
Република Србија 
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На основу члана 37. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
5/2011) и члана 5. став 2. Пословника Скупштине општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, број 12/2008, 30/2012 и 03/2015) 

С А З  И  В А М 
1., КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 

10 ЈУН 2016. ГОДИНЕ 
 

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине општине Сента са почетком у  09,00 
часова. 

 
 

ПРЕДЛОГ  ДНЕВНОГ РЕДА: 
 
1. Избор Комисије за потврђивање мандата одборника (верификациона комисија),  
2. Извештај Изборне комисије општине Сента,  
3. Извештај Комисије за утврђивање сагласности уверења о избору за одборника и 

извештаја Изборне комисије општине Сента,  
4. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Сента,  
5. Давање свечане изјаве одборника Скупштине општине Сента,  
6. Разматрање предлога Привременог пословника Скупштине општине Сента,  
7. Избор председника Скупштине општине Сента,  
8. Избор заменика председника Скупштине општине Сента,  
9. Постављање секретара Скупштине општине Сента,  
 

 
Председник Скупштине општине Сента 

      Предраг Поповић с. р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предлог 
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 46. тачка 7. Статута општине Сента „Службени лист 
општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на првој, конститутивној седници 
одржане дана 10. јуна 2016. године доноси  
 

П РИ В Р ЕМЕНИ  ПОСЛОВНИК  
О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
Члан 1. 

 
Овим привременим пословником се регулише ток и начин рада конститутивне седнице 

Скупштине општине Сента (у даљем тексту: Скупштина) као и ток и начин избора извршних 
органа општине Сента. 

На конститутивној седници бирају се председник Скупштине општине Сента, заменик 
председника Скупштине општине Сента и поставља се секретар Скупштине општине Сента. 

 
 

Члан 2. 
 

Конститутивном седницом до избора председника Скупштине председава најстарији 
одборник. 

 
Члан 3.  

 
Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине 

одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 
 

Члан 4. 
 

Одборник може учествовати у предлагању само једног кандидата.  
Предлог за избор треба да садржи: име и презиме кандидата, назнаку страначке 

припадности односно податак о страначкој неприпадности, као и образложење кандидатуре, 
име, презиме и потпис предлагача и писмену изјаву кандидата о прихватању кандидатуре. 
 
 

Члан 5. 
 

Предлог из члана 4. се подноси председавајућем писменим путем. Председавајући 
извештава одборнике о примљеним предлозима и о предложеним кандидатима отвара 
претрес.  

 
Члан 6.  

 
Председавајући утврђује листу кандидата на основу првог слова презимена кандидата.  

 
 
 



Члан 7.  
 

Председник Скупштине се бира тајним гласањем, а гласање се врши гласачким 
листићима.  

Тајно гласање спроводи гласачки одбор од 3 члана, које бира Скупштина јавним 
гласањем на предлог председавајућег.  
 

Члан 8. 
 

Гласање се врши заокурживањем редног броја испред презимена кандидата.  
Одборник може да гласа само на једног кандидата.  
Неважећим гласачким листићем се сматра листић на коме је заокружен редни број 

испред презимена више кандидата, листић који је попуњен тако да се не може утврдити са 
сигурношћу за кога је одборник гласао, као и гласачки листић који је остао непопуњен или је 
дописано име кандидата. 
 

Члан 9. 
 

Гласање почиње на позив председавајућег. Одбор за гласање дели гласачке листиће 
одборницима према списку изабраних одборника.  

Број гласачких листића треба да је идентичан са бројем одборника.  
Пријем гласачких листића се евидентира на списку одборника.  

 
Члан 10.  

 
Гласање се врши у просторији где је обезбеђена тајност гласања.  

 
Члан 11.  

 
Гласачки одбор, након констатације да је сваком одборнику омогућено гласање 

закључује исто.  
Резултат гласања се утврђује по поступку утврђивања резултата избора одборника.  
Резултат гласања утврђује гласачки одбор. 

 
Члан 12  

 
За председника Скупштине је изабран онај кандидат који је освојио већину гласова 

укупног броја одборника.  
 

Члан 13.  
 

Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије већину, у 
другом кругу гласаће се за два кандидата који су у првом кругу имали највећи број гласова. 

У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја 
одборника. 

Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину 
гласова, понавља се поступак кандидовања и избора. 



Поступак предлагања новог кандидата ће се поновити и у случају ако је на изборној 
листи био само један кандидат, а није добио већину гласова од укупног броја одборника.  

