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На основу члана 48. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 

број 5/2011) и члана 75. Пословника Скупштине општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број 12/2008, 30/2012  и 03/2015) 

 

С А З  И  В А М 
2.  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 

22. ЈУН 2016. ГОДИНЕ 
 

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

Након усвајања записника са 1., конститутивне седнице Скупштине општине Сента 
од 10. јуна 2016. године предлажем следећи 
 
 

ПРЕДЛОГ  ДНЕВНОГ РЕДА: 
 
1. Давање свечане изјаве одборника Скупштине општине Сента,  
2. Предлог Решења о констатовању престанка мандата председнику и заменику   

председника Скупштине општине Сента, 
3. Предлог Решења о констатовању престанка мандата председника, заменика  

председника и чланова Општинског већа општине Сента, 
4. Избор председника, заменика председника и чланова Општинског већа општине 

Сента, 
5. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Сента, 

 
 

 
 

Председница Скупштине општине Сента 
       
            Татјана Бало с. р. 

 
 
 
 



З А П И С Н И К 
са 1. конститутивне  седнице Скупштине општине Сента, која је одржана дана 10. јуна 

2016. године са почетком у 09:00 часова у Великој сали зграде  
Скупштине општине Сента. 

 
Конститутивну седницу у својству председавајућег претходног сазива Скупштине 
општине Сента отворио је Предраг Поповић, те при том одржио је кратак свечани 
говор.  
 
На основу члана 37. Статута општине Сента, конститутивном седницом новога сазива а 
до избора новог председника Скупштине општине председава најстарији одборник. 
Према званичном извештају о спроведеним изборима за одборнике Скупштине 
општине Сента одржаним 24. априла 2016. године најстарији одборник новог сазива је 
госп. Радован Бољановић који је рођен 29. фебруара 1934. године. 
 
Руковођење даљим током седнице је преузео одборник, г-дин. Радован Бољановић, који 
је замолио Андреу Марки, на пословима руковања системом за вођење седница и 
пребројавања гласова да прочита имена одборника 
 
 

1. Рудолф Цегледи 
2. Чонгор Леринц 
3. Марта Рац Сабо 
4. Јожеф Бобан 
5. Тибор Патаки 
6. Жужана Ватаи 
7. Ервин Тот 
8. Атила Перпауер 
9. Хајналка Бурањ 
10. Игор Сегединхски 
11. Жолт Хусар 
12. Петар Терзић 
13. Иштван Ђери 
14. Татјана Бало 
15. Миладин Брадић 
16. Радован Бољановић 
17. Анико Жирош Јанкелић  
18. Предраг Поповић 
19. Јожеф Бакош 
20. Мирјана Вуканић 
21. Золтан Нађ 
22. Ференц Жолдош 
23. Јожеф Гордан 
24. Каталин Бурањ 
25. Јожеф Шандор 
26. Петер Кокаи 
27. Ласло Рац Сабо 
28. Ева Миклош 
29. Борис Зец 

 
Након тога, на основу члана 5. Пословника Скупштине општине Сента Радован 
Бољановић је отворио 1. конститутивну седницу Скупштине општине Сента. 
Поздравио је присутне и при том је одржао кратак свечани говор.   



 
Након тога председавајући је констатовао да постоји кворум за пуноважно одлучивање 
јер седници присуствовало од 29 одборника 28 одборника. Зец Борис је био одсутан.  
Председавајући је констатовао да са позивом за данашњу седницу достављен је и и 
предлог дневног реда, те предлаже да на основу консултација и договора са 
руководством општине, да се са дневног реда скине: „Разматрање предлога привременог 
Пословника Скупштине општине Сента“, које се налази под тачком 6. дневног реда, 
обзиром да је ова седница заказана и ради по важећем Пословнику Скупштине општине. 
Предлог је стављен на гласање.  
 
