
З А П И С Н И К 

са 35. седнице Скупштине општине Сента, која се одржава дана 30. марта 2015. 
године са почетком у 9:00 часова у Великој сали зграде Скупштине општине Сента. 

Приликом утврђивања броја присутних, на почетку седнице од 29 одборника је 
присутно 27 одборника. Одборник Атила Перпауер и Елеонора Бало нису присутни. 

Поред одборника на седници су присутни Рудолф Цегледи, председник општине 
Сента, Ференц Борбељ, заменик председника општине Сента, Мариа Пастор, начелница 
Општинске управе општине Сента, Едит Шарњаи Рожа, заменик начелнице Општинске 
управе општине Сента, Антал Сел са Одсека за информатику, Карољ Месарош, помоћник 
председника општине, Ђенђи Кормањош Катона, члан Општинског Већа задужена за 
област културе, образовања и информисања општине Сента, Виктор Варга, члан 
Општинског Већа задужен за област развоја привреде, пољопривреде и заштите животне 
средине општине Сента, Золтан Нађ, члан Општинског Већа задужен за област 
комуналних делатности, развоја месних заједница и капиталних комуналних улагања 
општине Сента, Андраш Кошицки, члан Општинског Већа задужен за област туризма, 
спорта и омладине општине Сента, Валериа Туза, начелник Одељења за грађевинске 
послове, Јожеф Бобан, помоћник председника општине Сента, Карољ Кермеци, Секретар 
Скупштине општине Сента, Изабела Шухајда, руководилац Одсека за заштиту животне 
средине Одељења за грађевинске послове, Нандор Кришка са Одсека за заштиту животне 
средине Одељења за грађевинске послове, Атила Копас са Одсека за комуналне послове 
Одељења за грађевинске послове, Арпад Маћко, руководилац Одсека за привреду и 
локални економски развој Одељења за привреду и финансије, Марта Фелди, начелник 
Одељења за привреду и финансије, Тамара Пољак Јанкаи, руководилац Одсека за буџет и 
финансије Одељења за привреду и финансије, Кристиан Хереди са Одсека за 
информатику, Драгана Радоњић, Ева Хевер, Рихард Хуђик, директор Културно-образовног 
центра „Турзо Лајош“ у Сенти, Тибор Молнар, в. д. директор Историјског Архива у Сенти, 
Јожеф Бодо, директор Јавно – Комунално Стамбеног Предузећа у Сенти, Јолан Урбан, 
руководилац привредно-рачуноводственог сектора Јавно – Комунално Стамбеног 
Предузећа у Сенти, Андреа Кикић, директор Регионалне депоније ДОО Суботица, Деже 
Кечкеш, директор Центра за социјални рад Сента, Агнеш Кечкеш Баш, правобранилац 
општине Сента, Јанош Немет, тумач, представници медије и Андреа Марки, записничар. 

Седницу је сазвала и њеним радом руководи Анико Ширкова, председница 
Скупштине општине Сента. 

Након констатовања постојања кворума за пуноважно одлучивање председница 
Скупштине општине предлаже за овераче записника Јудита Граца Хармат и Ивану 
Ћирковић. Овај предлог једногласно се усваја и оверачи записника су изабрани. 

Резултат Глас: Гласање %  Укупно% 
За 27 100.00 93.10
Против 0 0.00 0.00
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 27 100.00 93.10 
Није гласало 0   0.00
Одсутних 2   6.90 
Укупно 29   100.00



После тога се прелази на разматрање записника са 33., редовне седнице Скупштине 
општине Сента. 

Анико Жирош – Јанкелић наводи: У 9. тачки је наведено да сам напустила седницу, 
а није наведено да сам се и вратила за време дискусије. Била сам присутна на гласању по 
наведеној тачки дневног реда, што се види и из резултата гласања. 

Записник са 33. седнице Скупштине општине Сента једногласно се усваја са 
следећом исправком у 9. тачки дневног реда: „Анико Жирош – Јанкелић напушта седницу 
и враћа се за време дискусије.“ 

Резултат Глас: Гласање %  Укупно% 
За 27 100.00 93.10
Против 0 0.00 0.00
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 27 100.00 93.10 
Није гласало 0   0.00
Одсутних 2   6.90 
Укупно 29   100.00

После тога се прелази на разматрање записника са 34., ванредне седнице 
Скупштине општине Сента. 

Записник са 34., ванредне седнице се усваја са већином гласова, са 26 гласова за и 1 
глас уздржаним. 

Резултат Глас: Гласање %  Укупно% 
За 26 96.30 89.65
Против 0 0.00 0.00
Уздржан 1 3.70 3.45 
Гласало 27 100.00 93.10 
Није гласало 0   0.00
Одсутних 2   6.90 
Укупно 29   100.00

Председница скупштине општине Сента износи: Предлажем да се 31. тачка достављеног 
предлога дневног реда скине са дневног реда јер програм утрошка средстава од 
пољопривредних земљишта није се нашло на дневном реду јер до овог момента није 
стигла сагласност од министарства. 

Предлог председнице Скупштине општине Сента једногласно се усваја са 27 гласова за. 

Резултат Глас: Гласање %  Укупно% 
За 27 100.00 93.10
Против 0 0.00 0.00
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 27 100.00 93.10 
Није гласало 0   0.00
Одсутних 2   6.90 
Укупно 29   100.00
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Председница скупштине општине Сента износи: „Пошто су тачке 5. и 6., 9. и 10., 12. и 13., 
15., 16. и 17., 19., 20. и 21., 22. и 23., 34. и 35., 36. и 37., 38. и 39., 40. и 41., 42. и 43. дневног 
реда тематско повезане, предлажем да се води заједничка расправа по њима, а посебно 
ћемо гласати.“ 
 
Наведени предлог председнице Скупштине општине Сента једногласно се усваја са 27 
гласова за. 
 
Резултат Глас: Гласање %  Укупно%  
За 27 100.00 93.10 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 27 100.00 93.10 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 2   6.90 
Укупно 29   100.00 
 
 
Прелази се на утврђивање дневног реда. 
 
Председница Скупштине општине Сента предлаже следећи 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д: 
 

1. Разматрање предлога Решења о констатовању престанка функције члану 
Општинског већа општине Сента,  

2. Разматрање предлога Решења о избору члана Општинског већа општине Сента, 
3. Разматрање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сента 

за 2015. годину,  
4. Разматрање предлога Закључка о усвајању Програма пословања "Регионалне 

Депоније" д.о.о. Суботица за 2015. годину,  
5. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на измене и допуне 

програма пословања са ребалансом Финансијског плана „Јавног комуналног-
стамбеног предузећа Сента” за 2015. годину,  

6. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног-стамбеног предузећа Сента, 

7. Разматрање предлога Закључка о усвајању  Локалног акционог плана 
запошљавања у општини Сента за 2015. годину,  

8. Разматрање предлога Одлукe о подизању и одржавању споменика на територији 
општине Сента,  

9. Разматрање предлога Одлуке о младима,  
10. Разматрање предлога Одлуке о оснивању Kанцеларије за младе,  
11. Разматрање предлога Одлуке о преносу права коришћења над непокретностима 

Центру за социјални рад Сента, 
12. Разматрање Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту  

животне средине oпштине Сента за 2014. годину, 
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13. Утврђивање предлога Програма о коришћењу средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Сента за 2015. годину,  

14. Утврђивање предлога Програма контроле квалитета ваздуха на територији 
општине Сента за 2015. годину, 

15. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним 
паркиралиштима,  

16. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Oдлуке о улицама, 
општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Сента,  

17. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Oдлуке о техничком 
регулисању саобраћаја на територији општине Сента,  

18. Разматрање предлога Правилника о  изменама  и допунама Правилникa за 
остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику,  

19. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални 
рад Сента за 2014. годину,  

20. Разматрање предлога Закључка о усвајању Финансијског извештаја Центра за 
социјални рад Сента за 2014. годину, 

21. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на Програм радa Центра за 
социјални рад Сента за 2015. годину проширен са финансијским планом Центра за 
социјални рад Сента за 2015. годину за реализацију програма,  

22. Разматрање Извештаја о раду Општинског јавног правобранилаштва у Сенти за 
2014. годину са финансијским извештајем,  

23. Разматрање Програма рада Општинског правобранилаштва општине Сента за 
2015. годину са финансијским планом за реализацију програма,  

24. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о извршењу Програма рада 
Историјског архива за 2014. годину,  

25. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању 
Позоришта „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar 
Kamaraszínház у Сенти за 2014. годину,  

26. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању 
Културно-образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти за 2014. годину,  

27. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду Завичајне фондације 
„Стеван Сремац“ Сента за 2014. годину,  

28. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинске управе 
општине Сента, 

29. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о коришћењу средстава 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Сента за 2014. годину,  

30. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о коришћењу средстава 
Буџетског  фонда за развој пољопривреде oпштине Сента за 2014. годину,  

31. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја Савета за права детета 
Скупштине општине Сента за 2014. годину,  

32. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о извршењу Стратегије 
развоја општине Сента за 2014-2020 за 2014. годину,  

33. Разматрање предлога Решења о постављању општинског правобраниоца 
Општинског правобранилаштва општине Сента,  

34. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и члана Надзорног 
одбора Туристичке организације општине Сента,  
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35. Разматрање предлога Решења о именовању  председника и члана Надзорног 
одбора Туристичке организације општине Сента, 

36. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Управног 
одбора Дома здравља Сента,  

37. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Управног 
одбора Дома здравља Сента,  

38. Разматрање предлога Решења о разрешењу  председника и чланова Надзорног 
одбора Дома здравља Сента,  

39. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Дома здравља Сента,  

40. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Управног 
одбора Апотеке Сента,  

41. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Управног 
одбора Апотеке Сента, 

42. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Апотеке Сента,  

43. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Апотеке Сента, 

 
Дневни ред се утврђује већином гласова са 26 гласова за и 1 гласом против од стране 
Скупштине општине Сента. 
 
