
1 
 
 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 06-33/2016-01 
ДАНА:30.11.2016. године 
Т Е М Е Р И Н 
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
СА  XI  СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 
XI седница Скупштине општине Темерин одржана је 30.11.2016. године у 9,00 

часова у великој сали Скупштине општине Темерин.   

Седницу је отворио и њоме председавао председник Скупштине Роберт 
Пастор. Поздравио је све присутне одборнике, као и чланове Општинског већа, госте 
и новинаре. Затим је секретар Милицa Миланков, извршила прозивку одборника.  

Присутни  су: Наташа Пемац, Александар Јојић, Данијел Петровић, Вељко 
Велемир, Ненад Дуновић, Имре Пете, Уна Келебуда, Драган Бјељац, Биљана 
Дошен, Војислав Воркапић, Небојша Вукадиновић, Весна Ћулибрк, Ђорђе Станивук, 
Миленко Тепић, Марија Дондур, Милан Шпановић, Бранислав Миљковић, Милош 
Суботић, Весна Вајагић, Мирко Зорић, Чедомир Јанковић, Јована Богуновић, 
Борислав Брковић, Раде Јокић, Роберт Каран, Далибор Шандор, Тијана Рауковић 
Пинтер, Маја Бјекић, Бела Чорба, Бела Сивери, Золтан Калмар, Марија Гриса и  
Роберт Пастор.  

Констатовано је седници присуствује 33 одборника.  

Поред одборника седници су присуствовали: Ђуро Жига, председник општине, 
Никола Ембер, заменик председника општине, чланови Општинског већа: Дејан 
Брадаш, Младен Зец, Стеван Томић, Андраш Густоњ, Лепа Родић, Здравка Дмичић 
Јовичић, Мира Родић, Корана Миланко, Марија Зец Пајфер, начелник Општинске 
управе, Магдолна Пете, заменик начелника Општинске управе и представници 
средстава јавног информисања. 

За овериваче Записника су предложени: Имре Пете и Небојша Вукадиновић.  

Скупштина је са 26 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова изабрала Имреа Петеа и Небојшу Вукадиновића за овериваче записника. 

Председник општине, Ђуро Жига је затражио реч, пре него што се прешло на 
утврђивање дневног реда. Обзиром да на претходној седници није био присутан из 
оправданих разлога, сада користи прилику да Скупштину обавести да су послови 
које је обављао члан већа задужен за пољопривреду (Соња Тодоровић-која је дала 
оставку) ти послови су прешли у надлежност члана Општинског већа задуженог за 
привреду. 



2 
 
 

Председавајући је затим подсетио да чланом 66. Пословника, предлози за 
допуну дневног реда се достављају председнику СО у писаној форми, најкасније до 
почетка седнице.  

Предлог за допуну дневног реда коју је и образложио,  поднео је Роберт 
Каран и то као прву тачку дневног реда и која би гласила: Забрана употребе воде из 
општинског водовода коју дистрибуира ЈКП Темерин за пиће, купање и припрему 
јела и проглашавање воде из темеринског водовода техничком. 

 
Са 2 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и и без ''УЗДРЖАНИХ'' гласова 

Скупштина није подржала предлог Роберта Карана за допуну дневног реда. 

Скупштина је са 26 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова прихватила следећи 

 

 
Д н е в н и  р е д 

 
 

1. Доношење Одлуке о измени и допуни одлуке о Општинској управи општине 
Темерин 

2. Доношење Одлуке о покретању ликвидације Јавног предузећа '' Дирекција за 
изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин 

3. Доношење Одлуке о измени одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта 

4. Доношење Одлуке о измени одлуке о општинским путевима, улицама и 
некатегорисаним путевима на територији општине Темерин 

5. Доношење Одлуке о измени одлуке о условима и начину постављања 
привремених монтажних објеката и других објеката на јавним површинама 

6. Доношење Одлуке о измени одлуке о јавним паркиралиштима 
7. Доношење Oдлуке о изменама и допунама одлуке о условима прибављања и 
отуђења непокретности у јавној својини и располагања стварима у јавној 
својини општине Темерин 

