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ЗАПИСНИК 
СА  ПРВЕ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 

 
Прва конститутивна седница Скупштине општине Темерин одржана је 

08.06.2016. године у 9,00 часова у великој сали Скупштине општине Темерин.   

Седницу је отворио и њоме председавао најстарији одборник Бела Чорба. 
Поздравио је све присутне одборнике, чији мандат треба да буде потврђен, као и 
чланове Општинског већа из претходног сазива, госте и новинаре. Како скупштински 
Пословник налаже, председавајућем у раду на конститутивној седници помажу по 
један најмлађи одборник са две изборне листе које су добиле највећи број 
одборничких места и секретар из претходног сазива. Најмлађи одборници са тих 
изборних листа су: Милан Шпановић са изборне листе Александар Вучић – Србија 
побеђује и Бела Сивери са изборне листе СВМ и ДСВМ – Иштван Пастор. Затим је 
секретар из претходног сазива, Милица Максић извршила прозивку одборника чији 
мандат треба да буде потврђен.  

То су: Ђуро Жига, Дејан Михаљица, Соња Тодоровић, Вељко Велемир, Ненад 
Дуновић, Јасмина Благојевић, Младен Зец, Драган Бјељац, Биљана Дошен, Војислав 
Воркапић, Небојша Вукадиновић, Весна Ћулибрк, Ђорђе Станивук, Миленко Тепић, 
Марија Дондур, Милан Шпановић, Бранислав Миљковић, Никола Ембер, Весна 
Вајагић, Мирко Зорић, Чедомир Јанковић, Јована Богуновић, Драгомир Пајчин, Раде 
Јокић, Роберт Каран, Далибор Шандор, Тијана Рауковић Пинтер, Маја Бјекић, Бела 
Чорба, Бела Сивери, Изабела Урбан, Андраш Густоњ и Роберт Пастор. 
Констатовано је да је на седници присутно свих 33 одборника чији мандат треба да 
буде потврђен.  

За овериваче Записника су предложени: Ненад Дуновић и Небојша 
Вукадиновић. 

Скупштина је са 30 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова изабрала Ненада Дуновића и Небојшу Вукадиновића за овериваче 
записника. 

 У писаном облику је стигла допуна дневног реда од стране Општинскг већа 
као овлашћеног предлагача, да се на дневни ред уврсти тачка: Доношење Решења о 
разрешењу и именовању в.д. директора Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' 
Темерин.    
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Скупштина је са 26 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова прихваћена допуна дневног реда са деветом тачком: Доношење Решења о 
разрешењу и именовању в.д. директора Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' 
Темерин.    

 

Затим је на гласање стављен допуњени дневни ред, тако да је Скупштина са 30 
гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' гласова донела 
следећи: 

 

 
Д н е в н и    р е д 

 
 

1. Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Темерин 
2. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Темерин 
3. Избор председника Скупштине општине Темерин 
4. Избор заменика председника Скупштине општине Темерин 
5. Постављање секретара Скупштине општине Темерин 
6. Доношење Решења о избору председника, заменика председника и чланова 

Мандатно-имунитетне комисије 
7. Избор председника општине, заменика председника општине и чланова 

Општинског већа општинеТемерин 
8. Потврђивање мандата новим одборницима 

 9. Доношење Решења о разрешењу и именовању в.д. директора Јавне               
библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин.    

 
 
Затим се прешло на прву тачку дневног реда по усвојеном дневном реду. 

 

 

1.Извештај о спроведеним изборима за одборнике 
Скупштине општине Темерин 
 

Председник Општинске изборне комисије, Игор Ембер је поднео извештај о 
спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Темерин. 

 
Без расправе, Скупштина је са 30 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без 

''УЗДРЖАНИХ'' гласова усвојила Извештај о спроведеним изборима за одборнике 
Скупштине општине Темерин.  