Резултат Глас: Гласање %  Укупно%  
За 26 96.30 89.65 
Против 1 3.70 3.45 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 27 100.00 93.10 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 2   6.90 
Укупно 29   100.00 
 
Рац Сабо Ласло у вези Пословника наводи: „Грађански савез Мађара листа „Сента припада 
сенћанима“ је дао предлог дневног реда.  Реч је о веома једноставној ствари, о 
томе да се технички уређаји могу користити за то да  се могу представити  презентације и 
остало  - наравно у датим оквирима. Значи није реч о чудноватој великој ствари. Уосталом  
смо предложили један – до два предлога за  решавање озбиљних проблема у Пословнику, 
али останимо само код овог једног.  Ја сматрам да смо предлог поднели влаговремено,  а 
данас  то не видимо на дневном реду. Због тога сам гласао против усвајања дневног реда у 
целини.  И желим да добијем одговор на  то, зашто није  на дневном реду наш предлог,  јер 
није реч о великој ствари.“  
 
Анико Ширкова даје одговор: „Примили смо предлог,  и припремићемо га за  следећу 
седницу,  свакако ће бити на дневном реду.  Међутим за данашњу седницу није  било 
могућности и  времена да га ставимо на дневни ред.  Одборник има право да да предлог 
дневног реда и то његово право ћемо испоштовати и биће на дневном реду  следеће 
седнице.“  
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Ласло Рац Сабо: „Питам да ли је овде дошло до повреде Пословника или није?“ 
 
Анико Ширкова моли  секретара Скупштине општине да одговори на питање. 
Карољ Кермеци: „Према мом мишљењу није дошло до повреде Пословника из разлога, 
пошто сам примио  поднесак г-дина одборника Ласла Рац Сабо,  али то изискује у 
Пословнику  такве  измене које су дуготрајне,  и  треба више времена,  а р за  следећу 
седницу СО не желимо да припремимо  само ове измене, већ и измене које се односе  на 
функционисање и одређивање  сталних радних тела,  тако да Пословник прописује да је 
дуготрајна измена,  значи за измену треба више времена,  онда није  дужан да стави на 
дневни ред следеће седнице.“ 
 
Ласло Рац Сабо: „Желим да напоменем,  да је сада већ постала навика,  да се не одговара 
на питања која постављам.  Месеце и године сам чекао на то да се одговори на моја 
питања.  Мој циљ је, и зато нисам досада поднео пријаву,  јер не желим да проузрокујем 
штету Скупштини општине, пореским обвезницима и могао бих да набрајам. Али једном 
се са тим мора завршити.  Ако на своја постављена питања у року од 15 дана не примим 
одговор,  поднећу пријаву. Треба знати да то значи  казну од 50.000,00 динара оним, који  
није  одговорио на одборничко питање, ас  и саму Локалну самоуправу ће казнити. 
Утврдимо да ли је  дошло  до повреде Пословника или  није.   
 
Врши се гласање о томе да ли  је дошло до повреде Пословника.  
Скупштина општине је већином гласова, 2 за, 16 против и 9 уздржаних доноси одлуку,  да  
није  дошло до повреде Пословника. 
 
Резултат Глас: Гласање %  Укупно%  
За 2 7.41 6.90 
Против 16 59.26 55.17 
Уздржан 9 33.33 31.03 
Гласало 27 100.00 93.10 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 2   6.90 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 1. 
Број: 020-13/2015-I 
Разматрање предлога Решења о констатовању престанка функције члану 
Општинског већа општине Сента 
Председница Скупштине општине: „Драгана Радоњић, као члан Општинског већа поднела 
је оставку на ту функцију. Предлажем доношење Решења о констатовању престанка 
функције члану Општинског Већа општине Сента.“ 
 
Драгана Радоњић даје усмено образложење. 
 
Елеонора Бало приступа седници. 
 
Скупштина општине Сента са већином гласова са 27 за и 1 уздржаним доноси следеће 
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Р  е  ш  е  њ  е 
о констатовању престанка функције члану Општинског већа општине Сента. 

 
Резултат Глас: Гласање %  Укупно%  
За 27 96.43 93.10 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 1 3.57 3.45 
Гласало 28 100.00 96.55 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 2   3.45 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 2. 
Број: 020-14/2015-I 
Разматрање предлога Решења о избору члана Општинског већа општине Сента 
Председница Скупштине општине:”Чланове Општинског већа општине Сента бира 
Скупштина општине Сента тајним гласањем, на предлог Председника општине. Молим 
господина Рудолфа Цегледи да да предлог.“ 
 
Рудолф Цегледи даје предлог. 
 
Председница Скупштине општине: ”Пошто се чланови Општинског већа општине Сента 
бирају тајним гласањем путем гласачких листића, предлажем формирање Гласачког 
одбора за спровођење гласања и за утврђивање резултата гласања у следећем саставу: 
Марта Рац Сабо – председник 
Ивана Ћирковић – члан 
Анико Деме – члан 
 
Скупштина општине Сента једногласно са 28 гласова за формира Гласачки одбор за 
спровођење гласања и за утврђивање резултата гласања у следећем саставу: 
Марта Рац Сабо – председник 
Ивана Ћирковић – члан 
Анико Деме – члан 
 
Председница Скупштине општине: „Прелазимо на гласање о избору члана Општинског већа 
општине Сента. Сада ћемо сваком одборнику предати гласачки листић и то по списку 
одборника. Предају гласачких листића ће бележити Марки Андреа, а предају истих ће вршити 
председник Гласачког одбора.“ 
 
Врши се тајно гласање путем гласачких листића који се сакупљају у гласачкој кутији.  
 
Гласачки одбор након завршетка гласања саставља записник о спроведеном поступку 
избора члана Општинског већа општине Сента и усмено извештава све присутне. Усмени 
извештај на српском језику даје Ивана Ћирковић а на мађарском језику Марта Рац Сабо. 
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Председница Скупштине општине: „На основу извештаја Гласачког одбора констатујем да смо 
једногласно изабрали Еву Хевер за члана Општинског већа општине Сента. Молим Еву Хевер 
да да свечану изјаву!“ 
 
Ева Хевер даје свечану изјаву на мађарском језику. 
 
Тачка 3. 
Број: 400-4/2015-I 
Разматрање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сента за 
2015. годину 
Уводно излагање подноси Марта Фелди. 
Води се дискусија у којој учествују: Предраг Поповић, Ласло Рац Сабо, Марта Фелди, 
Марта Рац Сабо, Предраг Поповић, Анико Жирош – Јанкелић. 
 
Скупштина општине Сента са већином гласова са 27 за и 1 гласом уздржаним доноси 
следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сента за 
2015. годину Текст Одлуке чини саставни део овог 
записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 27 96.43 93.10 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 1 3.57 3.45 
Гласало 28 100.00 96.55 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 1   3.45 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 4. 
Број: 501-10/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Програма пословања "Регионалне 
Депоније" д.о.о. Суботица за 2015. годину 
Уводно излагање подноси Андреа Кикић. 
Води се дискусија у којој учествују Предраг Поповић, Миладин Брадић, Ласло Рац Сабо, 
Андреа Кикић, Марта Рац Сабо. 
 
Геза Толмачи напушта седницу. 
 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Програма пословања "Регионалне Депоније" д.о.о. 
Суботица за 2015. годину. Текст Закључка чини саставни део 
овог записника. 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 27 100.00 93.10 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 27 100.00 93.10 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 2   6.90 
Укупно 29   100.00 
 
Води се заједничка расправа по тачкама 5 и 6 дневног реда. Уводно излагање подноси 
Золтан Нађ. Отвара се дискусија у којој учествују Предраг Поповић, Ласло Рац Сабо, 
Миладин Брадић и Золтан Нађ. Геза Толмачи се враћа на седницу. 
 
Тачка 5. 
Број: 023-1/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на измене и допуне програма 
пословања са ребалансом Финансијског плана „Јавног комуналног-стамбеног 
предузећа Сента” за 2015. годину 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о давању сагласности на измене и допуне програма 
пословања са ребалансом Финансијског плана „Јавног 
комуналног-стамбеног предузећа Сента” за 2015. 
годину. Текст Закључка чини саставни део овог 
записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 28 100.00 96.55 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 28 100.00 96.55 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 1   3.45 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 6. 
Број: 023-2/2015-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног-стамбеног предузећа Сента 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног-стамбеног предузећа Сента. Текст Одлуке 
чини саставни део овог записника. 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 28 100.00 96.55 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 28 100.00 96.55 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 1   3.45 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 7. 
Број: 1-1/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању  Локалног акционог плана запошљавања 
у општини Сента за 2015. годину 
Уводно излагање подноси Арпад Маћко. 
 
Отвара се дискусија у којој учествују Миладин Брадић, Предраг Поповић, Ласло Рац Сабо, 
Марта Рац Сабо, Анико Жирош – Јанкелић, Рудолф Цегледи, Арпад Маћко. 
 
Напушта седницу Марта Барши, Илона Јаблонски, Анико Деме. 
 
Скупштина општине Сента са већином гласова са 24 за и 1 против доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у 
општини Сента за 2015. годину. Текст Закључка чини 
саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 8. 
Број: 63-3/2015-I 
Разматрање предлога Одлукe о подизању и одржавању споменика на територији 
општине Сента 
Уводно излагање подноси Едит Шарњаи Рожа. 
 
Отвара се дискусија у којој учествују Предраг Поповић, Ласло Рац Сабо, Марта Варга 
Пертић, Едит Шарњаи Рожа. 
 
По иницијативи Председнице Скупштине општине Сента долази до гласања по одређеним 
предлозима: 
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1. Гласаћемо о тексту на српском језику, а мађарски језик у преводу приликом 
објављивања у Службеном листу општине Сента ће пратити измене. Измена је да у 
члану 2 у ставу 2 Одлуке уместо речи скулптурално дело да буде спомен обележје. 

