
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА СЕНТА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА   
Број: 217-1/2017-II 
Дана, 23. фебруара 2017. године  
С е н т а 
 
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 75. став 1. тачка 8. Статута општине 
Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 5/2011) и члана 18. Одлуке о 
финансирању и суфинансирању програма и пројеката удружења од јавног интереса 
за општину Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 29/2016), а на  предлог 
Комисијe за доделу средстава за програме од посебног интереса за општину из 
области заштите од пожара од  23.  februara 2017. године, Председник општине 
Сента дана 23. фебруара 2017. године,  доноси следећу   
 

ОДЛУКУ 
 О  ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА  

за подстицање програма и пројеката или недостајућег дела средстава за 
финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења у области 
заштите од пожара 
 
 
I  У  2017. години Општина Сента финансира и суфинансира програме и пројекате 
удружења у области заштите од пожара од редног броја 1, закључно са редним 
бројем  4:  

 

Редни 
број     Удружење Назив програма односно 

пројекта  

Износ новчаних 
средстава који се 

одобравају  

 

1 
Добровојно 
ватрогасно 
друштво Сента 

Улога добровољних 
ватрогасаца у заштити од 

пожара 

1.287.082.00 
динара 



 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Општински 
ватрогасни савез 
Сента 

Органозовано остваривање 
задатака од  заједничког 

друштвеног  интереса  
сенћанских удружења 

ватрогасаца  

766.936,80  
динара 

3 
Добровојно 
ватрогасно 
друштво Торњош 

Добровојни ватрогасци 
Торњоша  у сталној 

приправности  

95.600,00  
динара 

 
4 

 

Добровојно 
ватрогасно 
друштво Кеви 

Укључivanje  добровојних  
ватрогасца у заштиту од 

пожара 
у што већем броју 

50.100,00  
динара 

 
II  Ова одлука је коначна и објављује се на званичној интернет страници 
Општине Сента (http://www.zenta-senta.co.rs) и на Порталу е-Управа. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу члана 6. став 1. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и 
пројеката удружења од јавног интереса за општину Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 29/2016), председник општине Сента дана 23. 01. 2017. године 
расписао и на званичној интернет страници Општине Сента ( http://www.zenta-
senta.co.rs/ ) и Порталу е-Управа објављивао Јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката удружења у области заштите од пожара, и то 
за новчана средства која су планирана Одлуком о буџету општине Сента за 2017. 
годину („Службени лист општине Сента“ бр. 29/2016), на буџетској позицији 79, у 
износу од 2.200.000,00 динара. 
 
Поводом конкурса су приспеле четири благовремене и потпуне односно комплетне 
пријаве. 
 
Комисија за доделу средстава за програме од посебног интереса за општину из 
области заштите од пожара, дана 23. фебруара 2017. године у канцеларији број 30. 
„Градске куће” у Сенти, Главни трг 1, са почетком у 7,00 часова, одржала је 
седницу и сачинила је следећу 
  



ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА 
пријављених програма и пројеката удружења у области заштите од пожара 
поводом јавног конкурса обљавјеног 23. јануара 2017. године у “Службеним 
листу општине Сента” бр. 1/2017 

 
Предлаже се Председнику општине да у  2017. години Општина Сента финансира и 
суфинансира програме и пројекате удружења у области заштите од пожара од 
редног броја 1, закључно са редним бројем  4, и то:  
 
 

Редни 
број     Удружење Назив програма 

односно пројекта  

Износ 
новчаних 
средстава 

који се 
одобравају  

Број бодова по 
свим 

критеријумима 

Укупан збир 
бодова 

Јед. бр. 
критеријума Бодови 

1 
Добровојно 
ватрогасно 
друштво Сента 

Улога 
добровољних 
ватрогасаца у 

заштити од пожара 

1.287.082.00 
динара 120 

1 10 
2 10 
3 20 
4 20 
5 20 
6 10 
7 10 
8 20 

укупно 120 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Општински 
ватрогасни савез 
Сента 

Органозовано 
остваривање 
задатака од  
заједничког 
друштвеног  

интереса  
сенћанских 
удружења 

ватрогасаца  

766.936,80  
динара 119 

1 9 
2 10 
3 20 
4 20 
5 20 
6 10 
7 10 
8 20 

укупно 119 

3 
Добровојно 
ватрогасно 
друштво Торњош 

Добровојни 
ватрогасци 
Торњоша  у 

сталној 
приправности  

95.600,00  
динара 118 

1 8 
2 10 
3 20 
4 20 
5 20 
6 10 
7 10 
8 20 
укупно 118 



 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

Добровојно 
ватрогасно 
друштво Кеви 

Укључivanje  
добровојних  
ватрогасца у 

заштиту од пожара 
у што већем броју 

50.100,00  
динара 117 

1 7 
2 10 
3 20 
4 20 
5 20 
6 10 
7 10 
8 20 
укупно 117 

                                      Укупно:               2.199.718,80      динара 
Ова листа вредновања и рангирања објављена је на званичној интернет страници 
Општине Сента ( http://www.zenta-senta.co.rs/ ) и Порталу е-Управа. 
 
Дана 23. фебруара 2017. године сви учесници јавног конкурса су се одрицали од 
права на приговор на ову листу вредновања и рангирања, те листа је достављена 
Председнику општине Сента ради доношења Одлуке о избору програма и пројеката  
и расподели средстава за подстицање програма и пројеката или недостајућег дела 
средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења у 
области заштите од пожара. 
 
Према члану 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члану 75. став 1. тачка 8. Статута општине 
Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 5/2011), председник општине доноси 
појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине. 
 
Према члану 18. став 1. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и 
пројеката удружења од јавног интереса за општину Сента, одлуку о избору 
програма којима се из буџета општине додељују средства за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање или суфинансирање програма 
доноси председник општине у року од 30 дана од дана утврђивања Листе из става 
1  члана 15 ове Одлуке.  
 
Председник општине Сента, на основу 18. став 1. Одлуке о финансирању и 
суфинансирању програма и пројеката удружења од јавног интереса за општину 
Сента,  донео је   одлуку, као у диспозитиву. 
 
Ова одлука, на основу члана 18. став 2. Одлуке о финансирању и суфинансирању 
програма и пројеката удружења од јавног интереса за општину Сента, коначна је и 
на основу члана члану 19. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и 
пројеката удружења од јавног интереса за општину Сента, објављује се на  
званичној интернет страници општине Сента и Порталу е-Управа. 
   
 

                                                                                      Председник општине                                                     
      Рудолф Цегледи с.р. 