 
 
2.Потврђивање мандата одборника Скупштине општине 
Темерин 

 У смисли члана 56. Закона о локалним изборима потребно је формирати 
верификациони одбор, ради утврђивања сагласности уверења о избору за 
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одборнике и Извештаја Општинске изборне комисије о спроведеним изборима. Члан 
10. Пословника каже: ''На почетку конститутивне седнице Скупштине председавајући 
предлаже састав Одбора. 
  Одбор има 3 члана и то по једног члана са три изборне листе које су 
добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини. 
  Одбор је изабран ако се за њега, јавним гласањем, изјасни већина 
присутних одборника. 
  Одбором председава најстарији члан Одбора. 
  Одбор престаје са радом кад Скупштина потврди мандате одборника.'' 
 На основу наведеног предложени чланови су : Ђорђе Станивук (најстарији 
члан)-СНС, Изабела Урбан-СВМ и ДСВМ и Раде Јокић- СРС. 
 
 Скупштина је са 30 гласова ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова донела  
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

САГЛАСНОСТИ УВЕРЕЊА О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА И ИЗВЕШТАЈА 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА 

  
У верификациони одбор су изабрани: 
 
1. Ђорђе Станивук (најстарији члан)-СНС,  
2. Изабела Урбан-СВМ и ДСВМ и  
3. Раде Јокић- СРС. 

 
Након избора верификационог одбора одређена је пауза од 10 минута,  како 

би одбор утврдио сагласност уверења о избору за одборнике и Извештај  Општинске 
изборне комисије,  те о томе поднео извештај Скупштини. 

 
Након паузе извршена је прозивка, утврђено је да седници присуствје 33 

одборника. Председавајући, Бела Чорба је замолио председника верификационе 
комисије, Ђорђа Станивука да поднесе извештај. 

 
Верификациони одбор у смислу члана 11. Пословника Скупштине 

општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 9/09,2/10 и 7/2014), 
на конститутивној седници Скупштине општине Темерин, дана 08.06.2016. 
године, подноси Скупштини општине 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

I 
 

Верификациони одбор је утврдио да су подаци из уверења о избору 
сваког одборника истоветни са подацима из Извештаја о спроведеним изборима 
за одборнике Скупштине општине Темерин и да уверења о избору за сваког 
одборника издата од надлежног органа Општинске изборне комисије. 
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II 
 
 На основу изнетог, Верификациони одбор предлаже Скупштини општине да 
донесе 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
I 

 
Потврђују се мандати одборника Скупштине општине Темерин, изабраних 

на изборима 24. априла 2016. године и то:  

 

Са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује: 
 

1. Ђура Жига    
2. Дејан Михаљица 
3. Соња Тодоровић 
4. Вељко Велемир  
5. Ненад Дуновић  
6. Јасмина Благојевић 
7. Младен Зец 
8. Драган Бјељац 
9. Биљана Дошен  
10. Војислав Воркапић 
11. Небојша Вукадиновић 
12. Весна Ћулибрк  
13. Ђорђе Станивук  
14. Миленко Тепић  
15. Марија Дондур,   
16. Милан Шпановић  
17. Бранислав Миљковић  
 

Са Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије: 

 

18. Никола Ембер  
19. Весна Вајагић 
20. Мирко Зорић  
 

  Са Изборне листе Др Војислав Шешељ - Српска радикална странка: 

 

21. Чедомир Јанковић  
22. Јована Богуновић  
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23. Драгомир Пајчин 
24. Раде Јокић  

 
Са Изборне листе Група Грађана '' Заједно за наш Темерин'' – Роберт  Каран: 
 

25. Роберт Каран  
26. Далибор Шандор  
27. Тијана Рауковић Пинтер  

 
Са Изборне листе Странка Руса Србије – Маја Бјекић: 

28. Маја Бјекић  
 

 Са Изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁGI MAGYAR 
SZÖVETSÉG – VAJDASÁGI MAGYAR DEMOKRATA PÁRT – PÁSZT OR ISTVÁN: 
 

29. Бела Чорба  
30. Бела Сивери  
31. Изабела Урбан  
32. Андраш Густоњ  
33. Роберт Пастор 

 
 

Доношењем овог решења престају мандати одборницима Скупштине општине 
Темерин у претходном сазиву.  
 