 
Председница Скупштине општине Сента констатује да је наведени предлог једногласно 
усвојен од стране Скупштине општине Сента. 
 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 

2. Предлог Одбора за културу је било да у ставу 1 остане само реч биста, реч попрсје 
да се брише. 

 
Председница Скупштине општине Сента констатује да је наведени предлог једногласно 
усвојен од стране Скупштине општине Сента. 
 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 

3. Предлог Ласла Рац Сабо је да у мађарском тексту уместо „аутора” буде 
„стваралац”, а српска верзија ће пратити ову измену. 

 
Председница Скупштине општине Сента констатује да је наведени предлог једногласно 
усвојен од стране Скупштине општине Сента. 
 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
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4. Приступа се гласању по Одлуци у целини. 
 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
о подизању и одржавању споменика на територији 
општине Сента. Текст Одлуке чини саставни део овог 
записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Председница скупштине општине Сента одређује паузу у трајању од 15 минута. 
 
Након одржане паузе на седници је присутно 23 одборника. Нису присутни Марта Барши, 
Илона Јаблонски, Анико Деме, Атила Перпауер, Жужана Ватаи, Силард Нађ. 
 
Води се заједничка расправа по тачкама 9 и 10 дневног реда. Уводно излагање подноси 
Андраш Кошицки. Отвара се дискусија у којој учествују Ласло Рац Сабо, Андраш 
Кошицки. 
 
Тачка 9. 
Број: 56-1/2015-I 
Разматрање предлога Одлуке о младима 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
о младима. Текст Одлуке чини саставни део овог 
записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 22 95.65 75.86 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 1 4.35 3.45 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно 29   100.00 
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Тачка 10. 
Број: 56-2/2015-I 
Разматрање предлога Одлуке о оснивању Kанцеларије за младе 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
о оснивању Kанцеларије за младе. Текст Одлуке чини 
саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 22 95.65 75.86 
Против 1 4.35 3.45 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 11. 
Број: 46-104/2015-I 
Разматрање предлога Одлуке о преносу права коришћења над непокретностима 
Центру за социјални рад Сента 
Уводно излагање подноси Ференц Борбељ. 
 
Силард Нађ се враћа на седницу. 
 
Отвара се дискусија у којој учествују Анико Ширкова, Ласло Рац Сабо, Марта Рац Сабо. 
 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
о преносу права коришћења над непокретностима 
Центру за социјални рад Сента. Текст Одлуке чини 
саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 24 100.00 82.76 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 24 100.00 82.76 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 5   17.24 
Укупно 29   100.00 
 
Води се заједничка расправа по тачкама 12. и 13. дневног реда. Уводно излагање подноси 
Золтан Нађ. Жужана Ватаи се враћа на седницу. Води се дискусија у којој учествују 
Предраг Поповић, Ласло Рац Сабо, Жужана Урбан. 

13



 
Тачка 12. 
Број: 501-8/2015-I 
Разматрање закључка о усвајању Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда 
за заштиту  животне средине oпштине Сента за 2014. годину 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Извештаја о коришћењу средстава буџетског 
фонда за заштиту животне средине oпштине Сента за 
2014. годину. Текст Извештаја чини саставни део овог 
записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 13. 
Број: 415-1/2015-I 
Утврђивање предлога Програма о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Сента за 2015. годину 
Скупштина општине Сента са већином гласова, са 24 гласова за и 1 глас уздржаним 
доноси следећи 

П  р  о  г  р  а  м 
о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Сента за 2015. годину. Текст 
Програма чини саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 24 96.00 82.76 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 1 4.00 3.45 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 14. 
Број: 501-60/2015-I 
Утврђивање предлога Програма контроле квалитета ваздуха на територији општине 
Сента за 2015. годину  
Уводно излагање подноси Золтан Нађ. 
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Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

П  р  о  г  р  а  м 
контроле квалитета ваздуха на територији општине Сента за 
2015. годину. Текст Програма чини саставни део овог 
записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Води се заједничка дискусија по тачкама 15., 16. и 17. дневног реда. Уводно излагање 
подноси Золтан Нађ.  
Анико Деме се враћа на седницу. 
Води се дискусија у којој учествују Геза Толмачи, Золтан Нађ, Ласло Рац Сабо, Ференц 
Борбељ, Ференц Шоти, Ласло Бера. 
 
Тачка 15. 
Број: 344-4/2015-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним 
паркиралиштима 
Скупштина општине Сента са већином гласова са 25 гласова за и 1глас против доноси 
следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима. 
Текст Одлуке чини саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 96.15 86.21 
Против 1 3.85 3.45 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 26 100.00 89.66 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 3   10.34 
Укупно 29   100.00 
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Тачка 16. 
Број: 344-5/2015-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Oдлуке о улицама, општинским 
и некатегорисаним путевима на територији општине Сента 
Скупштина општине Сента са вечином гласова са 25 за и 1 против доноси следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
о изменама и допунама Oдлуке о улицама, 
општинским и некатегорисаним путевима на 
територији општине Сента. Текст Одлуке чини 
саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 96.15 86.21 
Против 1 3.85 3.45 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 26 100.00 89.66 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 3   10.34 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 17. 
Број: 344-3/2015-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Oдлуке о техничком 
регулисању саобраћаја на територији општине Сента 
Скупштина општине Сента са већином гласова са 25 за и 1 против доноси следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
о техничком регулисању саобраћаја на 
територији општине Сента. Текст Одлуке чини 
саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 96.15 86.21 
Против 1 3.85 3.45 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 26 100.00 89.66 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 3   10.34 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 18. 
Број: 110-5/2015-I 
Разматрање предлога Правилника о изменама и допунама Правилникa за 
остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику 
Уводно излагање подноси Мариа Пастор. 
Скупштина општине Сента једногласно са 26 гласова за доноси следећи 
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П  р  а  в  и  л  н  и  к 
о изменама и допунама Правилникa за остваривање 
права на основну и додатну подршку детету и ученику. 
Текст Правилника чини саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 26 100.00 89.66 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 26 100.00 89.66 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 3   10.34 
Укупно 29   100.00 
Води се заједничка расправа по тачкама 19., 20. и 21. дневног реда. Уводно излагање 
подноси Деже Кечкеш. Геза Толмачи напушта седницу. 
 
Тачка 19. 
Број: 551-2 /2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални 
рад Сента за 2014. годину 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад Сента за 
2014. годину. Текст Извештаја чини саставни део овог 
записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 20. 
Број: 551-3 /2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Финансијског извештаја Центра за 
социјални рад Сента за 2014. годину 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Финансијског извештаја Центра за социјални 
рад Сента за 2014. годину. Текст Финансијског 
извештаја чини саставни део овог записника. 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 21. 
Број: 551-1/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на Програм радa Центра за 
социјални рад Сента за 2015. годину проширен са финансијским планом Центра за 
социјални рад Сента за 2015. годину за реализацију програма 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о давању сагласности на Програм радa Центра за 
социјални рад Сента за 2015. годину проширен са 
финансијским планом Центра за социјални рад Сента за 
2015. годину за реализацију програма. Текст Програма 
рада чини саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Води се заједничка расправа по тачкама 22. и 23. дневног реда. Уводно излагање подноси 
Агнеш Кечкеш Баш. Силард Нађ напушта седницу. Геза Толмачи се враћа на седницу. 
Отвара се дискусија у којој учествују Ласло Рац Сабо, Миладин Брадић, Агнеш Кечкеш 
Баш. 
 
Тачка 22. 
Број: 021-3/2015-I 
Разматрање Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског јавног 
правобранилаштва у Сенти за 2014. годину са финансијским извештајем 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 
 

Р  е  ш  е  њ  е 
о усвајању Извештаја о раду Општинског јавног 
правобранилаштва у Сенти за 2014. годину са 
финансијским извештајем. Текст Извештаја чини 
саставни део овог записника. 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 23. 
Број: 021-4/2015-I 
Разматрање Закључак о давању сагласности на Програм рада Општинског 
правобранилаштва општине Сента за 2015. годину са финансијским планом за 
реализацију програма 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о давању сагласности на Програм рада Општинског 
правобранилаштва општине Сента за 2015. годину са 
финансијским планом за реализацију програма. Текст 
Програма рада чини саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 24. 
Број: 630-1/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о извршењу Програма рада 
Историјског архива за 2014. годину 
Уводно излагање подноси Тибор Молнар.  
Скупштина општине Сента без дискусије једногласно са 25 гласова за доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Извештаја о извршењу Програма рада Историјског 
архива за 2014. годину. Текст Извештаја чини саставни део 
овог записника. 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 25. 
Број: 64-1/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању 
Позоришта „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar 
Kamaraszínház у Сенти за 2014. годину 
Валериа Фајка напушта седницу. 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai 
Magyar Kamaraszínház у Сенти за 2014. годину. Текст 
Извештаја чини саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 24 100.00 82.76 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 24 100.00 82.76 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 5   17.24 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 26. 
Број: 63-1/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Културно-
образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти за 2014. годину 
Скупштина општине Сента са једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Извештаја о раду и пословању Културно-
образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти за 2014. 
годину. Текст Извештаја чини саставни део овог 
записника. 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 24 100.00 82.76 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 24 100.00 82.76 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 5   17.24 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 27. 
Број: 6-2/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду Завичајне фондације 
„Стеван Сремац“ Сента за 2014. годину 
Уводно излагање подноси Слободан Борђошки, управитељ Завичајне фондације „Стеван 
Сремац“ Сента. 
Валериа Фајка се враћа на седницу. 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Извештаја о раду Завичајне фондације 
„Стеван Сремац“ Сента за 2014. годину. Текст 
Извештаја чини саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 28. 
Број: 016-8/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинске управе 
општине Сента 
Уводно излагање подноси Мариа Пастор. 
Отвара се дискусија у којој учествују Ласло Рац Сабо, Едит Шарњаи Рожа. 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Извештаја о раду Општинске управе 
општине Сента. Текст Извештаја чини саставни део овог 
записника. 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 25 100.00 86.21 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 25 100.00 86.21 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 4   13.79 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 29. 
Број: 320-5/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о коришћењу средстава 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Сента за 2014. годину 
Уводно излагање подноси Карољ Месарош. 
Напушта седницу Јудит Граца Хармат, Анико Жирош – Јанкелић. 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Извештаја о коришћењу средстава Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине 
Сента за 2014. годину. Текст Извештаја чини саставни 
део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 30. 
Број: 320-6/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о коришћењу средстава 
Буџетског фонда за развој пољопривреде oпштине Сента за 2014. годину 
Уводно излагање подноси Карољ Месарош. 
Отвара се дискусија у којој учествују Ференц Шоти, Ференц Борбељ. 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Извештаја о коришћењу средстава Буџетског 
фонда за развој пољопривреде oпштине Сента за 2014. 
годину. Текст Извештаја чини саставни део овог 
записника. 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 31. 
Број: 56-4/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја Савета за права детета 
Скупштине општине Сента за 2014. годину 
Уводно излагање подноси Жужана Урбан. 
Отвара се дискусија у којој учествују Ласло Рац Сабо, Жужана Урбан. 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Извештаја Савета за права детета Скупштине 
општине Сента за 2014. годину. Текст Извештаја чини 
саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 32. 
Број: 30-2/2015-I 
Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о извршењу Стратегије 
развоја општине Сента за 2014-2020 за 2014. годину 
Уводно излагање подноси Виктор Варга. 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к 
о усвајању Извештаја о извршењу Стратегије развоја 
општине Сента за 2014-2020 за 2014. годину. Текст 
Извештаја чини саставни део овог записника. 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 33. 
Број: 02-2/2015-I 
Разматрање предлога Решења о постављању општинског правобраниоца 
Општинског правобранилаштва општине Сента 
Уводно излагање подноси Ференц Борбељ. 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 
 