8. Доношење Одлуке о измени одлуке о одређивању органа надлежног за 
одлучивање о отуђењу односно давању у закуп грађевинског земљишта у 
својини општине Темерин 

9. Доношење Одлуке о поверавању послова Јавном комуналном предузећу '' 
Темерин'' Темерин 

10. Доношење Одлуке о обављању комуналних делатности на подручју општине 
Темерин 

11. Доношење Одлуке о покретању поступка ликвидације Културно 
имформационог центра '' Лукијан Мушицки'' Темерин 

12. Давање сагласности на Измене и допуне Ценовника услуга грејања и 
димничарских услуга Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин 
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13. Давање сагласности   на Одлуку о прекњижавању капитала Јавног комуналног 
предузећа ''Темерин'' Темерин 

14. Избор и именовања 
15. Одборничка питања 

 

1. Доношење Одлуке о измени и допуни одлуке о 
Општинској управи општине Темерин 
 

Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Марија Зец Пајфер, 
начелник Општинске управе. 

 
Скупштина је са 26 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела 
 

Одлуку о измени и допуни одлуке о Општинској управи 
општине Темерин 

 
2. Доношење Одлуке о покретању поступка 

ликвидације Јавног предузећа '' Дирекција за 
изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Марија Зец Пајфер, 

начелник Општинске управе. 

 
Скупштина је са 25 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела 
 

Одлуку о покретању поступка ликвидације Јавног 
предузећа '' Дирекција за изградњу и урбанизам 

општине Темерин'' Темерин 
 

3. Доношење Одлуке о измени одлуке о утврђивању 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Марија Зец Пајфер, 

начелник Општинске управе. 
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Скупштина је са 25 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела 
 

Одлуку о измени одлуке о утврђивању доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта 

 
4. Доношење Одлуке о измени одлуке о општинским 

путевима, улицама и некатегорисаним путевима на 
територији општине Темерин 
 

Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Марија Зец Пајфер, 
начелник Општинске управе. 

 
Скупштина је са 25 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела 
 

Одлуке о измени одлуке о општинским путевима, 
улицама и некатегорисаним путевима на територији 

општине Темерин 
 

5. Доношење Одлуке о измени одлуке о условима и 
начину постављања привремених монтажних 
објеката и других објеката на јавним површинама 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Марија Зец Пајфер, 

начелник Општинске управе. 
Скупштина је са 25 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела 
 

Одлуку о измени одлуке о условима и начину 
постављања привремених монтажних објеката и других 

објеката на јавним површинама 
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6. Доношење Одлуке о измени одлуке о јавним 
паркиралиштима 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Марија Зец Пајфер, 

начелник Општинске управе. 

 
Скупштина је са 25 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела 
 

Одлуку о измени одлуке о јавним паркиралиштима 
 

7. Доношење Oдлуке о изменама и допунама одлуке о 
условима прибављања и отуђења непокретности у 
јавној својини и располагања стварима у јавној 
својини општине Темерин 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Магдолна Пете, 

заменик начелника  Општинске управ. 

 
Скупштина је са 25 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела 
 

Oдлуку о изменама и допунама одлуке о условима 
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и 

располагања стварима у јавној својини општине 
Темерин 

 
8. Доношење Одлуке о измени одлуке о одређивању 

органа надлежног за одлучивање о отуђењу односно 
давању у закуп грађевинског земљишта у својини 
општине Темерин 
 

Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Магдолна Пете, 
заменик начелника  Општинске управ. 
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Скупштина је са 25 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова донела 
 

Одлуку о измени одлуке о одређивању органа 
надлежног за одлучивање о отуђењу односно давању у 
закуп грађевинског земљишта у својини општине 

Темерин 
 

9. Доношење Одлуке о поверавању послова Јавном 
комуналном предузећу '' Темерин'' Темерин 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Лепа Родић, члан 

Општинског већа задужена за урбанизам и просторно планирање. 