Скупштина је са 33 гласа ''ЗА'', без гласова ''ПРОТИВ'' и без ''УЗДРЖАНИХ'' 
гласова донела  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
Након гласања одборници су положили заклетву и потписали текст исте, која 

гласи:''Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Темерин придржавати 
Устава, закона и Статута општине Темерин и да ћу часно и непристрасно вршити 
дужност одборника, руководећи се интересима грађана.'' 

Затим су формиране : 
 

ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ  
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

на дан 08.06.2016.г. 
 

1. ОДБОРНИЧКА ГРУПА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 
 

1. Ненад Дуновић - председник 
2. Небојша Вукадиновић – заменик председника 
3. Весна Ћулибрк – члан 
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4. Соња Тодоровић – члан 
5. Дејан Михаљица – члан 
6. Миленко Тепић – члан 
7. Вељко Велемир- члан 
8. Јасмина Благојевић – члан 
9. Маја Бјекић – члан 
10. Војислав Воркапић – члан 
11. Биљана Дошен – члан 
12. Ђорђе Станивук – члан 
13. Драган Бјељац – члан 
14. Марија Дондур – члан 
15. Младен Зец – члан 
16. Бранислав Миљковић – члан 
17. Милан Шпановић – члан 
18. Ђуро Жига – члан 

 
2. ОДБОРНИЧКА ГРУПА: СВМ – ДСВМ – Иштван Пастор VMZS - VMDP – 

Pásztor Istv őn 
 

1. Бела Сивери – председник 
2. Бела Чорба – заменик председника 
3. Изабела Урбан – члан 
4. Роберт Пастор – члан 
5. Андраш Густоњ – члан 

 
3. ОДБОРНИЧКА ГРУПА: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 

 
1. Чедомир Јанковић – председник 
2. Јована Богуновић – заменик председника 
3. Раде Јокић – члан 
4. Драгомир Пајчин – члан 

 
4. ОДБОРНИЧКА ГРУПА: СОЦИЈАЛСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 
 1. Весна Вајагић – председник 
 2. Мирко Зорић – заменик председника 
 3. Никола Ембер – члан 
 
5. ОДБОРНИЧКА ГРУПА: ГГ ''Заједно за наш Темерин'' – Роберт Каран 
 1. Далибор Шандор – председник 
 2. Тијана Рауковић Пинтер – заменик председника 
 3. Роберт Каран 

 
 

 
3.Избор председника Скупштине општине Темерин 
 

Одредбом члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи прописује да се 
председник Скупштине општине бира из реда одборника, на време од 4 године, 
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тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника СО, на предлог 
најмање 1/3 одборника. 

Члан 57. Статута општине каже да : 
 

''Председник Скупштине бира се из реда одборника на време од четири 
године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине. 
           Кандидата за председника Скупштине може предложити најмање 1/3 
одборника. 
            Један одборник може учествовати у предлагању само једног кандидата за 
председника Скупштине. 
           Ако је на листи за избор председника Скупштине предложено више кандидата 
за председника Скупштине, а ниједан није добио потребну већину гласова, избор се 
понавља између два кандидата који су добили највећи број гласова. 

Ако ни у другом кругу гласања не буде изабран председник Скупштине, 
поступак за кандидовање и избор председника Скупштине се понавља. 
            Поступак кандидовања и избора председника Скупштине се понавља и у 
случају ако је на листи био само један кандидат, а није добио потребну већину 
гласова, као и у случају да су на листи била два кандидата од којих ниједан није 
добио потребну већину гласова.'' 

