
З А П И С Н И К 
 
са 14. седнице Скупштине општине Сента, која је одржана 10. jуна 2013. године у 
временском трајању од 9.00 до 10.40 часова у великој сали зграде Скупштине 
општине. 
 
Приликом утврђивања броја присутних, на седници од 29 одборника је 
присуствовало 22 одборника. Одборник Ласло Рафаи је стигао за време разматрања 
2. тачке дневног реда. Одборници Ивана Ћирковић, Жолт Хусар, Марта Варга 
Пертич, Ласло Рац Сабо, Силард Нађ и Геза Толмачи нису учествовали на седници. 
 
Поред одборника на седници су присуствовали Рудолф Цегледи, Председник 
општине, Ференц Борбељ, Заменик председника општине, Золтан Нађ, Драгана 
Радоњић, чланови Општинског већа, Мариа Пастор, начелница Општинске управе, 
Едит Шарњаи Рожа заменица начелнице Општинске управе, Карољ Кермеци, 
секретар Скупштине општине, Карољ Месарош, Јожеф Бобан, саветници 
председника општине Сента, Марта Фелди, начелница Одељења за привреду и 
финансије Општинске управе, Ливиа Копас Месарош, руководитељка Одсека за 
буџет и финансије Општинске управе, Мирјана Булајић, стручна сарадница 
Општинске управе, Маријана Кањо, руководитељка Одсека за локалну пореску 
администрацију, Ангела Николић, стручна сарадница Општинске управе, Агнеш 
Кечкеш Баш општински јавни правобранилац, Слободан Борђошки, управитељ 
Завичајне фондације „Стеван Сремац“, Ливиа Бало, сарадница за скупштинске 
послове, Мелинда Шоти записничарка и представници медија. 
 
Седницу је сазвала и њеним радом руководила Анико Ширкова, председница 
Скупштине општине. 
 
Након констатовања постојања кворума за пуноважно одлучивање председница 
Скупштине општине је предложила Атилу Перпауера и Нандора Кришку за овераче 
записника. Овај предлог је једногласно усвојен и оверачи записника су изабрани. 
  
После тога прешло се на разматрање записника са 13. седнице Скупштине општине 
Сента.  
Од стране одборника Предрага Поповића изнета је примедба која се односи на 
учеснике у дискусији у вези Декларације о проглашавању територије општине 
Сента за територију без производње, гајења и промета генетски модификованих 
организама /ГМО/ и производа од ГМО. Наиме у дискусији је учествовао и 
одборник Ференц Шоти.  
Председница Скупштине општине је ставила примедбу да предлагач за скидање 
предлога Одлуке о висини стопе пореза на територији општине Сента са дневног 
реда био је Ференц Борбељ, Заменик председника општине.  
Након тога записник са 13. седнице Скупштине општине Сента усвојен је 
једногласно, са поменутим примедбама. 
 
После тога прешло се на утврђивање дневног реда у целини. Одборници 
Скупштине општине Сента су једногласно утврдили следећи 
 
 
 



Д Н Е В Н И    Р Е Д: 
 

1. Разматрање предлога Одлуке о усвајању Завршног рачуна буџета Општине 
Сента за 2012. годину, 

2. Разматрање предлога Одлуке о висини стопе пореза на територији општине 
Сента, 

3. Разматрање предлога Одлуке o делокругу, саставу и начину рада Савета за 
међунационалне односе општине Сента, 

4. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, 

5. Разматрање предлога Oдлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, 

6. Разматрање предлога текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног 
комунално-стамбеног предузећа Сента, 

7. Разматрање предлога Решења  o образовању Комисије за именовање директора 
Јавног Комунално-стамбеног предузећа Сента, 

8. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Елгас“ Сента, 

9. Разматрање предлога Oдлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа „Елгас“ Сента, 

10. Разматрање предлога текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног 
предузећа „Елгас“ Сента, 

11. Разматрање предлога Решења  o образовању Комисије за именовање директора 
Јавног предузећа „Елгас“ Сента, 

12. Разматрање предлогa Решења о давању овлашћења за потписивање Уговора о 
приступању члана и повећању основног капитала новим улогом, 

13. Разматрање предлогa Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинског јавног 
правобранилаштва у Сенти за 2012. годину са финансијским извештајем 

14. Разматрање предлогa Закључка о усвајању Извештаја о раду Завичајне 
фондације „Стеван Сремац“ Сента за 2012. годину, 

15. Разматрање предлогa Закључка о усвајању Плана радa и финансијског плана 
Завичајне фондације „Стеван Сремац“ Сента за 2013. годину. 