 
Члан 14.  

 
По објављивању резултата гласања за избор председника Скупштине председник 

Скупштине ступа на дужност.  
Председник Скупштине општине даје пред одборницима следећу свечану изјаву: 

"изјављујем да ћу права и дужности председника Скупштине обављати у складу са Уставом, 
Законом и Статутом општине Сента, а у интересу грађана општине Сента". 
 

Члан 15. 
 

Након давања свечане изјаве председник Скупштине преузима руковођење 
седницом. Ако изабрани председник није присутан, председавајући наставља руковођење 
седницом до избора заменика председника Скупштине.  
 

Члан 16.  
 

Председника Скупштине замењује заменик председника у случају његове одсутности и 
спречености или на основу посебног овлашћења.  

Заменик председника Скупштине се бира из редова одборника на мандатни период од 
4 године.  

Заменик председника се бира на исти начин и по истом поступку као и председник 
Скупштине.  

 
Члан 17. 

 
Секретара Скупштине општине поставља Скупштина из редова дипломираних 

правника са положеним стручним испитом за рад у органима управе и са три године радног 
искуства.  

Секретар се поставља на предлог председника Скупштине општине јавним гласањем 
на мандатни период од четири године и може бити поново постављен. 

 
Члан 18. 

 
На другој седници Скупштине се бирају извршни органи општине Сента. 
Извршни органи општине Сента су председник општине, заменик председника 

општине Сента и чланови Општинског већа. У Општинско веће се бира 5 (пет) чланова, у 
складу за законом и Статутом општине Сента. 

На другој седници Скупштине се бира и заменик председника општине. 
 

Члан 19. 
 

Предлог за избор председника општине даје председник Скупштине. 
Предлог се подноси писмено и садржи: име и презиме, страначку припадност 

кандидата односно податак о страначкој припадности, као и образложење кандидатуре.  
Уз предлог се прилаже и писмена изјава кандидата о прихватању кандидатуре. 



 
Члан 20. 

 
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од 

четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине 
општине. 

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника 
општине и кандидате за чланове Општинског већа. 

Предлог се подноси писмено и садржи: име и презиме, страначку припадност 
кандидата односно податак о страначкој неприпадности, као и образложење кандидатуре.  

Уз предлог се прилаже и писмена изјава кандидата о прихватању кандидатуре. 
 

Члан 21. 
 

Председник Скупштине отвара претрес о предложеним кандидатима. 
 

Члан 22. 
 

Након завршеног претреса приступа се гласању. 
 Гласање се врши гласачким листићима. 

 
Члан 23. 

 
На гласачким листићима су наведени имена кандидата за председника општине, 

заменика председника општине и чланова Општинског већа. 
Гласање се врши заокурживањем „за“ или „против“. 

 
 

Члан 24. 
 

Тајно гласање спроводи гласачки одбор од 3 (три) члана, које бира Скупштина јавним 
гласањем на предлог председника Скупштине. 
 

Члан 25. 
 

Гласање почиње на позив председника Скупштине. Гласачки одбор дели гласачке 
листиће одборницима уз прозивку према списку одборника. 

Број гласачких листића треба да је идентичан са бројем одборника. 
 

Члан 26. 
 

Гласање се врши у просторији где је обезбеђено тајност гласања. 
 

Члан 27. 
 

Гласачки одбор, након констатације да је сваком одборнику омогућено гласање 
закључује исто. 

Резултат гласања се утврђује по поступку утврђивања резултата избора одборника. 



Резултат гласања утврђује гласачки одбор и подноси извештај Скупштини. 
 

Члан 28. 
 

За председника општине, за заменика председника општине односно за члана 
Општинског већа кандидати су изабрани ако је већина одборника од укупног броја одборника 
гласао „за“. 

Члан 29. 
 

Овај привремени пословник ступа на снагу даном објављивања, а примењује се у раду 
друге седнице Скупштине општине Сента. 

У раду наредних седница Скупштине општине Сента примењују се одредбе 
пословника донетог 09. септембра 2008. године са изменама од 29. октобра 2012. године и 10. 
фебруара 2015. године до доношења новог пословника. 
 

Члан 30. 
 

Овај привремени пословник се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 020-27/2016-I  
Дана: 10. јун 2012. године  
Сента                                   

 
 

Председавајући конститутивна седнице 
Скупштине општине Сента 
Радован Бољановић с. р. 
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