. 

321. 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН 

7. 

322. 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА и 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ   ОДБОРА  ЈАВНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН 

7. 

323. 
ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

ЗА ПЕРИОД 2020 - 2027. ГОДИНЕ 
8. 

324. 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Жалбене комисије 
129. 

325. 
                   

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ 

130. 

326. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ  
131. 

327. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

132. 

328. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ 
133. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

329. 
 Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

134. 

330. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

135. 

331. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

136. 

332. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

137. 

333. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ 
138. 

334. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

139. 

335. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ 

140. 

336. 
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

ИНТЕРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ 
141. 
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 Година XXMM–Број 24 ТЕМЕРИН  27.11.2020.  Примерак 100,00 динара 

 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

 


