
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА СЕНТА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА   

Број: 55-1/2017-II 

Дана, 21. марта  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 из области социјалне заштите од 

посебног интереса за општину, i to  од  20. марта  2017. године, Председник 

општине Сента дана 21. марта  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 

социјалне заштите 

 

I  У  2017. години Општина Сента финансира и суфинансира програме и пројекате 

удружења у области социјалне заштите од редног броја 1, закључно са редним 

бројем  9:  

 

Редни 

број      
Удружење Назив програма односно пројекта  

Износ 

новчаних 

средстава 

који се 

одобравају  

1 

Удружење грађана 

„Caritas” Сента 

 

Народна кухиња и дневни боравак 

старих и усамјенних 
2.220.000,00 

 

 

 



Редни 

број      
Удружење Назив програма односно пројекта  

Износ 

новчаних 

средстава 

који се 

одобравају  

 

 

2 

 

 

Савез инвалида рада 

Војводине 

Општинска организација 

Сента  

Организовање, живот 

 и помоћ инвалидима  

и пензионерима у трећем добу 

 

80.000,00 

3 

Удружење „Петра“ 

Сента 

 

Радионица за развој личности 55.000,00 

4 

„Рука у Руци” друштво за 

помоћ и заштиту ментално 

и физички оштећених лица 

Сента 

И ми смо део света око нас 

односно  

Заштита ментално и физички 

оштећшених лица  

1.230.000,00 

5 

Међуопштинска  

организација глувих и 

наглувих Сента 

„Сервис психо-социјалне подршке 

са преводилачким сервисом на 

знакови језика“ 

820.000,00 



Редни 

број      
Удружење 

Назив програма односно 

пројекта  

Износ новчаних средстава који 

се одобравају  

6 

Сенћанско 

удружење 

слепих и 

слабовидих 

Трошкови 

функцинисања“Сенћанског 

удржења слепих и 

слабовидих“ 

200.000,00 

7 

Заједница 

„БРАЧНИ 

ВИКЕНД“ 

Војводина 

Сента 

„БРАЧНИ ВИКЕНД“ 

Војводина 
60.000,00 

8 

Удржење 

грађана 

Подршка 

Сента 

Заштитимо децу “СТОП 

НАСИЉУ“ 
55.000,00 

9 

Удржење 

оболелих од 

мултипле 

склерозе 

северно 

банатског 

округa 

Нови 

Кнежевац 

 

„Живот је уметност“ 60.000,00 

 



II  Позивају се учесници конкурса који су добили мањи износ од тражених 

средстава, да у року од осам дана од дана објављивања одлуке доставе ревидиране 

износе структуре трошкова програма наведене у пријави за конкурс, сходно 

висини додељених средстава, односно обавештење о томе да одустају од средстава 

која су им додељена. 

 
III 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 социјалне заштите, 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 178 и 

179, у износу од 4.800.000,00 динара. 

 

Поводом конкурса су приспеле девет благовремене и потпуне односно комплетне 

пријаве. 

 

Комисија за доделу средстава за програме из области социјалне заштите, од 

посебног интереса за општину, 20. марта  2017. године у канцеларији број 50. 

„Градске куће” у Сенти, Главни трг 1, са почетком у 13,00 часова, одржала је 

седницу и сачинила је следећу 

  

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА 

пријављених програма и пројеката удружења у области социјалне заштите  

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 социјалне заштите од 

редног броја 1, закључно са редним бројем  9, и то:  

 

Редни 

број      
Удружење 

Назив програма односно 

пројекта  

Износ 

новчаних 

средстава 

који се 

одобравају  

Број бодова по 

свим 

критеријумима 

Укупан збир 

бодова 

Јед. bр. 

критеријума 
Бодови 

1 
Удружење 

грађана 

Народна кухиња и дневни 

боравак старих и 
2.220.000,00 120 

1 10 

2 10 

http://www.zenta-senta.co.rs/
http://www.zenta-senta.co.rs/
http://www.zenta-senta.co.rs/


„Caritas” Сента 

 

усамјенних 3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 10 

8 20 

укупно 120 

 

 

2 

 

 

Савез инвалида 

рада Војводине 

Општинска 

организација 

Сента  

Организовање, живот 

 и помоћ инвалидима  

и пензионерима у трећем 

добу 

 

80.000,00 120 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 10 

8 20 

укупно 120 

3 

Удружење 

„Петра“ Сента 

 

Радионица за развој 

личности 
55.000,00 120 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 10 

8 20 

укупно 120 

4 

„Рука у Руци” 

друштво за 

помоћ и заштиту 

ментално и 

физички 

оштећених лица 

Сента 

И ми смо део света око нас 

односно  

Заштита ментално и 

физички оштећшених лица  

1.230.000,00 110 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 0 

8 20 

укупно 110 

5 

Међуопштинска  

организација 

глувих и 

наглувих Сента 

„Сервис психо-социјалне 

подршке са преводилачким 

сервисом на знакови 

језика“ 

820.000,00 110 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 0 



8 20 

укупно 110 

6 

Сенћанско 

удружење 

слепих и 

слабовидих 

Трошкови 

функцинисања“Сенћанског 

удржења слепих и 

слабовидих“ 

200.000,00 110 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 0 

8 20 

укупно 110 

7 

Заједница 

„БРАЧНИ 

ВИКЕНД“ 

Војводина 

Сента 

„БРАЧНИ ВИКЕНД“ 

Војводина 
60.000,00 110 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 0 

8 20 

укупно 110 

8 

Удржење 

грађана 

Подршка Сента 

Заштитимо децу “СТОП Н 

АСИЉУ“ 
55.000,00 110 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 0 

8 20 

укупно 110 

9 

Удржење 

оболелих од 

мултипле 

склерозе 

северно 

банатског 

округa 

Нови Кнежевац 

 

„Живот је уметност“ 60.000,00 100 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 0 

6 10 

7 0 

8 20 

укупно 100 

                                                        Укупно: 4.780.000,00 динара   

 

Ова листа вредновања и рангирања објављена је на званичној интернет страници 
Општине Сента ( http://www.zenta-senta.co.rs/ ) и Порталу е-Управа. 

http://www.zenta-senta.co.rs/


 

Дана 21. марта 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 социјалне заштите. 

 

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. 

 

Према члану 20. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката 

удружења од јавног интереса за општину Сентa, поред одлуке о расподели 

средстава на званичној интернет страници општине објављује се и информација 

за учеснике конкурса који су добили мањи износ од тражених средстава, да у року 

од осам дана од дана објављивања одлуке доставе ревидиране износе структуре 

трошкова програма наведене у пријави за конкурс, сходно висини додељених 

средстава, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им 

додељена. 
 

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. 