Р  е  ш  е  њ  е 
о постављању општинског правобраниоца Општинског 
правобранилаштва општине Сента. Текст Решења чини 
саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно 29   100.00 
 
Води се заједничка расправа по тачкама 34. и 35. дневног реда. Без уводног излагања и без 
вођења дискусије долази до гласања. 
 
Тачка 34. 
Број: 020-22/2015-I 
Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 
Туристичке организације општине Сента 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 
 

Р  е  ш  е  њ  е 
о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 
Туристичке организације општине Сента. Текст Решења 
чини саставни део овог записника. 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно 29   100.00 
 
Тачка 35. 
Број: 020-21/2015-I 
Разматрање предлога Решења о именовању  председника и члана Надзорног одбора 
Туристичке организације општине Сента 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 
 

Р  е  ш  е  њ  е 
о именовању  председника и члана Надзорног одбора 
Туристичке организације општине Сента. Текст Решења чини 
саставни део овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно   29    100.00 
 
Води се заједничка расправа по тачкама 36. и 37. дневног реда. Без уводног излагања и без 
вођења дискусије долази до гласања. 
 
Тачка 36. 
Број: 020-17/2015-I 
Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома 
здравља Сента 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 
 

Р  е  ш  е  њ  е 
о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома 
здравља Сента. Текст Решења чини саставни део овог 
записника. 

Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно   29    100.00 
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Тачка 37. 
Број: 020-15/2015-I 
Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Управног одбора 
Дома здравља Сента 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 
 

Р  е  ш  е  њ  е 
о разрешењу председника и чланова Управног одбора 
Дома здравља Сента. Текст Решења чини саставни део 
овог записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно   29    100.00 
 

Води се заједничка расправа по тачкама 38. и 39. дневног реда. Без уводног излагања и без 
вођења дискусије долази до гласања. 
 
Тачка 38. 
Број: 020-18/2015-I 
Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора 
Дома здравља Сента 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 
 

Р  е  ш  е  њ  е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора 
Дома здравља Сента. Текст Решења чини саставни део 
овог записника. 

 

Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно   29    100.00 
 

Тачка 39. 
Број: 020-16/2015-I 
Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Дома здравља Сента 
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Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 
 

Р  е  ш  е  њ  е 
о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома 
здравља Сента. Текст Решења чини саставни део овог 
записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно   29    100.00 
 
Води се заједничка расправа по тачкама 40. и 41. дневног реда. Без уводног излагања и без вођења 
дискусије долази до гласања. 
 
Тачка 40. 
Број: 020-20/2015-I 
Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Апотеке 
Сента 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 
 

Р  е  ш  е  њ  е 
о разрешењу председника и чланова Управног одбора 
Апотеке Сента. Текст Решења чини саставни део овог 
записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно   29    100.00 
 
Тачка 41. 
Број: 20-25/2015-I 
Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Апотеке 
Сента 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 

Р  е  ш  е  њ  е 
о именовању председника и чланова Управног одбора 
Апотеке Сента. Текст Решења чини саставни део овог 
записника. 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно   29    100.00 
 
Води се заједничка расправа по тачкама 42. и 43. дневног реда. Без уводног излагања и без вођења 
дискусије долази до гласања. 
 
Тачка 42. 
Број: 020-19/2015-I 
Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора 
Апотеке Сента 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 

Р  е  ш  е  њ  е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора 
Апотеке Сента. Текст Решења чини саставни део овог 
записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно   29    100.00 
 
Тачка 43. 
Број: 20-26/2015-I 
Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Апотеке Сента 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следеће 

Р  е  ш  е  њ  е 
о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Апотеке Сента. Текст Решења чини саставни део овог 
записника. 

 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 23 100.00 79.31 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 23 100.00 79.31 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 6   20.69 
Укупно   29    100.00 
 
Пошто је дневни ред исцрпљен, прелази се на разматрање одборничких питања. 
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ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 
 
МАРТА РАЦ САБО: Своје питање постављам Ласлоу Рац Сабо.  Г-дин Ласло Рац Сабо. 
члан Скупштине општине Сента, је на две последње седнице обратио одборничким  
питањем председнику општине Сента, у којем је очекивао одговор да ли сматра достојним 
да поред пута који  води до споменика недужно убијених сенћана  1944. годинем  испод 
моста слику, да се постави у  суседству пијететног места. 
Председник општине Сента је  добио писмо од створца сликем Атиле Мучи, уметника са 
родом из Сента,  који живи у Лондону, који је у свом писму објаснио,  а је слика један 
епројекат који је покренут у јулу 2011. године. Сликар је  2011. године потражио тадашње 
руководство града, лично се срео са Аником Ширкова, председницом општине и  Ласлоем 
Рац Саво, тадашњим председником Скупштине општине, којима је показао своје  радове и 
изнео свој планм   да се  формира јединствена сликарска микро клима на  затвореном депу 
испод моста.  Дозволу је добио од председнице и  тадашњег председника Скупштине 
општине.  
Дело је поклон уметника,  који је протеклих  четири године уложио  сто радних часова у 
израду дела, укупни трошкови р припреме,  опреме и  боје разних типова и   извођења су 
били приближно  1500 евра,  а очекује се да ће бити потребно  уложити   нових сто радних 
часова и  нових 1500 евра до завршетка рада.  
Г-дин  уметник за своје дело може да одвоји годишње једну недељу и нада се да ће га 
завршити 2018. године 
Да ли  г-дин Рас Сабо сматра недоличним поставити моменталном  руководству града, ко 
је дозволио, да на ногар моста  доспе слика,  када је баш он било то лице, који је то 
дозволио, односно да иницира отклањање  једне такве слике, са чијом  концепцијом у 
моменту дозвољавања био и лично  на чисто,  за чију израду између осталих и он дао 
дозволу,  тиме не поштујући оданост и до сада  уложени рад познатог сликара? 
 
Ласло Рац Сабо:Члан СВМ,  члан СО (руководилац фракције) се на седници 
омаловажавајући изјашњавао о грађанима општине.  Том  приликом, када је требало 
одлучити о доме,  да  једна  у једној тачки дневног реда заинтересована интересна група 
добије реч,  већина чланова СО је одбио могућност говора.  У овом  чину је  првенствено  
била против говора СВМ. Одлуку је руководилац фракције образложио тиме да „ово није 
пијаца“, где било ко  може да говори.  
Питам руководиоца фракције СВМ (уз посредовање председника СО), да ли је мислио на 
то са се извини од оних које је увредио,  о којима се пејоративно изјашњавао – на пример 
од пијачних продаваца,  али и од свих  сенћанских грађана – наравно изузевши СВМ,  јер 
њих није увредила,  пошти их  поштује. 
 
Члан Скупштине општине, члан СВМ руководилац фракције, ако добро знам, на седници 
се омаловажавајући изјашњавао о грађанима општине. Реч је ту о Марти Рац Сабо. Јејдном 
приликом, када је требало одлучити о доме,  да добије реч  једна  у једној тачки дневног 
реда заинтересована интересна група,  већина чланова СО је одбио могућност говора.  У 
овом  чину је  првенствено  била против говора СВМ. Одлуку је руководилац фракције 
образложио тиме – и наводим само један део – да ово није пијаца, где било ко  може да 
говори, тиме је објаснила зашто нису дозволили да говори човек. Питам руководиоца 
фракције СВМ да ли је размишљала о томе, да се од ових људи извине, које је увредила,  
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јер су многи то лоше схватили, чак су и пријаву поднели против ње, они о којима се  
пејоративно изјашњавала, нпр. од пијачних продаваца,  али  и од свих грађана Сенте, 
наравно изузевши СВМ,  јер њих није увредила,  пошти их  поштује, као што видимо. Од 
онда, јер знамо да има ће руководиоца гракције штити имунитетно право, али морално 
право и  моралну кривицу наравно не ужива.  
 