Гласање је било јавно и вршило се подизањем гласачких листића: „зеленог“ за предлог, 
„црвеног“ против и „жути“, ако се уздржава. 
 
Након гласања председавајући је констатован да је предлог усвојен ВЕЋИНОМ 
ГЛАСОВА, са 23 гласа „за“ и са 5 „уздржана“ гласа.  
 
Након тога прешло се на утврђивање дневног реда у целини.  
 
Након гласања дневни ред се усвојило ЈЕДНОГЛАСНО према следећем: 
 

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. Избор председника Скупштине општине Сента 
7. Избор Заменика Председника Скупштине општине Сента 
8. Постављање секретара Скупштине општине Сента 

 
Прешло се на рад по тачкама дневног реда: 
 
1. тачка 
Избор Комисије за потврђивање мандата одборника (верификациона комисија) 
 
Утврђивање сагласности уверења о избору за  одборника и извештаја Изборне комисије 
врши верификациона комисија. 
 
Радован Бољановић у верификациону Комисију је предложио: 
 
1. МАРТА РАЦ САБО  - ЗА ПРЕДСЕДНИКА 
2. ПЕТАР ТЕРЗИЋ   - ЗА ЧЛАНА 
3. АНИКО ЖИРОШ ЈАНКЕЛИЋ - ЗА ЧЛАНА 
 
Председавајући је отворио претрес. Пошто другог предлога није било исти је ставио на 
гласање.  
 
Након гласања председавајући је констатовао да је предлог ЈЕДНОГЛАСНО усвојен. 
 
Председавајући је замолио Комисију, да се повуче у просторију број 46. ради 
конституисања и обављања свог задатка, а при том је одредио паузу од 15 минута.  
 



Након паузе, у наставку седнице Радован Бољановић је обавестио присутне да 
конститутивној седници присуствује и Начелник округа г-дин Лукач Никола, кога је 
Скупштина аплаузом поздравила.  
 
Након паузе се прешло на 2. тачку дневног реда: 
 
2. тачка 
Извештај Изборне комисије општине Сента 
 
Марија Пастор, председница Изборне комисије је дала свој извештај.  
 
Председавајући је отворио претрес. Нико од присутних није се јавио за реч, те 
приступило се гласању о усвајању предметног Извештаја.  
 
Након гласања председавајући је констатовао да је Извештај Изборне комисије 
општине сента усвојен ЈЕДНОГЛАСНО. 
 
Извештај Изборне комисије чини саставни део овог записника. 
 
3. тачка 
Извештај Комисије за утврђивање сагласности уверења о избору за одборника и 
извештаја Изборне комисије општине Сента 
 
Председница верификационе Комисије, Марта Рац Сабо и члан Комисије Петар Терзић 
су поднели извештај о раду Комисије и констатовали су да је Изборна комисија 
поднела извештај о спроведеним изборима и да су уверења о избору одборника у 
сагласности са тим извештајем. 
 
Председавајући је извештај верификационе Комисије ставио на гласање те 
констатовано је да је Извештај ЈЕДНОГЛАСНО прихваћен.  
 
Извештај Комисије је саставни део овог записника. 
 
4. тачка 
Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Сента 
 
С обзиром да под претходним тачкама дневног реда били су усвојени Извештај 
Комисије за утврђивање сагласности уверења о избору за одборника као и Извештај 
Изборне комисије општине Сента, којим је утврђено да су уверења о избору одборника 
у сагласности са подацима из Извештаја Изборне комисије, на основу члана 56. става 2. 
Закона о локалним изборима, председавајући је ставио на гласање предлог за 
потврђивање мандата одборника. 
 
Након гласања председавајући је констатовао да је  предлог ЈЕДНОГЛАСНО  усвојен и 
да су потврђени мандати за 29 одборника Скупштине општине Сенте. 
 
С овим у смислу члана 14. Пословника Скупштине општине престаје мандат одборника из 
претходног сазива. 
 
