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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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ДАНА:21.10.2016. године 
Т Е М Е Р И Н 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
СА  IX  СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 
IX седница Скупштине општине Темерин одржана је 21.10.2016. године у 9,00 

часова у великој сали Скупштине општине Темерин.   

Седницу је отворио и њоме председавао председник Скупштине Роберт 
Пастор који је позвао све присутне да минутом ћутања одају почаст Ласлу Верешу 
преминулом одбрнику из претходног сазива. 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, Ђорђе Станивук, Миленко Тепић, Марија Дондур, Милан 
Шпановић, Бранислав Миљковић,  Весна Вајагић, Мирко Зорић, Чедомир Јанковић, 
Јована Богуновић, Борислав Брковић, Роберт Каран, Далибор Шандор, Маја Бјекић, 
Бела Чорба, Бела Сивери, Золтан Калмар, Марија Гриса и  Роберт Пастор.  

Одсутни су били: Небојша Вукадиновић, Весна Ћулибрк, Милош Суботић, 
Раде Јокић, Тијана Рауковић Пинтер . 

Констатовано је седници присуствује 28 одборника.  

Поред одборника седници су присуствовали: Никола Ембер, заменик 
председника општине, чланови Општинског већа: Милка Јурић, Дејан Брадаш, 
Младен Зец, Стеван Томић, Андраш Густоњ, Лепа Родић, Здравка Дмичић Јовичић, 
Мира Родић, Корана Миланко и представници средстава јавног информисања. 

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

Скупштина је са 23 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова изабрала Имреа Петеа и Уну Келебуду за овериваче записника. 

Председавајући је затим подсетио да чланом 66. Пословника, предлози за 
допуну дневног реда се достављају председнику СО у писаној форми, најкасније до 
почетка седнице. Општинско веће је као овлашћени предлагач доставило предлог за 
допуну дневног реда, да као друга тачка дневног реда буде: Доношење Предлога 
одлуке о другој измени Програма пословања за 2016. годину ЈП ''Дирекција за 
изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин. 
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Чорба Бела је образложио свој предлог за допуну дневног реда као тачку 
број четири, а која гласи: Информација о правној и пословној ситуацији у КИЦ-у 
''Лукијан Мушицки'' након противзаконите смене бивше директорице која је на првом 
степену добила радни спор.  

Следећи предлог за допуну дневног реда је уследио од Роберта Карана да 
као прва тачка дневног реда буде: Забрана употребе воде из општинског водовода 
коју дистрибуира ЈКП Темерин за пиће, купање и припрему јела и проглашавање 
воде из темеринског водовода техничком. 

 

Скупштина је са 23 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова прихватила допуну дневног реда од стране Општинског већа као другу тачку 
која гласи: Доношење Предлога одлуке о другој измени Програма пословања за 
2016. годину ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин. 

 
Са 7 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и 3 ''УЗДРЖАНА'' гласа Скупштина 

није подржала предлог Чорба Беле за допуну дневног реда. 
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 23 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова прихватила следећи 

 

 
Д н е в н и  р е д 

 
 

           1. Доношење Одлуке о Ребалансу буџета општине Темерин за 2016.године 
            2. Давање сагласности на одлуку о другој измени Програма пословања за         

2016.годину ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' 
Темерин. 

3. Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине 
Темерин 

4. Доношење Одлуке о измени  Одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015.године 

5. Одборничка питања 

 

1. Доношење Одлуке о Ребалансу буџета општине    
Темерин за 2016.године 

 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Милка Јурић, члан 

Општинског већа задужена за буџет и финансије. 
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Отворена је расправа и поднета су три амандмана од стране Роберта Карана, 
која је он и образложио. У даљој расправи учествовали су: Роберт Пастор, 
председник Скупштине општине, Ненад Дуновић, Чедомир Јанковић и Далибор 
Шандор. 

Савет за буџет и финансије није прихватио предложене амандмане као ни 
Општинско веће. 

Са 2 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' гласова, 
Скупштина није прихватила амандман под шифром економске класификације 0601-
0020,  

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

Скупштина није прихватила амандман под шифром економске класификације 0601-
0004,  

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

Скупштина није прихватила амандман под шифром економске класификације 0601-
0014,  

 
Након паузе која је трајала 30 минута наставило се радом. Присутно је 27 

одборника. 
У наставку седнице учешће у дискусији су узели: Борислав Брковић, Роберт 

Каран и Милка Јурић, члан Општинског већа задужена за буџет и финансије која је 
одговорила на постављена питања. 

 
 У међувремену је пристигао Чедомир Јанковић 11.07 часова. 
 