Члан 15. и 16. Пословника гласи: 
 

''Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем у 
писаном облику, након потврђивања мандата одборника. 
  Ради припреме предлога из става 1. овог члана, председавајући 
одређује паузу. 
  Председавајући доставља одборницима све поднете предлоге 
кандидата за председника Скупштине. 
  Предлог садржи име и презиме кандидата, биографију, страначку 
припадност, образложење, сагласност кандидата у писаном облику, као и име и 
презиме известиоца предлагача.  
  У име предлагача, известилац предлагача има право да образложи 
предлог. 
  Предложени кандидат за председника Скупштине има право да се 
представи. 
  О предложеним канидатима отвара се расправа.  
  После расправе председавајући утврђује листу кандидата за 
председника Скупштине по азбучном реду презимена.'' 
 

Члан 16.  
 
  ''Гласањем за избор председника Скупштине руководи председавајући, 
а помаже му по један најмлађи одборник са две изборне листе које су добиле 
највећи број одборничких места и секретар Скупштине из претходног сазива. 
  Кандидат за председника Скупштине не може да руководи гласањем 
нити да помаже у руковођењу.'' 

 
Председавајући се обратио одборницима да ли има предлога за избор 

председника Скупштине и одредио паузу од 10 минута. 
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Након паузе извршена је прозивка након које је утврђено да седници 
присуствује 30 одборника. 

 
Председник општине из претходног сазива, Ђуро Жига је изашавши за 

говорницу честитао новоизабраним одборницима и пожелео добру сарадњу, 
сходно заклетви коју су дали. 

Група од 26 одборника је својим потписом подржала предлог да Роберт Пастор 
буде кандидат за председника Скупштине. Уз кратку биографију председник 
општине из претходног сазива је похвалио досадашњи рад Роберта Пастора и 
прочитао списак одборника који су својим потписом подржали предлог да Роберт 
Пастор буде кандидат за председника Скупштине а то су:  
 

1.Ђура Жига    
2.Дејан Михаљица 
3.Соња Тодоровић 
4.Вељко Велемир  
5.Ненад Дуновић  
6.Јасмина Благојевић 
7.Младен Зец 
8.Драган Бјељац 
9.Биљана Дошен  
10.Војислав Воркапић 
11.Небојша Вукадиновић 
12.Весна Ћулибрк  
13.Ђорђе Станивук  
14.Миленко Тепић  
15.Марија Дондур,   
16.Милан Шпановић  
17.Бранислав Миљковић 
18. Никола Ембер  
19.Весна Вајагић 
20.Мирко Зорић 

      21. Маја Бјекић  
22. Бела Чорба  
23. Бела Сивери  
24. Изабела Урбан  
25. Андраш Густоњ  
26. Роберт Пастор 
 
Обзиром да није било другог предлога и није било расправе, одређена је пауза 

од 10 минута за припрему гласачких листића. Председавајуће радно тело у саставу 
Бела Чорба, Бела Сивери, Милан Шпановић и секретар из претходног сазива, 
Милица Максић ће преконтролисати гласачке листиће и уз прозивку одборника 
поделити исте, како би се обавило тајно гласање за избор председника Скупштине. 

 
Извештај о резултатима гласања 

 
1. Број израђених гласачких листића     __33_____ 
2. Број одборника који присуствују седници                                  __33_____ 
3. Број одборника који су примили гласачки листић  __30_____ 
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4. Број неупотребљених гласачких листића    __3____ 
5. Број неважећих гласачких листића     __/____ 
6. Број важећих гласачких листића     __30____ 
7. Број гласачких листића ''ЗА'' избор                        __26____ 
8. Број гласачких листића ''ПРОТИВ'' избора   __4_____ 

 
 
 

На основу утврђених гласачких листића, констатује се да је са 26 гласова ''ЗА'' 
Роберт Пастор, тајним гласањем изабран за председника Скупштине. Тако је 
Скупштина донела  

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ РОБЕРТА ПАСТОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 

Председавајући Бела Чорба је честитао новоизабраном председнику 
Скупштине Роберту Пастору и пожелео успешан рад у предстојећем периоду и 
позвао га да преузме даље вођење седнице. 
 