5. тачка 
Давање свечане изјаве одборника Скупштине општине Сента 
 
Одборници су дали (и својеручно потписали) свечане изјаве одборника Скупштине 
општине Сента.  



6. тачка 
Избор председника Скупштине општине Сента 
 
Пошто се председник Скупштине општине бира тајним гласањем, путем гласачких 
листића, председавајући је предложио формирање гласачког одбора за спровођење 
избора и за утврђивање резултата гласања у седећем саставу: 
 

1. ЧОНГОР ЛЕРИНЦ   - ЗА ПРЕДСЕДНИКА 
2. МИЛАДИН БРАДИЋ  - ЗА ЧЛАНА 
3. ЕВА МИКЛОШ   - ЗА ЧЛАНА 

 
Након спроведеног гласања председавајући је констатоваo да је гласачки Одбор 
ЈЕДНОГЛАСНО изабран.  
 
Предлог за избор председника Скупштине општине поднело је 16 одборника. У име 
предлагача Александар Вучић – Србија побеђује и Савеза Војвођанских Мађара – 
Иштван Пастор, реч је добио Чонгор Леринц (22:26 – II) 
 
На основу члана 17. и 18 Пословника Скупштине општине Сента, Савез Војвођанских 
Мађара и Српска Напредна Странка за кандидата за избор председника Скупштине 
општине Сента је предложила кандидата Татјану Бало из Српске Напредне Странке.  
 
Анико Жирош Јанкелић (25:27 – II) у име изборне листе Доказали смо делом – 
Демократска Странка, Мађарски покрет за промене – Ференц Жолдош и Сента 
Сенћанима – Ласло Рац Сабо, за кандидата за избор председника Скупштине општине 
Сента је предложила кандидата Јожефа Шандора  
 
Других предлога није било, те председавајући је утврдио листу кандидата за избор 
председника Скупштине општине Сента према следећем 
 

1. БАЛО ТАТЈАНА 
2. ШАНДОР ЈОЖЕФ 

 
Констатовало се да избор се врши тајним гласањем на лицу места путем гласачких 
листића заокруживањем редног броја испред имена кандидата.  
 
Председавајући је одредио паузу од 15 минута док стручна служба, односно гласачки 
Одбор припреми материјале потребне за спровођење гласања. 
 
Након завршетка паузе, уз помоћ стручне службе поделила су се поименично гласачки 
листићи. Одборници су били замољени да након заокруживања броја испред имена 
кандидата, гласачки листић убаце у за то припремљену гласачку кутију.  
 
Председник Гласачког одбора Чонгор Леринц је поднео извештај о спроведеном 
гласању и констатовао следеће: 
 
Од укупно 29 одборника било је присутно 28 одборника. Подељено је 28 гласачких 
листића. Сваки гласачки листић је био важећи. Резултат гласања: 
 
За кандидата Јожефа Шандора гласао је 12 одборника 
За кандидата Татјана Бало гласало је 16 одборника 
 



Констатовано је да је Татјана Бало ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА је изабрана за председника 
Скупштине општине Сента за мандатни период од 4 (године). 
 
Записник о раду Гласачког одбора је саставни део овог записника. 
 
Пре ступања на дужност, председавајући је замолио ново изабраног председника да 
пред одборницима приступи давању свечане изјаве. 
 
Након тога председница Скупштине општине обратила се одборницима захваљујући се 
на указаном поверењу.  
 
Даљем током седнице руководи ново изабрана председница Скупштине општине.  
 