 
Taчка 1. 
Зап.бр. 14-293/2013 
Разматрање предлога Одлуке о усвајању Завршног рачуна буџета Општине Сента 
за 2012. годину  
 
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Марта Фелди, начелница 
Одељења за привреду и финансије Општинске управе.  
У дискусији су учествовали Марта Рац Сабо, Мариа Пастор и Миладин Брадић. 
 
Након тога одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

О д л у к у 
о усвајању Завршног рачуна буџета Општине Сента за 2012. 
годину. 

     Текст Одлуке чини саставни део овог записника. 
 
 



Taчка 2. 
Зап.бр. 14-294/2013 
Разматрање предлога Одлуке о висини стопе пореза на територији општине Сента  
 
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Маријана Кањо 
руководитељка Одсека за локалну пореску администрацију. 
Одборник Ласло Рафаи је стигао на седницу, и с тим се број присутних одборника 
повећао на 23. 
У дискусији су учествовале Анико Ширкова, Марта Рац Сабо и Маријана Кањо. 
Након тога одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели  
 

О д л у к у 
о висини стопе пореза на територији општине Сента. 
Текст Одлуке чини саставни део овог записника. 

 
 
Taчка 3. 
Зап.бр. 14-295/2013 
Разматрање предлога Одлуке o делокругу, саставу и начину рада Савета за 
међунационалне односе општине Сента 
 
Уводно излагање је поднео Рудолф Цегледи, Председник општине,  
Пре разматрања предлога Одлуке, Анико Ширкова је скренула пажњу на следеће 
техничке грешке: 

• у члану 9. задња реченица треба да гласи: „Мандат чланова савета траје три 
године и тече од тренутка избора у Скупштини општине.“ 

• Члан 14. треба да гласи: „У случају престанка мандата појединих чланова 
Савета пре истека времена на које су изабрани, до избора нових чланова, 
преостали број чланова Савета чини његов пуни састав за постојање кворума 
за одлучивање, с тим што тај број мора бити већи од половине укупно 
утврђеног броја чланова Савета“ 

Анико Жирош-Јанкелић је предложила да се у члану 8. после реченице „Председник 
Савета се бира из реда припадника мађарске националне мањине.“ додаје реченица 
„Заменик председника Савета се бира из реда припадника Српског народа.“ 
У дискусији су учествовалe Мирјана Вуканић, Марта Рац Сабо и Анико Жирош-
Јанкелиђ. 
Након тога се прешло на гласање по предлогу Анике Жирош-Јанкелић. Одборници су 
једногласно прихватили поменути предлог. Текст амандмана чини саставни део овог 
записника. 
После тога одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

О д л у к у 
о делокругу, саставу и начину рада Савета за 
међунационалне односе општине Сента са амандманом 
која чини саставни део овог записника. 
Текст Одлуке чини саставни део овог записника. 

             
 
 
 



Taчка 4. 
Зап.бр. 14-296/2013 
Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента   
 
Оводно излагање по тачкама 5-11. поднео је Золтан Нађ, члан општиснког већа.  
 
После тога одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

Р е ш е њ е  
о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног 
комунално-стамбеног предузећа Сента. 
Текст Решења чини саставни део овог записника. 

 
Taчка 5. 
Зап.бр. 14-297/2013 
Разматрање предлога Oдлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента 
 
Одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

О д л у к у 
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 
комунално-стамбеног предузећа Сента. 
Текст Одлуке чини саставни део Закључка и овог записника. 

 
Taчка 6. 
Зап.бр. 14-298/2013 
Разматрање предлога текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног 
комунално-стамбеног предузећа Сента 
 
Одборници су једногласно огласили 
 
 

Ј а в н и   к о н к у р с 
за именовање директора Јавног комунално-стамбеног предузећа 
Сента. 
Текст Јавног конкурса чини саставни део овог записника. 

 
Taчка 7. 
Зап.бр. 14-299/2013 
Разматрање предлога Решења o образовању Комисије за именовање директора 
Јавног Комунално-стамбеног предузећа Сента  
 
У свом излагању Миладин Брадић је предложио да 4. алинеја члана III гласи: 
„утврђује колико кандидата који су учествовали у изборном поступку не испуњавају 
услове за именовање,“ 
Одборници су једногласно прихватили поменути предлог. Текст амандмана чини 
саставни део овог записника. 
Након тога одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 



Р е ш е њ е 
o образовању Комисије за именовање директора Јавног 
Комунално-стамбеног предузећа Сента. 
Текст Решења чини саставни део овог записника. 