МИРЈАНА ВУКАНИЋ: Врло често на последњим скупштинским седницама говоримо о 
енергетској ефикасности. Наиме, са нашим суграђанима сам разговарала и замолили су ме 
да Председнику односну нашем Већу поставим једно питање, наиме ради се о зградама 
који имају раван кров. Они сами не могу да учествују у тендеру да би се направили 
кровови, значи да се одради како треба с великим проблемима се сусрећу, наиме, 
прокишњава им негде и до другог спрата, знамо да има већи број зграда у Сенти који имају 
још увек равне кровове. Замолили су ме да поставим питање, наиме, дали постоји 
могућност – пошто знамо да постоји Министарство енергетике, постоји приступни 
фондови – замолили су општину да прво конкурише да би се направили пројекти, па 
касније и могућност да им општина помогне, јер без ње не могу, да се одраде на неки 
начин ти кровови. Дали ће се вршити надградња или било шта друго, значи од пројектне 
документације треба да се припреми па онда све остало.  
 

ЛАСЛО РАЦ САБО: Желео бих да одговорим на постављено питање.  Те тврдње које сте 
Ви навели су лажне и неистините.  Прво, овај уметник је заиста био код нас,  ја то уопште 
не негирам,  он ми је писао једно писмо,  ја сам на њега одговорио,  ја сам то рашчистио са 
њим. Никакву дозволу нисам дао за то,  и он  није приказао  никакав пројекат, он је само 
рекао, да има такву замисао,  желео би нешто да уради,  али се није појавио тиме да је 
израдио скицу,  и рекао да ће то тако и тако изгледати.   Насликао је без речи.  О томе је 
реч. Значи  никакву моралну обавезу не осећам и  то не може да има било какве последице 
по мени, пошто ја за то нисам дао дозволу.  То је сигурно. С једне стране нисам ни могао, 
да будем искрен,  пошто сам ја био председник Скупштине општине, али суштина није то,  
ја се не скривам од одговорности,  никада то нисам ни радио,  али што сте Ви сада тврдили 
није истина, већ је јасна лаж.   
 

ПРЕДРАГ ПОПОВИЋ: Општинском Већу упућујем питање. Управо, протекле суботе 
смо имали у нашој Народној башти једну заиста лепу манифестацију, сађење такозваног 
дрвета живота посвећеног нашим најмлађим суграђанима. Том приликом, како ја, тако и 
велики број наших суграђана били су фрапирани невероватно и очајно девастираним 
изгледом Народне Баште, при чему су нарочито тужан утисак остављале из сада 
непознатих разлога преврнуте из лежишта извађене клупе, које су буквално биле 
разбацане по травњаку испред сенћанског киоска у Народној Башти. Моје питање стога 
гласи, шта Општинско Веће намерава да предузме по том питању и када намерава да 
доведе у примарно стање изглед сенћанске Народне Баште имајући нарочито у виду 
чињеницу да ће већ колико првога маја поменути локалитет поново бити актуелан као 
седиште јавне манифестације. 
 
МИЛАДИН БРАДИЋ: Ко ће вршити производњу топлотне енергије у грејној сезони 
2015- 2016. година? Дали се зна ко ће вршити испоруку ако се зна, ако се не зна, до када 
ће се знати, до када ће се припремити уговор да се потпише са субјектом који ће вршити 
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испоруку топлотне енергије да бисмо могли на време да се припремимо, да разматрамо 
такве одлуке које доносимо овде на један прави, одговоран и квалитетан начин.  
 

МАРТА РАЦ САБО: Своје питање ћу предати у писменом облику у  приложићу писмо 
Атиле Мучи писани Ласлоу Рац Сабо, а желела бих, да то прикључите записнику на 
следећој седници  СО м ако је то могуће, тада бих  замолила г-дина Рац Сабоа,  да 
писменим путем да свој одговор на постављено питање.  
Питање г-дина Ласла Рац Сабоа Марти Рац Сабо – писмено ћу  дати прецизно,  шта је 
речено на седници СО, да  он у штампи не би могао да објављује било шта, али ако сам 
некога јако увредила,  али нека сваки одборник помогне својим суграђанима, колико сам ја 
помогла,  али ако сам овом мојом изјавом некога веома увредила,  у овом моменту му се 
извињавам.  
 
ЛАСЛО РАЦ САБО  
Ја у основи прихватам овај одговор, не треба да се да писменим путем  
 1) Питам руководиоце општине,  да  ли  је према њиховом мишљењу прихватљиво,  
да  на  питање постављено од стране одборника СО позвано општинско руководство не 
даје одговор? Питам секретара СО када жели да да одговор с моје стране вишеструко 
постављена питања или  питања на које уопште није одговорио? Ако   у предмету било 
који одборник предаје  пријаву због тајења информација од јавног значаја,  тада према 
Вашем мишљењу,  материјална  и  морална  штета терети  онога који је поднео пријаву,  
или она лица,  који  противзаконито одбијају давање одговора? Одговор тражим од сваког 
позваног  функционера посебно.  
 2) Члан СО СВМ (руководилац фракције) је тако изјавио,  да је законска обавеза  
обављање  ревизије  општинског буџета за  2014. годину.  Питам руководиоца фракције 
СВМ,  или  уколико  он није дужан да даје одговор,  онда  Начелника Општинске управе:  
 а) који  законски пропис чини обавезним обављање  општинске ревизије?  
 б) Која ревизорска канцеларија је овлашћена за обављањем  задатка?  
 в) Материјал израђен од стране  ревизорске канцеларије да ли ће доспети 
                пред СО? 
 г) На који начин је  одређено,  која ревизијска канцеларија да буде 
                овлашћена са послом?  
 3) Питам председника општине,  од када има сазнања а томе,  да у Гимназији  
„Бољаи“ постоји  доста проблема –  углавном материјалних?  
 4) Једном сам  упитао то, да ли зна о проблемима, тада је рекао да нема никаквих 
проблема.  
Питам:  
 Да ли има сазнања а  томе, да ли је општински ревизор израдио у вези институције 

извештај о 2013. години? 
 Када је примио тај извештај?  
 Да ли зна то, да је у извештају садржаних примедби могло кориговати  до 4. децембра 

2014. године,  што се није десило?  
 Да ли има сазнања о томе:  

а) у лето  2012. године у  институцији, када институција није ни радила,  настао 
телефонски рачун  од  260 000 динара,  због чега нико  није позван на одговорност,  
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б) према нашем  сазнању институција је наручила машину за прање судова за 2012. годину у 
вредности од 900 000 динара, која је на крају купљена за 1 600 000 динара,  након што је дошло до 
замене директора?  
в) У 2013. години  у кухињи институције настао  је мањак од 1,8  милиона динара?  
     У тој вредности је „нестало“ са столова  деце   разна храна итд. 
     Мањак,  према нашем мишљењу „крађу“ су тиме решавали,  да  су  из магацина  
     отписали мноштво конзерви и свега осталог,  као да се исти покварили?  
 г) Шта мисли  у вези свега тога о сопственој одговорности или одговорности 
     Општинског већа?  
     Да ли је одговоран онај,  до чијег сазнања је  дошло јасно кривично дело које 
     прећуткује? 
д)  Без конкурса за јавну набавку су  куповали свакакав материјал,  храну,  ту и  
     тамо нешто, ту је реч од 15 милиона динара годишње. 
 5) Питам председника општине,  када ће Општинско веће дати свој годишњи извештај,  
наравно о финансијама,  програму рада и обављеном раду треба да се поднесе извештај. То се мора 
учинити  на  основу  члана 48.  Закона о локалној самоуправи и  члана 84. Статута.  
 6) Када ћемо видети  извештај ревизора у вези Гимназије „Бољаи“?  
 7) Питам  председника Скупштине општине зашто не испоштују садржај  члана 53. 
Пословника  Скупштине општине,  који гласи: „У саставу сталних и привремених  радних тела у 
сразмери са заступљеношћу у Скупштини општине  заступају, односно могу да се изаберу и 
спољни стручњаци.“ Наиме, овде је реч  о томе,  да бирамо људе  у  сталне  и остале  одборе 
Скупштине општине,  и опозиција, односно Грађански савез Мађара,  након  што  су га уништити,  
тиме што су купили њихове одборнике,  ту  сада није остала фракција за ову листу,  али насупрот 
томе на основу члана 53. и овако би требало да припадају 2 места у одборе и током  3 године то  
Скупштина општине није реализовала.  Практично ја сам дао један предлог,  али исти је код вас.  
 8) Малопре  нису ми дозволили да говорим због оптужбе, да неко  води  политичку 
кампању,  речено  је сам ја узео на себе, јер је г-дин заменик председника  мислио на мене,  а ја бих 
само желео да додам,  да не видим никакву разлику у томе  како сам ја током 3 година постављао 
питања,  и како  сам  учествовао у расправама,  у односу на то како сада расправљам  и како  
учествујем у раду  Скупштине општине.  Тиме желим да докажем то,  да  није  истинита 
претпоставка, да бих  водио  било коју кампању пред избора са стилом, који користим. С тога 
питам Ференца Борбеља,  по његовом мишљењу у  чему и у колико  се разликују  моји говори од  
оних  које  је  искусио  1  или 2 године пре или пак из мог приступа може да закључи,  да му сада 
говорим  другачије,  другачије се понашам или имам другачији  став у вези питања?  
 
Седница се завршава у 16:32 часова. 
 
Записничар:                                                                                 Председница  
Андреа Марки                                                                     Скупштине општине Сента 
                                                                                                       Анико Ширкова 
 
 
 
                                                                                                            Секретар 
                                                                                              Скупштине општине Сента 
                                                                                                         Карољ Кермеци 
Оверачи записника: 
 

1. ........................................... Јудит Граца Хармат  

      2.   ........................................... Ивана Ћирковић  
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З А П И С Н И К 
 
са 36. ванредне седнице Скупштине општине Сента, која се одржава дана 30. марта 2015. 
године у временском трајању од 16.40 до 17:05 часова у Великој сали зграде Скупштине 
општине Сента. 
 