 Скупштина је са 21 гласом ''ЗА'', 3 гласа ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова донела  
 

Одлуку о Ребалансу буџета општине    Темерин за 
2016.године 

 
2. Давање сагласности на одлуку о другој измени 

Програма  пословања за 2016.  годину ЈП 
''Дирекција за изградњу и урбанизам општине 
Темерин'' Темерин. 

  
  Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднео је Зоран Свитић, директор 
ЈП ''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 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДРУГОЈ  ИЗМЕНИ  ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА    

 ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' 
ТЕМЕРИН ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

 
3. 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 21 гласом ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела  
 

Одлуку о измени и допуни Одлуке о Општинској управи 
општине Темерин 

 
4. Доношење Одлуке о измени  Одлуке о максималном 

броју запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе за 2015.године 
 
Уводно излагање за ову тачку дневног реда поднела је Марија Зец Пајфер, 

начелник Општинске управе. 
 
Скупштина је са 21 гласом ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 

гласова донела  
Одлуку о измени  Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему локалне 
самоуправе за 2015.године 
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5. Одборничка питања 

1. Чедомир Јанковић је поставио следеће одборничко питање: 

''Молим вас да ми одговорите, ко је и зашто затрпао пут гомилама земље на 
парцелама 11814/190; 11814/191; 11814/192 и 11814/193? 

Самом ситуацијом пољопривредници из тог дела насеља не могу да прођу 
до својих њива него морају около''. 

 

2. Далибор Шандор је поставио следећа одборничка питања: 

 

- ''Колико средстава је утрошено из буџета општине Темерин и средстава 
ЈКП Темерин у 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. године за исплате 
приликом уједа паса? 

- Какву врсту пословне сарадње остварујете са Гораном Бакићем и 
његовом фирмом из Кисача и које послове је поменути обављао за 
ЈКП Темерин, а које обавља тренутно за ЈКП Темерин господине 
директоре?'' 

образложење: 

''Ради транспарентности и омогућавања контролне улоге општинске 
Скупштине над ЈКП Темерин која је оснивач ЈКП Темерин у интересу 
грађана општине Темерин, очекујемо целовит и потпун одговор који ће 
садржати: 

- извештаје о поправкама на свим радним машинама које је извршила 
фирма чији је власник Горан Бакић из Кисача. 

- сва плаћања која су извршена према фирми чији је власник Горан 
Бакић. 

- извештај о купљеним машинама или деловима за исте. 

- по ком основу је остварена пословна сарадња са фирмом чији је 
власник Горан Бакић из Кисача, путем јавних набавки, непосредном 
погодбом или на неки трећи начин.'' 

 

3. Роберт Каран је поставио следећа одборничка питања 

 

- ''Да ли је санкционисан према одредбама Закона о спречавању 
злостављања на раду саветник директора Ђуро Лукач запослени у ЈКП 
Темерин за сексуално узнемиравање радница ЈКП Темерин за време 
радног времена?'' 

 

   образложење: 
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''Законом о спречавању злостављања на раду члановима: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 
7., 8. и 9. послодавац је дужан да заштити запосленог (било мушког или 
женског рода). Послодавац је у овом случају директор ЈКП Темерин, 
одговорно лице Светомир Стојановић. У прилогу овог одборничког питања 
захтевамо да се изврши провера у ПС Темерин колико је до сада пријава 
против саветника директора Ђуре Лукача постоји за сексуално 
узнемиравање радица ЈКП Темерин за време радног времена и да ли постоје 
још неке пријаве по овом основу против других запослених у ЈКП Темерин? 

Дефиниција сексуалног узнемиравања је: ''Свако вербално, невербално или 
физичко понашање које има за циљили представља повреду достојанства 
лица из сфере полног живота, а изазива страх или ствара непријатељско, 
понижавајуће или увредљиво окружење''. Овакво сексуално узнемиравање 
дефинише закон. 

 

4. Марија Гриса је поставила следеће одборничко питање: 

- ''Интересујемо се како стоји споменик у Бачком Јарку за немачке жртве у 
којој  је фази изградња и кад ће бити коначно завршена?'' 

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

 
Седница је завршила са радом у 11.50 часова. 

 
 

Записничар:                                                                                      
                                         ПРЕДСЕДНИК 

    Мирјана Гвозденовић                    Скупштине општине,  
                             Роберт Пастор                                      

   Оверивачи записника:                                                         
 

1. Имре Пете 
 

_________________________                                                    СЕКРЕТАР  
       Скупштине општине, 

2. Уна Келебуда                          Милица Миланков 
 
_________________________                                           