 
Taчка 8. 
Зап.бр. 14-300/2013 
Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Елгас“ Сента  
 
Одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

Р е ш е њ е  
о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Елгас“ Сента. 
Решење чини саставни део овог записника. 

 
Taчка 9. 
Зап.бр. 14-301/2013 
Разматрање предлога Oдлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа „Елгас“ Сента  
 
Одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

О д л у к у 
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 
предузећа „Елгас“ Сента. 
Одлука чини саставни део овог записника. 

 
Тачка 10. 
Зап.бр. 14-302/2013 
Разматрање предлога текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног 
предузећа „Елгас“ Сента 
Одборници Скупштине општине Сента су једногласно огласили 

 
Ј а в н и   к о н к у р с  

за именовање директора Јавног предузећа „Елгас“ Сента. 
Текст Јавног конкурса чини саставни део овог записника. 

 
Taчка 11. 
Зап.бр. 14-303/2013 
Разматрање предлога Решења o образовању Комисије за именовање директора 
Јавног предузећа „Елгас“ Сента 
 
Одборници су једногласно прихватили предлог Миладина Брадића да се 4. алинеја 
члана III мења на следеће: „утврђује колико кандидата који су учествовали у 
изборном поступку не испуњавају услове за именовање“. Текст амандмана чини 
саставни део овог записника. 
 
Одборници су једногласно донели 



Р е ш е њ е 
o образовању Комисије за именовање директора Јавног 
предузећа „Елгас“ Сента 
Текст Решења чини саставни део овог записника. 

 
 
Taчка 12. 
Зап.бр. 14-304/2013 
Разматрање предлогa Решења о давању овлашћења за потписивање Уговора о 
приступању члана и повећању основног капитала новим улогом 
Уводно излагање по тачки 12. поднела је Мариа Пастор, начелница Општинске 
управе. 
Одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели  
 
 

Р е ш е њ е 
о давању овлашћења за потписивање Уговора о приступању 
члана и повећању основног капитала новим улогом. 
Текст Решења чини саставни део овог записника. 

 
Taчка 13. 
Зап.бр. 14-305/2013 
Разматрање предлогa Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинског 
јавног правобранилаштва у Сенти за 2012. годину са финансијским извештајем  
 
Уводно излагање у вези ове тачке поднела је Агнеш Кечкеш Баш, општински јавни 
правобраниоц.  
У дискусији су учествовале Марта Рац Сабо и Агнеш Кечкеш Баш. 
Одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

З а к љ у ч а к 
о усвајању Извештаја о раду Општинског јавног 
правобранилаштва у Сенти за 2012. годину са 
финансијским извештајем. 
Текст Закључка чини саставни део овог записника. 

 
Taчка 14. 
Зап.бр. 14-306/2013 
Разматрање предлогa Закључка о усвајању Извештаја о раду Завичајне 
фондације „Стеван Сремац“ Сента за 2012. годину  
 
Уводно излагање у вези 14. и 15. тачке дневног реда поднео је Слободан Борђошки, 
управитељ Завичајне фондације „Стеван Сремац“. 
У дискусији су учествовали Марта Рац Сабо и Слободан Борђошки. 
Након тога одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели  
 

З а к љ у ч а к 
о усвајању Извештаја о раду Завичајне фондације „Стеван 
Сремац“ Сента за 2012. годину. 
Текст Закључка чини саставни део овог записника. 



Taчка 15. 
Зап.бр. 14-307/2013 
Разматрање предлогa Закључка о усвајању Плана радa и финансијског плана 
Завичајне фондације „Стеван Сремац“ Сента за 2013. годину 
 
Одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

З а к љ у ч а к 
о усвајању Плана радa и финансијског плана Завичајне 
фондације „Стеван Сремац“ Сента за 2013. годину. 
Текст Закључка чини саставни део овог записника. 

 
 
Пошто је дневни ред исцрпљен, прешло се на одборничка питања. 
 
 
ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА: 
 
Ференц Шоти је предао писмену молбу у вези проширења Ђеви пута. 
 
Мирјана Вуканић је поставила питање: Да ли је општина издала посао орезивања 
грања и дрвећа некој фирми? 
 
Пошто није било више одборничких питања, председница Скупштине општине Сента 
је затворила седницу у 10,40 часова.  
 
Записник водила:                                                                             Председница  
Мелинда Шоти                                                                     Скупштине општине Сента 
                                                                                                          Анико Ширкова 
 
 
                                                                                                              Секретар 
                                                                                                Скупштине општине Сента 
                                                                                                          Карољ Кермеци 
 
Оверачи записника: 
 

1. ................................. 
 
      2.   ................................. 
                                    