 Председник Скупштине, Роберт Пастор се захвалио свима који су га подржали, 
а и онима који нису. Напоменуо је да ће једнаке аршине имати и према позицији и 
опозицији и да ће се трудити да очува достојанство Скупштине поштујући 
Пословник о раду. 
 

 

4.Избор заменика председника Скупштине општине 
Темерин 
 
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом 
поступку који је овим Пословником утврђен за избор председника Скупштине. Значи 
1/3 одборника подноси предлог кандидата за заменика председника и избор се врши 
тајним гласањем. 

Председнику Скупштине, Роберту Пастору је достављен предлог кандидата за 
заменика председника Скупштине, а то је одборник Ђорђе Станивук. 

Овај предлог кандидата за заменика председника Скупштине је потписало 26 
одборника и то: 

 

1.Ђура Жига    
2.Дејан Михаљица 
3.Соња Тодоровић 
4.Вељко Велемир  
5.Ненад Дуновић  
6.Јасмина Благојевић 
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7.Младен Зец 
8.Драган Бјељац 
9.Биљана Дошен  
10.Војислав Воркапић 
11.Небојша Вукадиновић 
12.Весна Ћулибрк  
13.Ђорђе Станивук  
14.Миленко Тепић  
15.Марија Дондур,   
16.Милан Шпановић  
17.Бранислав Миљковић 
18. Никола Ембер  
19.Весна Вајагић 
20.Мирко Зорић 

      21. Маја Бјекић  
22. Бела Чорба  
23. Бела Сивери  
24. Изабела Урбан  
25. Андраш Густоњ  
26. Роберт Пастор 

 

Како није било другог предлога и није било расправе, одређена је пауза од 10 
минута за припрему гласачких листића. Председавајуће радно тело у саставу Роберт 
Пастор, Бела Сивери, Милан Шпановић и секретар из претходног сазива, Милица 
Максић ће преконтролисати гласачке листиће и уз прозивку одборника поделити 
исте, како би се обавило тајно гласање за избор заменика председника Скупштине. 

Председник Скупштине је прочитао 

 
Извештај о резултатима гласања 

 
1. Број израђених гласачких листића     __33_____ 
2. Број одборника који присуствују седници                                  __33_____ 
3. Број одборника који су примили гласачки листић  __30_____ 
4. Број неупотребљених гласачких листића    __3____ 
5. Број неважећих гласачких листића     __/____ 
6. Број важећих гласачких листића     __30____ 
7. Број гласачких листића ''ЗА'' избор                        __26____ 
8. Број гласачких листића ''ПРОТИВ'' избора   __4_____ 

 
На основу утврђених гласачких листића, констатује се да је са 26 гласова ''ЗА'' 

Ђорђе Станивук, тајним гласањем изабран за заменика председника Скупштине. 
Тако је Скупштина донела  

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЂОРЂА СТАНИВУКА ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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Председник Скупштине је честитао заменику председника Скупштине Ђорђу 
Станивуку на избору и пожелео му успешну сарадњу. 

 
Новоизабрани заменик председника Скупштине, Ђорђе Станивук се захвалио 

на указаном поверењу и рекао да ће једнако уважавати све одборнике без обзира 
да ли су позиција или опозиција. Ако се буде указала прилика да води седницу, 
трудиће се да одборници буду поштовани.  

 

5.Постављање секретара Скупштине општине Темерин 
 
 Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине на 4 
године. За секретара Скупштине може бити постављено лице које је дипломирани 
правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на 
основним студијама од најмање четири године са положеним стручним испитом 
за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. 
 Председник Скупштине је предложио Милицу Максић за секретара Скупштине, 
и прочитао укратко њену биографију. 
 Отворена је расправа. 
У расправи је учествовао Чедомир Јанковић. 
Након расправе, Скупштина је са 30 гласа ‘’ЗА’’, без гласова ‘’ПРОТИВ’’ и без 

‘’УЗДРЖАНИХ’’ гласова донела  
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ МИЛИЦЕ МАКСИЋ ЗА СЕКРЕТАРА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
 
 

Секретар Скупштине, Милица Максић се захвалила на подршци одборника на 
постављењу на место секретара Скупштине општине Темерин. 
 