Приликом утврђивања броја присутних, на седници од 29 одборника/це је присутно 21 
одборника. Седници не присуствују: Марта Барши, Јудит Граца Хармат, Атила Перпауер, 
Силард Нађ, Геза Толмачи, Анико Жирош – Јанкелић, Илона Јаблонски, Нандор Кришка. 
 
Поред одборника на седници су присутни Ференц Борбељ, заменик председника општине 
Сента, Марија Пастор, начелник Општинске управе општине Сента, Карољ Кермеци, 
секретар Скупштине општине, Антал Сел са Одсека за информатику, Карољ Месарош, 
помоћник председника Општине, Виктор Варга, члан Општинског Већа задужен за област 
развоја привреде, пољопривреде и заштите животне средине општине Сента, Андраш 
Кошицки, члан Општинског Већа задужен за област туризма, спорта и омладине општине 
Сента, представници медије и Андреа Марки, записничар. 
Седницу је сазвала и њеним радом руководи Анико Ширкова, председница Скупштине 
општине Сента. 
 
Председница Скупштине општине Сента предлаже следећи 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д: 
 

1. Разматрање предлога Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Сента за 2015. годину,  

2. Разматрање предлога Акционог плана субвенционисања развоја пољопривреде  
oпштине Сента за 2015. годину,  

 
Скупштина општине једногласно утврђује предложени дневни ред. 
 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 21 100.00 72.41 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 21 100.00 72.41 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 8   27.59 
Укупно 29   100.00 
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Тачка 1. 
Број: 320-10/2015-I 
Разматрање предлога Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Сента за 2015. годину 
Уводно излагање по овој тачки дневног реда подноси Ференц Борбељ. 
 
Води се дискусија у којој учествују Ференц Шоти, Ласло Рац Сабо, Ференц Борбељ, Марта 
Рац Сабо, Предраг Поповић. 
 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи  
 
 

П  р  о  г  р  а  м 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Сента за 2015. годину. Текст Програма 
чини саставни део овог записника 

 
 
 
Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 21 100.00 72.41 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 21 100.00 72.41 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 8   27.59 
Укупно 29   100.00 
 
 
Тачка 2. 
Број: 320-7/2015-I 
Разматрање предлога Акционог плана субвенционисања развоја пољопривреде  
oпштине Сента за 2015. годину 
Уводно излагање подноси Карољ Месарош. 
 
Води се дискусија у којој учествује Ференц Шоти. 
 
Скупштина општине Сента једногласно доноси следећи  
 

А  к  ц  и  о  н  и     п  л  а  н 
субвенционисања развоја пољопривреде  oпштине Сента за 
2015. годину. Текст Акционог плана чини саставни део овог 
записника 
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Резултат Глас: Гласање%  Укупно%  
За 21 100.00 72.41 
Против 0 0.00 0.00 
Уздржан 0 0.00 0.00 
Гласало 21 100.00 72.41 
Није гласало 0   0.00 
Одсутних 8   27.59 
Укупно 29   100.00 
 
Пошто је дневни ред исцрпљен, седницу затвара председница Скупштине општине Сента у 
17:05 часова. 
 
Записничар:                                                                                 Председница  
Андреа Марки                                                                     Скупштине општине Сента 
                                                                                                       Анико Ширкова 
 
 
 
                                                                                                            Секретар 
                                                                                              Скупштине општине Сента 
                                                                                                         Карољ Кермеци 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      
Скупштина општине Сента 
Број: 37/2015-I         
Дана: 27. априла 2015. године 
С  е  н  т  а 

 

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 
37. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 

05. МАЈА 2015. ГОДИНЕ 
 
 
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине општине Сента са почетком у  09,00 часова. 

 
Након усвајања записника са 35. седнице Скупштине општине Сента од 30. марта 2015. 

године и са 36. ванредне седнице Скупштине општине Сента од 30. марта 2015. године 
предлажем следећи 
 

ПРЕДЛОГ  ДНЕВНОГ РЕДА: 
 
1. Разматрање предлога  Oдлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине 

Сента,  
2. Разматрање предлога  Oдлуке о учествовању на конкурсу Савеза спорт за све Војводине, 

расписаног за избор домаћина XII Спортске олимпијаде радника Војводине 2019 године, 
3. Разматрање предлога Закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду Службе за 

буџетску инспекцију општине Сента за 2014. годину, 
4. Разматрање предлога Закључка о усвајању извештајa о раду Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Сента у 2014. години,  
5. Разматрање предлога Решења о измeни Решења о образовању Комисије за израду 

Локалног еколошког акционог плана за период  2015-2025 године. 
 
 
 
 
 
 

Председница Скупштине општине Сента 
Анико Ширкова с. р. 
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Предлог 
На основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

РС”,бр. 129/2007), члана 46. тачка 1. Статута општине Сента (“Службени лист општине 
Сента”,бр. 5/2011) Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 05. маја 2015 
године , донела је 
 

  ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком врше се измене и допуне Пословника Скупштине општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 12/2008, 30/2012, и 3/2015), у даљем тексту: 
Пословник.  

Члан 2. 
 

Члан 53. Пословника се допуњује новим ставом који гласи:  
            „У  стална и привремена радна тела Скупштине општине најмање једног 
члана именује Скупштина општине, који одборници нису чланови коалиције власти 
општинског руководства.“ 
 Досадашњи став 2 постаје став 3.  

 
Члан 3. 

 
 У ставу 2. члана 58. Пословника, после речи „председник Скупштине,“ додају се 
речи „одборници Скупштине општине“. 
 
Алтернатива: 

У ставу 2.  члана 58. Пословника брише се текст „председник Скупштине 
општине“ и уместо тога следи „било који члан  Скупштине општине“ 
 

Члан 4. 
 

Члан 74. се допуњује  новим ставом 7.,  који гласи:  
„За приказ материјала који је припремљен у електронском облику уз помоћ 

техничког особља Локалне самоуправе секретар Скупштине општине обезбеђује 
неопходне уређаје“  

 
Члан 5.  

 
Члан 85. се допуњује новим ставом 5, који гласи: 
„Одборник  који  учествује у дискусији  током његовог говора има право да 

користи фотографије, цртеже,  клипове за приказивање итд. у штампаном или 
електронском облику.“  
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Члан 6. 
 

Члан 124  се допуњује ставом 5. који гласи:  
„Приликом  изношења одборничког питања,  одборник  има право да користи 

претходно припремљене фотографије, цртеже, клипове за приказивање у штампаном  или 
електронском  облику.“ 
 

Члан 7. 
 

Остале одредбе Пословника Скупштине општине Сента се не мењају. 
 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се  у „Службеном листу општине 
Сента“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 016-12/2015-I 
Дана: 05. маја 2015. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

Образложење 
 

Измене Пословника из  предлога дневног реда  имају двојни циљ.  
Тај циљ је,  да Пословник стварно удовољи основним принципима демократије,  тиме, што  

барем  у  раду сталних одбора СО чини обавезним заступљеност опозиције,  тако се уважавају  и  
они лични предлози,  које  чланови опозиције   Скупштине општине  сматрају  одговарајућим.  
Један од важних задатака одборника опозиције је да контролише општинско руководство,  
односно са  својим  замислима и размишљањима доприносе припреми материјала за Скупштину 
општине. Ако се то не оствари,  тада се повређују основни принципи демокрације, односно  
демокрација не може да функционише нити постоји.  

С тога се свакако  морају  мењати  прописи Пословника који се на то односе.  
Други циљ предлога је,  да се рад  Скупштине општине модернизује користећи могућности 

које пружа електроника.  Од почетка 2015. године у  сали за седнице  Скупштине општине Сента 
је у коришћењу модеран систем  за гласање  и  руковођење седницама, електронска услуга,  која 
има и елементе пројектовања.  Коришћењем истих могу се приказати  помоћни материјали 
припремљене електронском шифром, ради бољег разумевања,  што значи велику помоћ  у  раду 
СО.  

Битан фактор је и то,  да након што је инсталиран  нови  електронски систем у сали за 
седнице СО,  за обезбеђење у предлогу  наведених могућности  није потребна никаква  нова 
инвестиција, она бесплатно стоји на располагању.  

Надаље ни Сента не може да заостане од других локалних самоуправа, где  су  наведени  
могућности дати.  

Чињеница је и то,  да на дан  предаје и увођења уређаја, један  руководилац фирме која је 
ставља у промет нас је  уверио  у погледу,  да су  могућности предложених од стране  ГСМ  лако 
доступни уз помоћ  инсталиране технике.  
 
У име Грађанског савеза Мађара  

Ласло Рац Сабо с. р.  
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Меморандум Грађанског савеза Мађара  
Др Зорана Ђинђића 19. Пф. 74.    Тел.: +381 (24) 8-17771  
24400 Сента       Мобилни +381 (64) 870-7777 
Србија       Е-маил: mpsz.delvidek@gmail.com  
       Veb sajt: www.mpsz.net   
      Датум:  16.03.2015. г. 
 

СО СЕНТА „СЕНТА ПРИПАДА СЕНЋАНИМА“ ЛИСТА  
 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА СЕНТЕ  
Секретару  СО  
Главни трг 1. 
24400 Сента   
СЗК  
 

Подносимо  предлог за дневни ред СО Сенти,  у којем  предвиђамо измену  
Пословника СО (у даљем тексту: пословник).  
Молимо да наш предлог Скупштина општине Сента расправи на  следећој седници 
и донесе одлуку према доле наведеном.  
 