7. тачка  
Избор Заменика Председника Скупштине општине Сента 
 
Пошто се заменик председник Скупштине општине бира тајним гласањем, путем 
гласачких листића, председавајућа је предложила формирање гласачког одбора за 
спровођење избора и за утврђивање резултата гласања у седећем саставу: 
 

1. ЧОНГОР ЛЕРИНЦ   - ЗА ПРЕДСЕДНИКА 
2. МИЛАДИН БРАДИЋ  - ЗА ЧЛАНА 
3. ЕВА МИКЛОШ   - ЗА ЧЛАНА 

 
Након спроведеног гласања председавајућа је констатовала да је гласачки Одбор 
ЈЕДНОГЛАСНО изабран.  
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
Реч је затражио Јожеф Шандор (24:51 – III), Честитао је ново изабраној председници и 
одборницима и у име изборне листе Анико Жирош Јанкелић – Доказали смо делом – 
Демократска Странка, Мађарски покрет за промене – Ференц Жолдош и Сента 
Сенћанима – Ласло Рац Сабо, за заменика председника Скупштине општине је 
предложио Анику Жирош Јанкелића. (предлог је верификовао 13 одборника). 
 
Реч је затражио Радован Бољановић (27:00 – III), у име одборничке групе Александар 
Вучић – Србија побеђује и Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пастор за заменика 
председника Скупштине општине је предложио Тибора Патакиа. (предлог је 
верификовао 16 одборника). 
 
По овој тачци дневног реда дискутовао је Ласло Рац Сабо (29:00 – III) 
 
Других предлога није било, те Председница Скупштине општине је затворила претрес и 
утврдила листу кандидата за избор заменика председника Скупштине општине Сента 
према следећем  
 

1- АНИКО ЖИРОШ ЈАНКЕЛИЋ 
2- ТИБОР ПАТАКИ 

 
Констатовало се да избор се врши тајним гласањем на лицу места путем гласачких 
листића заокруживањем редног броја испред имена кандидата.  
 



Председавајућа је одредила паузу од 15 минута док стручна служба, односно гласачки 
Одбор припреми материјале потребне за спровођење гласања. 
 
Након завршетка паузе, уз помоћ стручне службе поделила су поименично гласачки 
листићи. Одборници су били замољени да након заокруживања броја испред имена 
кандидата, гласачки листић убаце у за то припремљену гласачку кутију.  
 
Председник Гласачког одбора Чонгор Леринц је поднео извештај о спроведеном 
гласању и констатовао следеће: 
 
Од укупно 29 одборника било је присутно 28 одборника. Подељено је 28 гласачких 
листића. Сваки гласачки листић је био важећи. Резултат гласања: 
 
За кандидата Анико Жирош Јанкелић гласао је 12 одборника 
За кандидата Тибора Патакија гласало је 16 одборника 
 
Записник о раду Гласачког одбора је саставни део овог записника. 
 
Констатовано је да је Тибор Патаки ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА је изабран за заменика 
председника Скупштине општине Сента за мандатни период од 4 (године). 
 
Записник о раду Гласачког одбора је саставни део овог записника. 
 
Пре ступања на дужност, председавајућа је замолио новоизабраног заменика 
председника Скупштине да пред одборницима приступи давању свечане изјаве. 
 

8 тачка 
Постављање секретара Скупштине општине Сента 
 
Председница Скупштине општине Сента на основу члана 33. Пословника Скупштине 
општине Сента за секретара Скупштине општине Сента предложила је Кароља 
Кермеција. 
 
Пошто нико од одборника није затражио реч, председница је предлог ставила на 
гласање.  
 
Након спроведеног гласања председница Скупштине општине Сента је констатовала да 
је предлог УСВОЈЕН већином гласова и да је секретар Скупштине општине Сента 
постављен на мандатни период од 4 године.  
 
Председница Скупштине општине Сента је констатовала да на основу члана 28. став 3. 
Закона о локалној самоуправи, Скупштина општине Сента је конституисана. 
 
Након тога одборник Јожеф Бобан је затражио реч и усмено, без образложења је дао 
оставку на мандат одборника Скупштине општине Сента. 
 