6.Доношење Решења о избору председника, заменика 
председника и чланова Мандатно-имунитетне комисије 
 

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других 
послова у складу са овим пословником, оснивају се савети и комисије, као стална 
радна тела. 

 Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, за 
мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине. 

Мандатно-имунитетна комисија разматра одлуке Општинске изборне комисије 
о додели мандата одборника и издата уверења о избору за одборника и подноси 
Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата нових одборника. Ова 
комисија има председника, заменика председника и седам чланова. 
            Затим је председавајући предложио да председници одборничких група  дају 
предлоге за састав Мандатно-имунитетне комисије.  

Ненад Дуновић је испред Одборничке групе - Александар Вучић - Србија 
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побеђује, као председник одборничке групе, честитао је новоизабраним 
одборницима, а затим предложио кандидате за мандатно-имунитетну комисију:  

1.Борис Станојевић – председник 
2.Бранислав Миљковић - заменик председника 
3.Мира Родић – члан 
4.Марија Лелета – члан 
5.Бојан Шавија – члан  
6.Милован Балабан – члан 

 
Весна Вајагић је поздравила све присутне и пожелела срећу у раду у наредном 
периоду. Испред СПС-а је предложен: 
 
           7.Славко Тодоровић 
 
Бела Чорба је испред СВМ и ДСВМ предложио: 
  

      8.Бела Сивери 

 
Скупштина је са 26 гласа ‘’ЗА’’, без гласова ‘’ПРОТИВ’’ и без ‘’УЗДРЖАНИХ’’ 

гласова донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 I 

 
 У Мандатну-имунитетну комисију Скупштине општине Темерин бирају се: 
 

1. Борис Станојевић, председник 
2. Бранислав Миљковић, заменик председника 
3. Мира Родић, члан 
4. Марија Лелета,члан 
5. Бојан Шавија, члан 
6. Милован Балабан,члан 
7. Славко Тодоровић, члан 
8. Бела Сивери, члан 

 
 II 

 
 Утврђује се да је престала дужност председнику, заменику председника и 
члановима Мандатно имунитетне комисије због истека мандата и то: 
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1. Милорад Лемић, председник 
2. Славиша Малиновић, заменик председника 
3. Љубомир Бјељац, члан 
4. Слободан Пролић,члан 
5. Срђан Радић, члан 
6. Славко Тодоровић,члан 

     7.  Дамир Каран, члан 

 
7.Избор председника општине, заменика председника 
општине и чланова Општинског већа општинеТемерин 
 

Закон о локалној самоуправи, члан 43. каже: ''Председника општине бира 
Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.                                                      
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности 
и спречености да обавља своју дужност. 

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника 
општине. 

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика 
председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти 
начин као председника општине. 

Председнику општине и заменику председника општине избором на ове 
функције престаје мандат одборника у Скупштини општине. 

Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у 
општини. 

 
У смислу члана 43. став 3. Закона о локалној самоуправи, председник 

Скупштине је изашавши за говорницу, за кандидата за председника општине 
Темерин предложио Ђуру Жигу. Након прочитане кратке биографије, 
председавајући је позвао Ђуру Жигу да се обрати Скупштини. 

Ђуро Жига је честитао новоизабраном заменику председника Скупштине и 
секретару на избору у нади да ће сарадња бити успешна. Обратио се Скупштини 
са неколико реченица и изнео предлог кандидата за заменика председника 
општине као и чланове Општинског већа. Са великим задовољством за заменика 
председника општине предлаже Николу Ембера. 

 
За чланове Општинског већа предлаже следеће кандидате: 
 
1. Милка Јурић – буџет и финансије 
2. Соња Тодоровић – пољопривреда 
3. Корана Миланко – образовање 
4. Дејан Брадаш – култура, цивилне организације 
5. Стеван Томић – комуналне делатности 
6. Мира Родић – привреда 
7.  Младен Зец – здравство и социјална заштита 
8. Густоњ Андраш – екологија 
9. Лепа Родић – урбанизам и просторно планирање 
10. Дејан Михаљица – локални економски развој 
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За сваког предложеног кандидата је предложени председник општине рекао 
неколико реченица и позвао Скупштину да се позитивно изјасни о предложеним 
кандидатима. 