Молимо  стручну службу СО,  да припреми  наш предлог,  односно да додају  
формалне и правне елементе, који  су  неопходни за то,  да предлог са сваког 
аспекта удовољи захтевима, који су  неопходни  за  припрему дневног реда.  
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ ПОСЛОВНИКА СО СЕНТА  
 

Члан 1.  
 За измену члана 58. Пословника предлажемо две могуће измене од којих СО 
треба да изабере само  једну 
 

 а. У ставу два  члана 58. Пословника иза текста  „Председник 
                Скупштине општине“ треба  унети текст „било који члан Скупштине 

    општине“  
 

 б. У ставу два  члана 58. Пословника брише се текст „председник 
                Скупштине општине и уместо тога следи „било који члан  Скупштине 
                општине“ 
 

Члан 2.  
 Члан 53. се допуњује новим ставом који гласи:  
            „У  стална и привремена радна тела Скупштине општине најмање једног 
            члана именује Скупштина општине,  који  одборници нису чланови 
            коалиције власти општинског руководства.“ 
 Досадашњи став 2 постаје став 3.  
 

Члан 3. 
 Члан 74. се допуњује  новим ставом 7.,  који гласи:  

„За приказ материјала који је припремљен у електронском облику уз помоћ 
техничког  особља Локалне самоуправе секретар Скупштине општине 
обезбеђује неопходне уређаје“  
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Члан 4. 
 Члан 85. се допуњује новим ставом 5, који гласи: 
 „Одборник  који  учествује у дискусији  током његовог говора има право да 

 користи фотографије, цртеже,  клипове за приказивање итд.  у штампаном 
 или електронском облику.“  

 

Члан 5. 
 Члан 124  се допуњује ставом 5. који гласи:  
 „Приликом  изношења одборничког питања,  одборник  има право да 

 користи претходно  припремљене фотографије, цртеже, клипове за 
 приказивање у штампаном  или електронском  облику.“ 

 

Образложење  
 

Измене Пословника из  предлога дневног реда  имају двојни циљ.  
 

Тај циљ је,  да Пословник стварно удовољи основним принципима демократије,  
тиме, што  барем  у  раду сталних одбора СО чини обавезним заступљеност 
опозиције,  тако се уважавају  и  они лични предлози,  које  чланови опозиције   
Скупштине општине  сматрају  одговарајућим.  Један од важних задатака 
одборника опозиције је да контролише општинско руководство,  односно са  својим  
замислима и размишљањима доприносе припреми материјала за Скупштину 
општине. Ако се то не оствари,  тада се повређују основни принципи демокрације, 
односно  демокрација не може да функционише нити постоји.  
С тога се свакако  морају  мењати  прописи Пословника који се на то односе.  
 

Други циљ предлога је,  да се рад  Скупштине општине модернизује користећи 
могућности које пружа електроника.  Од почетка 2015. године у  сали за седнице  
Скупштине општине Сента је у коришћењу модеран систем  за гласање  и  
руковођење седницама, електронска услуга,  која има и елементе пројектовања.  
Коришћењем истих могу се приказати  помоћни материјали припремљене 
електронском шифром, ради бољег разумевања,  што значи велику помоћ  у  раду 
СО.  
Битан фактор је и то,  да након што је инсталиран  нови  електронски систем у сали 
за седнице СО,  за обезбеђење у предлогу  наведених могућности  није потребна 
никаква  нова инвестиција, она бесплатно стоји на располагању.  
Надаље ни Сента не може да заостане од других локалних самоуправа, где  су  
наведени  могућности дати.  
Чињеница је и то,  да на дан  предаје и увођења уређаја, један  руководилац фирме 
која је ставља у промет нас је  уверио  у погледу,  да су  могућности предложених 
од стране  ГСМ  лако доступни уз помоћ  инсталиране технике.  
 
У име Грађанског савеза Мађара  
 

Ласло Рац Сабо с. р.  
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Предлог 
На основу члана 20. става 1. тачке 39. и члана 32. става 1. тачке 20. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007),  члана 46. тачке 33. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), Скупштина општине Сента 
на својој седници одржаној 05. маја 2015. године донела је  
 

О   Д  Л  У  К   У 
О УЧЕСТОВАЊУ НА КОНКУРСУ САВЕЗА СПОРТ ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ, 
РАСПИСАНОГ ЗА ИЗБОР ДОМАЋИНА XII СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 

РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ 2019. ГОДИНЕ 
 

I 
Општина Сента учествује на конкурсу Савеза спорт за све Војводине, и кандидује 

се за домаћина XII Спортске олимпијаде радника Војводине, која ће се одржати 2019. 
године. 

II 
 

Задужује се председник општине да предузима све неопходне мере и активности са 
циљем испуњавања прописаних услова, те да у случају прихватања општине Сента као 
домаћина, у наредном четворогодишњем периоду, односно времену трајања олимпијског 
циклуса, у буџету општине Сента обезбеди износ од 16.000.000,00 динара. 
 

 
III 

Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“ 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 66-2/2015-I 
Дана: 05. мај 2015. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 46 става 1 тачке 22 и тачке 33 Статута општине Сента („Службени лист 

општине Сента“, бр. 5/2011) и члана 14 става 2 Одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску 
инспекцију општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 18/2010, 19/2010-испр; 2/2011, 
6/2011 и 3/2015), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 05. маја 2015. године 
донела је 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА 

О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
 

I 
УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2014. годину Службе за 

буџетску инспекцију општине Сента  
 

II 
УЗИМАЈУ СЕ К`ЗНАЊУ садржаји Записника о извршеним буџетским контролама у 2014. 

години код следећих корисника средстава буџета:  
 

1. Спoртски савез општине Сента, записник број:47-1-2/2014 од дана 28.03.2014. године; 
2. Стонотениски клуб „Сента”, записник број: 47-2-1/2014 од дана 28.04.2014. године и  

додатак записнику бр. 47-2-2-Д/2014 од дана 22.05.2014. године; 
3. Рвачки клуб „Сента”, записник број: 47-3-1/ 2014 од дана 16.05.2014. године;  
4. Куглашки клуб „Сента”, записник број: 47- 4-2/ 2014 од дана 16.06.2014. године; 
5. Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи “, записник број: 47- 5-6/ 

2014 од дана 08.08.2014. године; 
6. Економско-трговинска школа Сента, записник број: 47-6-3/ 2014 од дана 03.10.2014. 

године и  додатак записнику бр. 47-6-3-Д/2014 од дана 28.10.2014. године; 
7. Тениски клуб „Сента 1903”, записник број: 47-7-1/2014 од дана 23.10.2014. године и  

додатак записнику бр. 47-7-1-Д/2014 од дана 17.11.2014. године; 
8. Пливачки клуб „Сента”, записник број: 47- 8-1/ 2014 од дана 10.11.2014. године; 
9. Рвачки клуб „Херкулес”, записник број: 47- 9-2/ 2014 од дана 14.11.2014 године;  
10. Опште удружење самосталних привредника Сента, записник број: 47-10-2/ 2014 од дана 

02.12.2014. године; 
11. Сенћанска гимназија, записник број: 47-11-2/ 2014 од дана 18.12.2014. године; 

 
III 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 021-7/2015-I 
Дана:  05. маја 2015. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Служба за буџетску инспекцију општине Сента 
Брoј:7 /2015 
Дана:06.03.2015. године 
С Е Н Т А  
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  
о раду буџетске инспекције за 2014.годину 

 
 На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију („Службени 
лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010–испр., 2/2011, 6/2011 и 3/2015) Служба за буџетску инспекцију 
општине Сента доставља Скупштини општине Сента Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 
2014. годину. 
 

Служби за буџетску инспекцију општине Сента ( удаљем тексту: Служба)  при Општини Сента, 
чланом 86 става 3 Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013 и 142/2014), поверено да обавља послове инспекције над 
директним и индиректним корисницима буџетских средстава буџета локалне самоуправе као и осталим 
субјектима који су наведени у тачкама 2 и 3 истог члана и става овог Закона. 

 
Служба обављала је радне задатке из своје надлежности сходно Закону о буџетском систему 

Уредбе о буџетском рачуноводству, Закону о рачуноводству и ревизији, Закону о рачуноводству, Закону о 
радним односима у државним органима, Закону о раду, Закону о платама у државним органима и јавним 
службама, Закону о јавним набавкама, на основу других правних прописа и члана 7 до 14. Одлуке о 
оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010 – 
испр., 2/2011 и 6/2011). 
 

Функција Службе за буџетску инспекцију општине Сента је, како је то прописано чланом 86. Закона о 
буџетском систему, контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и 
законитог коришћења средстава од стране напред наведених субјеката. 
 

У извештајном периоду, Служба је вршила контролу на основу Плана рада за 2014. годину Службе 
за буџетску инспекцију општине Сента, број: ПО-20/2014-II од 28.01.2014.године,  утврђеног од стране 
Председника општине Сента, како је то прописано чланом  90. став 3. Закона о буџетском систему и чланом 
4. став 1. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције. 

 
         I)   Извршење контрола 

 
  У току 2014. године буџетска инспекција је вршила контролу код 12 субјеката од чега је  11 контрола 
окончано сачињавањем и уручењем записника, док се извршење преостале 3 контроле преноси и наставља 
у 2015.години.    
 На основу Плана рада за 2014.године шеф службе за буџетску инспекцију општине Сента - буџетски 
инспектор извршио је буџетску контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и 
наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава општине Сента и сопствених 
средстава контролисаних корисника, за  период од 01.01.2013. године до дана контроле. 
 