Члан 46. став 3. Закона о локалним изборима предвиђа да после подношења усмене 
оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику 
престао мандат, те председница Скупштине општине је предложила  допуну дневног 
реда на следећи начин: 
 
 
 



9.  тачка 
Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине општине Сента, 
Јожефа Бобана, 
 

10. тачка 
Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Сента 
 
Предлог за допуну дневног реда председница Скупштине општине је ставила на 
гласање. 
 
Скупштина општина предлог је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА усвојила.  
 
Председница Скупштине општине је констатовала да је Јожеф Бобан, одборник 
Скупштине општине Сента поднео оставку и да је Јожеф Бобан представник политичке 
странке Савез Војвођанских Мађара. 
 
Након отварања претреса по 9. тачци дневног реда, нико од одборника није затражио 
реч, те председница Скупштине општине предлог је ставила на гласање.  
 
Скупштина општина ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА је донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата одборника Скупштине 
општине Сента, Јожефа Бобана. 

 
Прешло се на разматрање 10. тачке дневног реда 
 
На изборној листи Савеза Војвођанских Мађара следећи кандидат за одборника је 
Поша Шош Теодора. Председница Скупштине општине је замолила Изборну Комисију 
Општине Сента, да изда уверење о избору Поша Шош Теодоре. 
 
Председница Скупштине општине је одредила паузу од 15 минута. 
 
Након паузе председница Скупштине општине је предала реч Пастор Марији, 
председници  Изборне комисије општине Сента да поднесе извештај.  
 
Утврђивање сагласности уверења о избору за  одборника и извештаја Изборне комисије 
врши верификациона комисија. 
 
Председница Скупштине општине у верификациону Комисију је предложила: 
 
1. МАРТА РАЦ САБО  - ЗА ПРЕДСЕДНИКА 
2. ПЕТАР ТЕРЗИЋ   - ЗА ЧЛАНА 
3. АНИКО ЖИРОШ ЈАНКЕЛИЋ - ЗА ЧЛАНА 
 
Председавајућа је отворио претрес. Пошто другог предлога није било исти је ставио на 
гласање.  
 
Након гласања председавајућа је констатовао да је предлог ЈЕДНОГЛАСНО усвојен. 
Верификациона комисија је извршила свој задатак и констатовала је да је Изборна 
комисија поднела извештај о спроведеним изборима и да су уверења о избору 
одборника Теодора Поша Шош у сагласности са тим извештајем. 
 



Записник о раду верификационе Комисије је саставни део овог записника.  
 
На основу горе изнетих председница Скупштине општине је констатовала, да је уверење о 
избору Теодоре Поша Шош у сагласности са извештајем изборне комисије општине 
 
Председавајућа је извештај верификационе Комисије ставио на гласање те 
констатовано је да је Извештај ЈЕДНОГЛАСНО прихваћен.  
 
С обзиром да је Скупштина општина  усвојила извештај верификационе  комисије, којим је 
утврђен  да је уверење о избору Теодоре Поша Шош  за одборника Скупштине општине у 
сагласности са подацима из извештаја Изборне комисије, на основу члана 56. став 6. закона о 
локалним изборима, председницса Скупштине општине је ставила на гласање гласање 
предлог за  потврђивање мандата одборника Теодоре Поша Шош. 
 
Након гласања Председница Скупштине општине је констатовала да је предлог 
ЈЕДОГЛАСНО усвојен и да је мандат Теодоре Поша Шош верификован. 
 
Након тога Теодора Поша Шош је дала свечану изјаву и потписала докуменат.  
 
Председница Скупштине општине је констатовала да је Ласло Рац Сабо поднео 
обавештење о формирању одборничке групе „ZENTA A ZENTAIAKÉ – Rácz Szabó 
László – СЕНТА СЕНЋАНИМА, који докуменат су потписали Ласло Рац Сабо, Ева 
Миклош и Борис Зец.  
 