Отворена је расправа у којој је учествовао Чедомир Јанковић. 
 
У складу са Пословником, председник Скупштине који руководи гласањем и 

по један одборник из две највеће одборничке групе а у раду им помаже секретар 
Скупштине, Милица Максић. Предложени чланови су: Бела Сивери и Милан 
Шпановић. 

 
Скупштина је са 26 гласова ‘’ЗА’’, без гласова ‘’ПРОТИВ’’ и без ‘’УЗДРЖАНИХ’’ 

гласова прихватила предложене кандидате,  Белу Сивериа и Милана Шпановића 
заједно са председником и секретаром Скупштине за чланове Комисије за 
спровођење гласања о избору извршних органа општине Темерин. 

 
Председавајуће радно тело у саставу Роберт Пастор, Бела Сивери, Милан 

Шпановић и секретар, Милица Максић су уручили гласачке листиће уз прозивку 
одборника, како би се обавило тајно гласање за избор председника општине, 
заменика председника општине и чланова Општинског већа. 

Председник Скупштине је прочитао 

 
Извештај о резултатима гласања 

 
1. Број израђених гласачких листића     __33_____ 
2. Број одборника који присуствују седници                                  __33_____ 
3. Број одборника који су примили гласачки листић  __30_____ 
4. Број неупотребљених гласачких листића    __3____ 
5. Број неважећих гласачких листића     __/____ 
6. Број важећих гласачких листића     __30____ 
7. Број гласачких листића ''ЗА'' избор                        __26____ 
8. Број гласачких листића ''ПРОТИВ'' избора   __4_____ 

 
На основу утврђених гласачких листића, констатује се да је са 26 гласова ''ЗА''  

Скупштина донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
 ОПШТИНЕ И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
 

I 
 
 За  председника  општине, заменика председника општине и чланове 
Општинског већа општине Темерин бирају се:  
 
 
 за председника општине:  
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 ЂУРО ЖИГА, 
       
 за заменика председника општине: 
 
 НИКОЛА ЕМБЕР 
 
 
 за чланове Општинског већа: 
  

1. МИЛКА ЈУРИЋ  
2. ДЕЈАН БРАДАШ 
3. ДЕЈАН МИХАЉИЦА      
4.  МИРА РОДИЋ   
5.  СОЊА ТОДОРОВИЋ                   
6. МЛАДЕН ЗЕЦ                        
7. КОРАНА МИЛАНКО                       
8. ЛЕПА РОДИЋ       
9. СТЕВАН ТОМИЋ      
10. АНДРАШ ГУСТОЊ 

 
Председник Скупштине, Роберт Пастор је честитао на избору председнику 

општине, заменику председника општине и свим члановима Општинског већа и 
пожелео сретан и успешан рад у наредном периоду. 

Овим избором извршних органа је престала функција извршних органа из 
претходног сазива. 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА,ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 
 
   Утврђује се да су дана 08.06.2016.године због истека мандата, престале 
функције:   
 

1. Ђури Жига – председнику општине 
2. Николи Ембер – заменику председника општине 
3. Милки Јурић - члану Општинског већа 
4. Стевану Томић - члану Општинског већа 
5. Мири Родић – члану Општинског већа 
6. Ани Лукач - члану Општинског већа 
7. Дејану Михаљици - члану Општинског већа 
8. Ивани Митровић - члану Општинског већа 
9. Дејану Брадаш - члану Општинског већа 
10. Соњи Тодоровић - члану Општинског већа 
11. Далибору Шандор - члану Општинског већа 
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Јасмина Благојевић, је честитала новоизабраним на функцијама и пожелела 

срећу у раду. А затим је изнела да даје оставку на место одборника у Скупштини из 
личних разлога. 

