
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА СЕНТА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БРОЈ:401-3/2014-II 
ДАНА: 06.06.2014. 
СЕНТА 
 
На основу члана 13. Одлуке о финансирању програма рада удружења ("Службени лист 
општине Сента", бр. 2/2013 и 6/2014), на основу Предлога за расподелу средстава за 
финансирање пројеката удружења у 2014. години Комисије за расподелу средстава 
удружењима из области социјалне заштите од 15.05.2014. године, Председник општине 
дана 06.06.2014. године донео је 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2014.ГОДИНИ 

1.Из средстава обезбеђених из прихода буџета општине Сента за 2014. годину у износу 
од 1.235.000,00 динара, из члана 5. глава 2.9. функција 160 позиција 243 економска 
класификација 481-Дотације невладиним организацијама 07 НВО-социјална питања 
Одлуке о буџету Општине Сента за 2014. годину („Службени лист општине Сента“, 
број 22/2013) за реализацију Пројеката удружења у области социјалне заштите путем 
конкурса распоређено је 1.050.000,00 динара. 

2. У 2014. години Општина Сента ће средствима буџета финансирати следеће пројекте:  

Ред. 
број Предлагач пројекта Пројекат Подршка у 

дин. Оцена 

1 

ЕУ - војвођански 
едукациони центар за 
образовање одраслих/ 

EU- Vajdasági 
Felnőttképzési Központ 

Azonos esélyeket az 
életre 

53.500,00 ЗАДОВОЉАВА 

2 

"Рука у руци" друштво 
за помоћ и заштиту 
ментално и физички 
оштећених лица/ Kéz a 

kézben értelmi 
fogyatékosok és segítőik 

civil szervezete 

Kapcsolatépítés, 
tapasztalat csere a 

környező településeken 
élő, fogyatékost nevelő 

családokkal 

24.000,00 ЗАДОВОЉАВА 

3 
ПЕТРА удружење, 
“PETRA Egyesület” 

Vigyázat!! 
Kamaszveszély!! 

70.000,00 ЗАДОВОЉАВА 

4 
Живи свој живот!/ Éld 

az életed! Egyesület 
A boldogság nyomában- 
V. Életmódkonferencia 

43.500,00 ЗАДОВОЉАВА 



5 
Удружење Грађана 

Легенда, „Legenda Civil 
szervezet” 

Játékosan szerbül 48.500,00 ЗАДОВОЉАВА 

6 

Удружење грађана 
„КАЛИ JАКХ“ Сента, 
“KALI JAKH Polgári 

Egyesülés Zenta“ 

Gyermekfelzárkóztatási 
program 

50.000,00 ЗАДОВОЉАВА 

7 
Удружење грађана 

Романо Дром, „Romano 
Drom Tornyos” 

Gyermekek-a jelenünk és 
a jövőnk 

50.000,00 ЗАДОВОЉАВА 

8 

Удружење грађана 
„Сунцокрет“ Сента, 

„Napraforgó Civil 
szervezet Zenta“ 

Főzzünk együtt a 
gyerekekkel az 

egészséges táplálkozás 
jegyében 

50.000,00 ЗАДОВОЉАВА 

9 
Удружење „Баранголо“, 

“Barangoló civil 
Szervezet” 

Hívogat az iskola 30.000,00 ЗАДОВОЉАВА 

10 
Удружење грађана 

“Подршка-Támogatás” 
Polgárok Egyesülete 

"Анализа услуга 
социјалне заштите на 
локалном нивоу“ 

46.000,00 ЗАДОВОЉАВА 

11 

Удружење сенћанских 
дијабетичара, Сента, 
“Zentai cуkorbetegek 

szervezete, Zenta” 

Édesalma vagy-e? 61.500,00 ЗАДОВОЉАВА 

12 

Савез Инвалада рада 
Војводине, општинска 
организација ин валида 
рада Сента, „Vajdasági 

munkarokkantak 
szövetsége Zenta község 

munkarokkantak 
egyesülete” 

Baráti kapcsolatok 
ápolása kül és belföldi 
rokkant szervezetekkel 

75.000,00 ЗАДОВОЉАВА 

 

 
 УКУПНО: 602.000,00  

 

3. Са подносиоцима пројеката из тачке 1. ове Одлуке Председник општине закључује 
уговор о финансирању пројеката.  

4. Стручне и административно-техничке послове припреме предлога уговора и праћења 
реализације обавља Одељење за општу управу и друштвене делатности а послове 
финансијске реализације Одељење за привреду и финансије. 

 5. Ова Одлука је коначна. 
Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Сента се 
објављује на Огласној табли Општинске управе, на званичној интернет презентацији 
општине и у "Службеном листу општине Сента".  

 



6. Удружење се обавезује да пре закључивања уговора о додели средстава предлог 
буџета пројекта усклади са висином додељених средстава 
 
7. Одлуку доставити: Одељење за општу управу и друштвене делатности, Одељење за 
привреду и финансије и архиви. 
 

 
                                                                              Председник општине Сента 
 
                                                                                   Рудолф Цегледи                                                                              
 

 