Пошто је дневни ред исцрпљен, председник Скупштине је закључио седницу у 12,30 
часова 
 

 
Андреа Марки 

на пословима руковања 
системом за вођење 

седница и пребројавања 
гласова 

 Председник 
Скупштине општине Сента 

 
Татјана Бало 

 
                                                                                                            Секретар 
                                                                                              Скупштине општине Сента 
                                                                                                         Карољ Кермеци 
На основу стенографског записа 
 Записник саставио Жолт Барта 
 
 



        Предлог 
 На основу члана 46. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, број 5/2011) и члана 14. Пословника Скупштине општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број 12/2008, 30/2012  и 03/2015), Скупштина општине Сента  на седници 
одржаној 22. jуна 2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ E 
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  ПРЕДСЕДНИКУ И ЗАМЕНИКУ 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
I  

Констатује се престанак мандата председнику Скупштине општине Сента 
Предрагу Поповић и заменику предсeдника Скупштине општине Сента, Ласлу Бера, 
даном потврђивања мандата одборника у Скупштини општине Сента, односно са 10. јуни 
2016. године.  

II  
Ово Решење објавити у “Службеном листу општинe Сента”.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

Решењем Скупштине општине Сента број 020-5/2015- I од 30 децембра 2015. 
године за председника Скупштине општине Сента изабран је Предраг Поповић са 
мандатом до истека мандата одборника Скупштине општине Сента. 

Решењем Скупштине општине Сента број 02-36/2012-I  од 06. септембра 2012. 
године за заменика председника Скупштине општине Сента изабран је Ласло Бера са 
мандатом до истека мандата одборника Скупштине општине Сента. 

Како је Закључком о потврђивању мандата одборника бр. 020-40/2016-I од 10. јуна 
2016. године, потврђени мандати одборника Скупштине општине Сента изабраним на 
изборима одржаним 24. априла 2016. године, одлучено је као у диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: ________/2016-I  
Дана: 22. јуна 2012. године  
С Е Н Т А                                       

 
 

Председница Скупштине општине Сента  
Татјана Бало с. р. 

 
 
 



Предлог 
 На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
129/07), члана 46. тачка 13. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
5/2011), Скупштина општине Сента  на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ E  

 
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  ПРЕДСЕДНИКУ, ЗАМЕНИКУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
I  

Констатује се престанак мандата председнику општине Сента Рудолфу Цегледи, 
заменику председника општине Сента Ференцу Борбељ, као и члановима Општинског 
већа општине Сента Виктору Варга, Андрашу Кошицки, Золтану Нађ, Еви Хевер и 
Ђенђи Кормањош Катона, даном потврђивања мандата одборника у Скупштини 
општине Сента, односно са 10. јуна 2016. године и престанак дужности са даном избора 
нових извршних органа са датумом од 22. јуна 2016. године. 

 
II  

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe Сента”.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 51. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007) 
као и чланом 88. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента”, бр. 5/2011) 
прописано је да престанком мандата скупштине престаје мандат извршних органа 
општине, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност 
новог председника општине и општинског већа. 

Чланом 88. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента”, бр. 5/2011) 
прописано је да престанком мандата Скупштине престаје мандат председнику општине и 
Општинском већу,с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на 
дужност новог председника општине и општинског већа са датумом од 16.07.2012. године. 

Како је Закључком о потврђивању мандата одборника бр. 020-40/2016-I од 10. јуна 
2016. године, потврђени мандати одборника Скупштине општине Сента изабраним на 
изборима одржаним 24. априла 2016. године, одлучено је као у диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: _______/2016-I  
Дана: 22. јуна 2016. године  
С Е Н Т А                                       

 
 

Председница Скупштине општине Сента  
Татјана Бало с. р. 

 


	01_POZIV_02_SRB
	С А З  И  В А М
	22. ЈУН 2016. ГОДИНЕ


	001_ZAPISNIK_01_
	02_Prestanak_mandata_Predrag_Bera
	03_Prestanak_mandata_Cegledi_Borbelj_OV

