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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

97. 
 
 

На основу члана 32.Закона о ванреднимситуацијама(,,Службени гласник 
РС,,  број 111/09,92/11 и 93/12),члана 44. Закона  о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник РС,,  број 129/07 и 83/14) и члана 65. 
СтатутаопштинеТемерин („СлужбенилистопштинеТемерин“,бр.11/2008 и 2/2014), 
Председник општине Темерин донео је следећу 
 
 
 

О   Д   Л   У   К   У 
 
 
1. На Препоруку Општинског штаба за ванредне ситуације општине Темерин 

број 82-1-70/2018 од 25.05.2018.године, Председник општине Темерин 
ПРОГЛАШАВА ВАНРЕДНУ СИТУАЦИЈУ на територији Општине Темерин 
због елементарне непогоде изазване великом најездом комараца и повећане 
опасности по здравље становништва општине, односно настанка болести код 
становника услед уједа комараца. 

 
2. Сви надлежни органи Општине ће одмах отпочети са предузимањем   

неопходних мера , како би се у најкраћем року отклонила непосредна 
опасност по здравље становника, и то пре свега уништавањем комараца, као 
и превентивним мерама у циљу  смањивања опасности од уједа комараца. 

 
3. Ванредна ситуација биће укинута када буду отклоњени узроци који су 

проузроковали насталу  ванредну ситуацију. 
 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном  листу 
општине Темерин“. 

 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 020-108/2018-01                           ЂУРО ЖИГА, с.р.  
Дана:25.05.2018. године 
Т  Е  М  Е  Р  И  Н 
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О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 
 
Општински  штаб за ванредне ситуације општине Темерин је на својој седници 
која је одржана дана 25. маја 2018.године, разматрао новонасталу ситуацију у 
општини Темерин услед велике најезде комараца. Временске прилике као и 
кретање водостаја реке Јегричке код општине Темерин, ниво водопривредних 
канала као и висок ниво подземних вода, изузетно су погодовали разножавању 
ових инсеката и њиховој најезди. 
 
Посебно отежавајућа околност је та, што је поступак јавне набавке сузбијања 
комараца у нашој општини привремено у застоју, због уложених жалби појединих 
учесника овог поступка надлежним републичким органима, а нема података о 
томе колико овај жалбени поступак може да траје. 
 
На основу тога, Општински  штаб за ванредне ситуације општине Темерин 
проценио је да је ова ситуација врло озбиљна и да хитно треба предузети све 
мере у циљу заштите здравља становништва, и да се спрече нежељене 
последице услед уједа комараца(болест западног Нила и др.). 
 
Полазећи од ове процене као и Препоруке за наставак активности сузбијања 
комараца на територији општине Темерин Завода за јавно здравље Сомбор из 
Собора, бр.1237 од 08.05.2018.године, Општински  штаб за ванредне ситуације 
општине Темерин је на основу својих овлашћења из члана 30, 31. и 32.Закона о 
ванреднимситуацијама, препоручио Председнику општине да донесе одлуку о 
проглашењу ванредне ситуације због најезде комараца, Препорука број 82-1-
70/2018 од 25.05.2018.године и да сви органи у општини предузму све мере како 
би се спречиле све могуће нежељене последице услед овакве најезде комараца. 
 
На основу наведен Препоруке, Председник општине Темерин донео је одлуку у 
датом тексту. 
 
 

98. 
 

На основу члана 30, 31. и 32.Закона о ванреднимситуацијама(,,Службени 
гласник РС,,  број 111/09,92/11 и 93/12),Општински  штаб за ванредне ситуације 
општине Темерин, утврдио  је следећу 
 
 
 

ПРЕПОРУКУ 
 
 
1. Општински штаб за ванредне ситуације општине Темерин, даје препоруку 

Председнику општине Темеринда ПРОГЛАСИ  ВАНРЕДНУ СИТУАЦИЈУ на 
територији Општине Темерин због елементарне непогоде проузроковане 
великом најездом комараца, и повећане опасности по здравље становништва 
општине, односно настанка болести код становника услед уједа комараца. 
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2. Општински штаб за ванредне ситуације општине Темерин, препоручује 

свим надлежним органима Општине да у оквиру својих надлежности 
предузмусве потребне оперативне и превентивне мере , како би се у 
најкраћем року отклонила непосредна опасност по здравље становника 
због најезде комараца. 

 
3. Ова Препорука биће објављена у ,,Службеном  листу општине Темерин“. 

 
 
                                                                        

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                            КОМАДАНТ ШТАБА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ                                                     Ђуро Жига, с.р. 
Број: 82-1-70/2018 
Дана: 25.05.2018.године 
Т Е М Е Р И Н 
 
 
 
 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 
 

Општински  штаб за ванредне ситуације општине Темерин разматрао је 
новонасталу ситуацију у општини Темерин услед велике најезде комараца. 
Временске прилике као и кретање водостаја реке Јегричке код општине 
Темерин, ниво водопривредних канала као и висок ниво подземних вода, 
изузетно су погодовали разножавању ових инсеката и њиховој најезди. 

Општински  штаб за ванредне ситуације општине Темерин је упознат са 
проблемом спровођења  поступка  јавне набавке сузбијања комараца у нашој 
општини који је привремено у застоју. Општински  штаб за ванредне ситуације 
општине Темерин проценио је да је ова ситуација врло озбиљна и да је потребно 
да се хитно предузму све мере у циљу заштите здравља становништва и да се 
спрече нежељене последице услед оволиког броја комараца-болести, нормалног 
живота грађана и др. 

Полазећи од ове процене као и Препоруке за наставак активности 
сузбијања комараца на територији општине Темерин Завода за јавно здравље 
Сомбор из Собора, бр.1237 од 08.05.2018.године, Општински  штаб за ванредне 
ситуације општине Темерин је на основу својих овлашћења из члана32, 34. и 
35.Закона о ванреднимситуацијама, 
упутиопредлогПредседникуопштинедадонесеодлуку о 
проглашењуванреднеситуацијезбогнајездекомараца, каои дасвиоргани у 
општинипредузмусвепотребнемерекакобисеспречилемогућенежељенепоследиц
еуследоваквенајездекомараца. 
 
 
 Општински  штаб за ванредне ситуације општине Темерин 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 06-1/18-24-7-01                           ЂУРО ЖИГА, с.р.  
Дана:26.04.2018. године 
Т  Е  М  Е  Р  И  Н 
 
 

 
 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
 

 
 

*** 
 

Издавач: Скупштина општине Темерин 
Одговорни уредник: Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин 

Годишња претплата: 1.500,00 динара. 
Жиро рачун број: 840-742351843-94 

по моделу 97 63-238 
Прималац: Општинска управа Темерин 

Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин'' 
Телефон број: 021/ 843-888 

Штампа: Општинска управа општине Темерин 

97. 
О   Д   Л   У   К   А 

О ПРОГЛАШАВАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ (комарци) 1. 

98. 
ПРЕПОРУКА 

 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ (комарци)  

2. 