 
Скупштина је са 26 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела 
 

Одлуку о поверавању послова Јавном комуналном 
предузећу '' Темерин'' Темерин 

 
10. Доношење Одлуке о обављању комуналних 

делатности на подручју општине Темерин 
 

Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднео је Стеван Томић, члан 
Општинског већа задужен за стамбено-комуналне делатности. 

Комисија за статутарна питања, организацију и прописе је једногласно 
прихватила следеће амандмане: 

- у члану 89. после речи комуналног отпада, брисати речи: ''и опасних 
материја у насељима'', у осталом делу члан остаје непромењен; 

- у члану 119. уместо речи: ''задње недеље у месецу'', треба да стоје речи: 
''последње недеље у месецу''. 

- у члану 195. став 1., после речи: ''службено својство редара'' треба ставити 
тачку, а остале речи брисати. 

 
У расправи је Далибор Шандор учествовао са два предлога: да се у члану 174. 

са поднасловом:  делатност зоохигијене где се после речи: 
- хватање, превоз и збрињавање, бришу речи: ''напуштених и изгубљених'', у 
осталом делу члан остају непромењен. 
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- у члану 177. уместо речи ''рака'', мења се у реч ''јама''  
У наставку расправе су учествовали: Роберт Каран и Стеван Томић, члан 

Општинског већа задужен за стамбено-комуналне делатности који је одговарао на 
постављена питања и изнео свој став да се упућене примедбе и предлози могу 
прихватити и исравити у овој одлуци.   

   Са прихваћеним предлозима и амандманима, Скупштина је са 25 гласова 
''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' гласова донела 

    
Одлуку о обављању комуналних делатности на подручју 

општине Темерин 
 

11. Доношење Одлуке о покретању поступка 
ликвидације Културно имформационог центра '' 
Лукијан Мушицки'' Темерин 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднео је Дејан Брадаш, члан 

Општинског већа задужен за ресор културе, цивилних организација и омладине. 
У расправи су учествовали: Роберт Каран, Роберт Пастор, председник 

Скупштине и Чорба Бела. 
Скупштина је са 23 гласа ''ЗА'', 2 гласа ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' гласова 

донела 
 

Одлуку о покретању поступка ликвидације Културно 
имформационог центра '' Лукијан Мушицки'' Темерин 

 
 Након ове тачке одређена је пауза од пола сата (11.00 – 11.30 часова). 

  
По завршетку паузе и учињене прозивке у сали је присутно 27 одборника. 

 
 

12. Давање сагласности на Измене и допуне 
Ценовника услуга грејања и димничарских услуга 
Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднео је Светомир Стојановић, 

директор ЈКП ''Темерин'' Темерин. 
У расправи су учествовали: Роберт Каран, Стеван Томић и Светомир 

Стојановић, директор ЈКП ''Темерин'' Темерин. 
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Скупштина је са 23 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА  УСЛУГА 

ГРЕЈАЊА И ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА  
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА ГРЕЈНУ  СЕЗОНУ 2016/2017 ГОДИНУ 

 

 
13. Давање сагласности   на Одлуку о прекњижавању 

капитала Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' 
Темерин 

Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднео је Светомир Стојановић, 
директор ЈКП ''Темерин'' Темерин. 

 
Без расправе, Скупштина је са 23 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без 

''УЗДРЖАНИХ'' гласова донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  

О ПРЕКЊИЖАВАЊУ КАПИТАЛА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 

 
 

14. Избор и именовања 
 

Скупштина је са 25 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 
 
 
 ЗОРАН СВИТИЋ, дип.инг.агроекономије, разрешава се дужности директора 
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин, 
због покретања поступка ликвидације Јавног предузећа '' Дирекција за изградњу и 
урбанизам општине Темерин'' Темерин . 
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Скупштина је са 23 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова донела 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ   
ПРЕДУЗЕЋА  "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН"  

ТЕМЕРИН 
 

 Разрешавају се дужности у Надзорном одбору: 
 

1. Милорад Суботић,председник 
2. др Имре Нађ, члан 
3. Вид Малешевић, члан 

 
 

Скупштина је са 23 гласа ''ЗА'', 2 гласа ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' гласова 
донела 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА 
 ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ''   ТЕМЕРИН 

 
I 

 Браниславу Зукићу, професору југословенских књижевности и 
српскохрватског језика, престаје мандат вршиоцa дужности директора Културно 
информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин дана 30.11.2016. године због 
покретања поступка ликвидације Културно-информативног центра ''Лукијан Мушицки'' 
Темерин.  
 