Корана Миланко је такође пожелела срећан и успешан рад председнику општине, 
скупштине и њиховим заменицима и свим новоизабраним одборницима и члановима 
Општинског већа. Затим је поднела оставку на место в.д. директора Јавне 
библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин. 

 
Председник општине Ђуро Жига се обратио Скупштини са неколико речњница 

захвалности за новоизабране чланове извршне власти и честитао на избору 
заменику председника општине и члановима Општинског већа и указао на правце 
деловања ове локалне власти у наредном периоду. 

 
Пре него што се прешло на следећу тачку дневног реда одређена је пауза од 30 

минута,  како би ОИК могла да додели мандате новим одборницима а Мандатно-
имунитетна комисија донела предлог Решења о потврђивању мандата новим 
одборницима.  

 
 

8.Потврђивање мандата новим одборницима 
 

Након паузе извршена је прозивка и присутно је  30 одборника. 
 

Председник Мандатно-имунитетне комисије, Борис Станојевић је поднео 
Скупштини извештај комисије: Мандатно-имунитетна комисија је разматрала 
предлог Решења о потврђивању мандата новим одборницима Скупштине 
општине Темерин: Наташи Пемац, Данијелу Петровићу, Имреу Петеу, Уни 
Келебуди и Михајлу Козомори са Изборне листе Александар Вучић – Србија 
побеђује, Милошу Суботићу са Изборне листе Ивица Дачић – СПС и Марија Гриса 
са Изборне листе СВМ и ДСВМ – Иштван Пастор, те предлаже Скупштини 
општине даље разматрање и усвајање. 
 

Скупштина је са 30 гласова ‘’ЗА’’, без гласова ‘’ПРОТИВ’’ и без ‘’УЗДРЖАНИХ’’ 
гласова донела 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИМ ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  
 
I 
 

 Потврђују се мандати новим одборницима Скупштине општине Темерин и 
то: 
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1. НАТАШИ ПЕМАЦ, са Изборне листе Александар Вучић – Србија 
побеђује 

2. ДАНИЈЕЛУ ПЕТРОВИЋУ, са Изборне листе Александар Вучић – 
Србија побеђује 

3. ИМРЕУ ПЕТЕУ, са Изборне листе Александар Вучић – Србија 
побеђује 

4. УНИ КЕЛЕБУДИ, са Изборне листе Александар Вучић – Србија 
побеђује 

5. МИХАЈЛУ КОЗОМОРИ, са Изборне листе Александар Вучић – Србија 
побеђује 

6. МИЛОШУ СУБОТИЋУ, са Изборне листе Ивица Дачић – 
Социјалистичка партија Србије 

7. МАРИЈИ ГРИСА, са Изборне листе Савез Војвођанских Мађара – 
Демократска странка Војвођанских Мађара – Иштван Пастор 

 
 
9. Доношење Решења о разрешењу и именовању в.д. 
директора Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин. 
   
 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

КОРАНА МИЛАНКО, професор српске књижевности и језика разрешава се 
вршиоца дужности директора Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин на основу 
личног захтева.  

 
Скупштина је са 26 гласова ‘’ЗА’’, 4 гласа ‘’ПРОТИВ’’ и без ‘’УЗДРЖАНИХ’’ 

гласова донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

АГНЕШ ПАСТОР професор мађарске књижевности и језика именује се за 
вршиоца дужности директора Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин на период 
до једне године  

 

 

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 13.40 часова. 



18 
 
 

 
 

 
Записничар:                                                                                      
                                         ПРЕДСЕДНИК 

    Мирјана Гвозденовић                    Скупштине општине,  
                 
                        Роберт Пастор  
                                                                                       

   Оверивачи записника:                                                         
 

1. Ненад Дуновић 
 

_________________________                                                    СЕКРЕТАР  
       Скупштине општине, 

2. Небојша Вукадиновић                   Милица Максић 
 
_________________________                                           


