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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 06-26/2016-01 
ДАНА:12.09.2016. године 
Т Е М Е Р И Н 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
СА  VII  СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 
VII седница Скупштине општине Темерин одржана је 12.09.2016. 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 Максић, 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 да је на седници присутно 33 одборника.  

Поред одборника седници су присуствовали: председник општине Ђуро Жига, 
чланови Општинског већа: Никола Ембер, Дејан Брадаш, Младен Зец, Соња 
Тодоровић, Стеван Томић, Андраш Густоњ, Лепа Родић, Здравка Дмичић Јовичић, 
Мира Родић, и представници средстава јавног информисања. 

За овериваче Записника су предложени: Имре Пете и Уна Келебуда.  

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

Председавајући је затим обавестио Скупштину да је дошло до промене у 
одборничкој групи СПО, и да је уместо Весне Ћулибрк, председник одборничке групе 
Александар Јојић. 

За допуну дневног реда пристигла су два предлога. Први предлог допуне 
дневног реда пристигао је од стране Општинског већа чиjи предлог је да се као 7 
тачка дневног реда стави – Давање сагласности на измене и допуне пословања ЈКП 
''Темерин'' Темерин за 2016. годину, а други предлог је пристигао од стране Роберта 
Карана који предлаже да се под првом тачком дневног реда стави - Информација о 
финансирању спортских клубова са територије општине Темерин након оснивања 
општинског Спортског савеза Темерин.  
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Роберт Каран је образложио свој предлог за допуну дневног реда. 

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

гласова прихватила предлог Општинског већа да се као 7 тачка дневног реда уврсти 
- Давање сагласности на измене и допуне пословања ЈКП ''Темерин'' Темерин за 
2016. годину. 

Затим се гласало о предлогу Роберта Карана.  

 

Са 3 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' гласова 
Скупштина није прихватила 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 усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Гас'' у 
Темерину са одредбама Закона о  јавним предузећима 

2. Доношење Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа ''Темерин'' у Темерину са одредбама Закона о  јавним предузећима 

3. Доношење Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа 
''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' у Темерину са 
одредбама Закона о  јавним предузећима 

4. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део радне зоне број 
8  у општини Темерин 

5. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део радне зоне број 
7 на потесу Иланџа у општини Темерин 

6. Доношење Одлуке о шестој измени одлуке о оснивању Туристичке 
организације општине Темерин 

7. Давање сагласности на измене и допуне пословања ЈКП ''Темерин'' Темерин 
за 2016. годину 

8. Избор и именовања 
9. Усвајање Записника са 5. седнице Скупштине општине 
10. Усвајање Записника са 6. седнице Скупштине општине 
11. Одборничка питања 

 

Далибор Шандор је рекламирао повреду Пословника у члану 88 А, јер Тијана 
Рауковић Пинтер није добила копију CD претходне седнице. 
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Председавајући је затим напоменуо да се копија тонског снимка на тражење 
доставља свакој одборничкој групи и поставио питање да ли треба Скупштина да се 
о овоме изјасни. Далибор Шандор се изјаснио да не тражи изјашњавање Скупштине 
о томе. 

 

1. Доношење Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању 
Јавног предузећа ''Гас'' у Темерину са одредбама 
Закона о  јавним предузећима 
 

Уводно излагање за ову тачку дневног реда дала је секретар Скупштине Милица 
Максић. 

 
Без расправе, Скупштина је са 26 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без 

''УЗДРЖАНИХ'' гласова донела  

 
Одлуку о усклађивању одлуке о оснивању Јавног 
предузећа ''Гас'' у Темерину са одредбама Закона о  

јавним предузећима 
 

2. Доношење Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' у Темерину са 
одредбама Закона о  јавним предузећима 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда дала је секретар Скупштине Милица 

Максић. 
У расправи су учествовали: Роберт Каран, Ненад Дуновић, Ђуро Жига, Далибор 

Шандор, Роберт Пастор и Чедомир Јанковић. На постављена питања одговор је дала 
Милица Максић, секретар Скупштине. 