Скупштина је са 23 гласа ''ЗА'', 2 гласа ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' гласова 
донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
 УПРАВНОГ ОДБОРА  КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН 

МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН 
 

Разрешавају се дужности у Управнoм одбору Културно информативног центра 
''Лукијан Мушицки'' Темерин: 

1. Флоријан Варга, председник 
2. Анђелија Лончар, заменик председника 
3. Ирена Вукотић, члан 
4. Золтан Ури, члан 
5. Милана Зељковић, члан 
6. Стеван Бокан, члан 
7. Жужа Фодор,члан 
8. Слађана Мијић,члан 
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Скупштина је са 23 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И   ЧЛАНА 

 НАДЗОРНОГ ОДБОРА  КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН 
МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН 

 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ у Надзорном одбору Културно информативног центра 
''Лукијан Мушицки'' Темерин: 

 
1. МИЛОВАН БАЛАБАН, председник   
2. ГЕРГЕ НАЂ, члан  
3. ПРЕДРАГ РАДОШЕВИЋ,члан  

 
Скупштина је са 22 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
O   ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

 
 
         У Комисију за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини именују се: 
 

1. Магдолана Пете, дипл. правник – члан 
2. Александра МИшић, дипл.правник - члан 

  
  
 

Скупштина је са 23 гласа ''ЗА'', 2 гласа ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' гласова 
донела 

 

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

НАЗИВА УЛИЦА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  
 

  У Комисију за одређивање назива улица општине Темерин именују се: 
 

1. Милован Балабан, председник 
  2 . Љубомир Вујовић, члан 
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3. Ђуро Лукач, члан 
4. Стеван Томић, члан 
5. Чорба Бела, члан 

  
 
Скупштина је са 23 гласа ''ЗА'', 2 гласа ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' гласова 

донела 

РЕШЕЊЕ  
РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 

I 
 

 Снежана Башић, члан, представник Прекршајног суда у Бечеју, одељења 
у Темерину, разрешава се дужности члана Општинског Савета за безбедност. 

 
II 
 

  Даниела Малешев, члан, представник Прекршајног суда у Бечеју, 
одељења у Темерину, именује се за члана Општинског Савета за безбедност. 
 

 

15. Одборничка питања 
 

Далибор Шандор је поставио следећа одборничка питања: 
 

1. Када ће бити поднетизвештај о раду и стању безбедности у општини Темерин 
од стране начелника ПС Темерин? 

2. Када је последњи пут поднет извештај у складу са Законом о полицији? 

Роберт Каран је поставио следећа одборничка питања: 

 

1. Да ли ће председник општине остати при ставу да се ХРАМ СРПСКЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ гради на данашњем месту некадашњег  
ресторана ''Фонтана'' у темеринском парку?! 

2. Да ли ће буџетом општине Темерин за 2017. годину бити предвиђена 
средства од 20 милиона динара ( као што је то било већ раније 
предвиђено) за исплату објекта ''Фонтане'' тренутном власнику?! 

3. Да ли га неко од коалиционих партнера спречава у тој намери, или је то 
чинио у блиској прошлости и да ли је због тога одустао од градње ХРАМ 
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ на локацији ФОНТАНА у Старом парку? 

 
Саставни део овог записника чини аудио запис са седнице снимљен на ЦД-у.  

 
Седница је завршила са радом у 12.15 часова. 
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Записничар:                                                                                      
                                         ПРЕДСЕДНИК 

    Мирјана Гвозденовић                    Скупштине општине,  
                             Роберт Пастор                                                   

   Оверивачи записника:                                                         
 

1. Имре Пете 
 

_________________________                                                    СЕКРЕТАР  
       Скупштине општине, 

2. Небојша Вукадиновић               Милица Миланков 
 
_________________________                                           