 
У 10.оо часова Одборничка група, Група грађана ''Заједно за наш Темерин'' – 

Роберт Каран је напустила скупштинску салу због наведених претњи директора ЈКП 
''Темерин'' Темерин упућених Роберту Карану. 

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

гласова донела  
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Одлуку о усклађивању одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ''Темерин'' у Темерину са 
одредбама Закона о  јавним предузећима 

 
3. Доношење Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању 

Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и урбанизам 
општине Темерин'' у Темерину са одредбама Закона о  
јавним предузећима 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда дала је секретар Скупштине 

Милица Максић. 
  
 Без расправе, Скупштина је са 26 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без 

''УЗДРЖАНИХ'' гласова донела  
 

Одлуку о усклађивању одлуке о оснивању Јавног 
предузећа ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине 
Темерин'' у Темерину са одредбама Закона о  јавним 

предузећима 
 

4. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
за део радне зоне број 8  у општини Темерин 
 

Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Лепа Родић, члан 
Општинског већа задужена за ресор урбанизма.  
 

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

 
Одлуку о изради Плана детаљне регулације за део радне 

зоне број 8  у општини Темерин 
 

5. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
за део радне зоне број 7 на потесу Иланџа у општини 
Темерин 
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Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Лепа Родић, члан 

Општинског већа задужена за ресор урбанизма.  
 

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

 
Одлуку о изради Плана детаљне регулације за део радне 

зоне број 7 на потесу Иланџа у општини Темерин 
 

6. Доношење Одлуке о шестој измени одлуке о оснивању 
Туристичке организације општине Темерин 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда дала је секретар Скупштине 

Милица Максић. 
  
 Без расправе, Скупштина је са 25 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без 

''УЗДРЖАНИХ'' гласова донела  

 
Одлуку о шестој измени одлуке о оснивању Туристичке 

организације општине Темерин 
 

7. Давање сагласности на измене и допуне пословања 
ЈКП ''Темерин'' Темерин за 2016. годину 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднео је директор ЈКП ''Темерин'' 

Темерин, Светомир Стојановић. 
 

 У дискусији су учествовали: Чедомир Јанковић и  Светомир Стојановић који је 
дао одговоре на постављена питања.   

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

гласова донела  
 

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

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
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ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ    
 
 
 
   

8. Избор и именовања 
 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГАС'' ТЕМЕРИН 

 

МИЛОРАД УСТИЋ, магистар техничких наука, разрешава се дужности директора 
Јавног предузећа ''ГАС'' Темерин због одласка у старосну пензију. 

 
 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГАС'' ТЕМЕРИН 

 

ГАЈО КОЗОМОРА, дипл.инг.електротехнике и рачунарства именује се за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа ''ГАС'' Темерин на период до једне године. 

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

гласова донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ   
  
 
I 

 
 Разрешава се  заменик члана Општинске изборне комисије: 

 1. Душан Милојевић кога је предложила Одборничка група:  Група 
грађана '' Заједно за наш Темерин'' – Роберт Каран 

 
II 
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  У Општинску изборну комисију именује се за заменика члана:  
1. Дејан Ђокић на предлог: Групе грађана '' Заједно за наш Темерин'' – Роберт 
Каран 

 
9. Усвајање Записника са 5. седнице Скупштине општине 

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

гласова усвојила Записник са 5. седнице Скупштине општине. 
 

10. Усвајање Записника са 6. седнице Скупштине 
општине 

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

гласова усвојила Записник са 6. седнице Скупштине општине. 
 

11. Одборничка питања 

На овој седници нису постављена одборничка питања. 

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

 
Седница је завршила са радом у 10.40 часова. 
 

 
 

Записничар:                                                                                      
                                         ПРЕДСЕДНИК 

    Мирјана Гвозденовић                    Скупштине општине,  
                 
                        Роберт Пастор                                                                                    

   Оверивачи записника:                                                         
 

1. Имре Пете 
 

_________________________                                                    СЕКРЕТАР  
       Скупштине општине, 

2. Уна Келебуда                              Милица Максић 
 
_________________________                                           