 а) Контроле које су окончане уручењем записника односе се на следеће предмете и субјекте:  
 
1. Спoртски савез општине Сента, записник број:47-1-2/2014 од дана 28.03.2014.године; 
2. Стонотениски клуб „Сента”, записник број: 47-2-1/2014 од дана 28.04.2014.године и  додатак 

записнику бр. 47-2-2-Д/2014 од дана 22.05.2014.године; 
3. Рвачки клуб „Сента”, записник број: 47-3-1/ 2014 од дана 16.05.2014.године;  
4. Куглашки клуб „Сента”, записник број: 47- 4-2/ 2014 од дана 16.06.2014.године; 
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5. Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи “, записник број: 47- 5-6/ 2014 од 
дана 08.08.2014.године; 

6. Економско-тровинска школа Сента, записник број: 47-6-3/ 2014 од дана 03.10.2014.године и  додатак 
записнику бр. 47-6-3-Д/2014 од дана 28.10.2014.године; 

7. Тениски клуб „Сента 1903”, записник број: 47-7-1/2014 од дана 23.10.2014.године и  додатак 
записнику бр. 47-7-1-Д/2014 од дана 17.11.2014.године; 

8. Пливачки клуб „Сента”, записник број: 47- 8-1/ 2014 од дана 10.11.2014.године; 
9. Рвачки клуб „Херкулес”, записник број: 47- 9-2/ 2014 од дана 14.11.2014 године;  
10. Опште удружење самосталних привредника Сента, записник број: 47-10-2/ 2014 од дана 

02.12.2014.године; 
11. Сенћанска гимназија, записник број: 47-11-2/ 2014 од дана 18.12.2014.године; 
 
 б) Недовршена контрола која се преноси у 2015.годину: 
 
1.      Средња медицинска школа, записник број: 47-12-1/ 2014 од дана 12.01.2015.године; 
 
 ц) Незапочете контроле које се пренесе у 2015.годину: 
 
1.      Удружење грађана „Скелeџија“ Сента 
2.      Општинско јавно правобранилаштво 

 
            II)  Значајнији налази у контролама 

 
Према сачињеним записницима значајнији налази о извршеним контролама, по субјектима, су: 
 
1. Спoртски савез општине Сента 
 
Контролом примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћења средстава код Спoртског савеза општине Сента за период од 01.01.2013. године до 
26.02.2014.године утврђено је да: 

- општа акта, тј. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама и Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Спортском савезу општине Сента, нису 
услкађени са важећим Законима 
 - није донет општи акт којим уређује обрачун и исплате зараде, накнаде и других примања 
запослених,  

- нису додељене инвентарске бројеве сваком основном средству  и ситном инвентару према 
хронологији набавке сходно тада важећим чланом 13 става 3 Закона о рачуноводству и ревизији које 
инвентарске бројеве требале би да буду евидентирани између осталог и у књигу основних средстава и 
ситног инвентара (ПК-2),  

- не води помоћне књиге основних средстава и ситног инвентара на прописаним обрасцима (ПК-2), 
- попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2013.године није извршено у складу са чланом 

2 став 1 Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем, а самим тим није ни извршено усклађивање књиговодственог стања потраживања и 
обавеза са стварним стањем на дан 31.12.2013.године у складу са тада важећим чланом 18 став 2 Закона о 
рачуноводству и ревизији, 

- запосленом дана 21.01.2014. године без правног основа исплаћено је већи износ накнаде 
трошкова на службеном путу на име дневнице  у износу од 80,00 динара, исплата није извршена у складу 
са чланом 10 став 1 Закона о рачуноводству и ревизији, 

- лицу дана 07.08.2013.године  без правног основа исплаћена је већи износ накнаде за допунски 
рад у износу од 2.826,20 динара и уплаћен порез на доходак грађана  у износу од 698,00 динара и 
допринос за ПИО у износу од 838,00 динара за период 01.07.2013.-30.07.2013. године, исплата није 
извршена у складу са чланом 9 став 2 Закона о рачуноводству и ревизији, 

- за шест запослене исплаћена је мања зарада за месец новембар 2013.године у укупном нето 
износу од 15.929,03 динара и за месец јануар 2014.године у укупном нето износу од 17.046,05 динара. 
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2. Стонотениски клуб „Сента” 
 
Контролом примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћења средстава код Стонотениски клуб „Сента” за период од 01.01.2013. године до 04.04.2014.године 
утврђено је да: 

- општи акт, тј. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама  није услкађен са 
важећим Законом 
 - није донет општи акт којим уређује обрачун и исплате зараде, накнаде и других примања 
запослених,  

- не води помоћне књиге основних средстава и ситног инвентара на прописаним обрасцима (ПК-2), 
- попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2013.године није извршено на основу члана 2 

став 1 Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, а самим тим није ни извршено усклађивање књиговодственог стања имовине и обавеза са 
стварним стањем на дан 31.12.2013.године у складу са тада важећим чланом 18 став 2 Закона о 
рачуноводству и ревизији, 

- није извршило обрачун годишње амортизације за 2013.годину за основна средства исказана 
на конту: 023201-Спортска опрема-Robot Amicus 3000 са стањем на дан 31.12.2013.године,   

- запосленом дана 08.01.2014.године; дана 06.02.2014.године; дана 06.03.2014.године и 
07.04.2014.године без правног основа исплаћено је већи износ накнаде трошкова превоза за долазак и 
одлазак са рада у укупном износу од 17.204,00 динара и уплаћено је већи износ пореза на доходак 
грађана у износу од 1.926,00 динара , 

- није донет општи акт о начину обрачуна и исплате накнаде трошкова за употребу сопственог 
возила на службеном путу запосленом а није ни исто регулисано у Уговору о раду закљученим са 
запосленим; 

- за запослену исплаћена је мања зарада за месец март 2014.године у укупном нето износу од 
1.759,38 динара, 

- није прокњижио износ од 408.000,00 динара на основу Отпремнице - рачуна  20/2013 од 
14.10.2013.године на: 

 Дуговној страни конта: 103- Алат и инвентар и 
 Потражној страни конта: 309- Остали основни капитали; 

- није донео Финансијски план за 2014.годину. 
 

3. Рвачки клуб „Сента” 
 
Контролом примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћења средстава код Рвачки клуб „Сента” за период од 01.01.2013.године до 28.04.2014. године 
утврђено је да: 

- општи акт, тј. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама  није услкађен са 
важећим Законом 
 - није донет општи акт којим уређује: 

o обрачун и исплате путних трошкова 
o унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Рвачком клубу „Сента”, 
o обрачун и исплате зараде, накнаде и других примања запослених,  

- попис готовине и новчаних средстава, потраживања, обавезе и туђе имовине са стањем на 
дан 31.12.2013.године није извршено на основу члана 2 став 1 Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, а самим тим није ни извршено 
усклађивање књиговодственог стања имовине и обавеза са стварним стањем на дан 31.12.2013.године 
у складу са тада важећим чланом 18 став 2 Закона о рачуноводству и ревизији, 

- није извршило обрачун годишње амортизације за 2013.годину,   
- приликом исплате износа од 15.000,00 динара физичком лицу на име накнаде трошкова горива за 

возило коришћено за службено путовање није обрачунало а није ни уплатило порез на остала прихода 
грађана у износу од 878,40 динара 

- од физичког лица  није набавио готовинске рачуне добијених приликом набавке горива за 
исплаћену аконтацију у износу од 30.000,00 динара, зато и наведени готовински рачуни нису прокњижи у 
складу са одредбама Закона о рачуноводству;  

   - о извршеном улагању - инвестиционом одржавању пословне зграде, која се налази у Сенти на 
адреси Ул. Ађанска бр. 7, није поднео Општини Сента:  
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 Обавештење о извршеним радовима у укупном износу од 301.294,20 динара и 
 Изворну документацију везано за извршене радове ради књижења исте. 

 
4. Куглашки клуб „Сента” 
 
Контролом примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћења средстава код Куглашког клуба „Сента” за период од 01.01.2013.године до 16.05.2014. године 
утврђено је да: 

- општи акт, тј. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама  није услкађен са 
важећим Законом, 

- попис имовине, туђе имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2013.године није извршен на 
основу члана 2 став 1 Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем, а самим тим није ни извршено усклађивање књиговодственог стања 
имовине и обавеза са стварним стањем на дан 31.12.2013.године у складу са тада важећим чланом 18 став 
2 Закона о рачуноводству и ревизији, 

- није изврши обрачун пореза на остале приходе грађана за шест лица, није уплатио порез на 
остале приходе грађана у укупном износу од 2.766,60 динара и није поднео пореску пријаву надлежном 
пореском органу, 

- није евидентирао у помоћну књигу обавеза појединачних обрачунатих и ипсплаћених 
накнада трошкова за исхрану спортистима аматерима за: 

o период од 01.01.2013.-31.12.2013.године, који укупно износи 2.188.000,00 дианра,  
o период од 01.01.2014.- 16.05.2014.године, који укупно износи 909.500,00 динара;  

 
5. Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи “ 
Контролом примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћења средстава код Гимназији са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи” за период од 
01.01.2013.године до 17.06.2014. године утврђено је да: 

- општи акт, тј. Правилник о накнади зараде и друга примања запослених није услкађен са 
важећим Законом, 

- није донет Правилник о попису имовине и обавеза, 
- општим актом или Уговорима о раду није дефинисао начин обрачуна и исплате накнаде 

трошкова за употребу сопственог возила на службеном путу, 
   - сваком основном средству и ситном инвентару није доделио инвентарски број и додељене 
инвентарске бројеве није евидентирао у књигу основних средстава и ситног инвентара (ПК-2), 
   - Одговорно лице тј. директор незаконито је уступио реверсом, односно записником основна 
средства запосленима: 

С Р Е Д С Т В А Инвентарски број Ред. 
број Запослени 

Н а з и в Количина  
полице 5 ком. 0238, 0259, 0260, 0235, 

0261 
сто 1 ком. / 

1 Запослени 

ормар 4 ком. 0353, 1002, 0343, 0342 
писаћи сто 2 ком. / 
полица 1 ком. 0252 
Литеон монитор Ј15АА DELL 
MODEL No:5050-0127 

1 ком. / 

2 Запослени 

Инспирон N5050,44769v1 1 ком. / 
полице 3 ком. 0245, 0234, 0236 
сто  3 ком. 0278, 0290, 0292 
кревет 1 ком. / 
дусек 2 ком. / 

3 Запослени 

ормар 2 ком. 0322, 0352 
сто 1 ком. 0286 
полица 4 ком. 0258, 0262, 0240, 0263 

4 Запослени 

ормар 5 ком. 0332, 0323, 0334, 0340, 
0357 
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сто 4 ком. 0323, 0320, 0312, 0309 
полице 4 ком. 0256, 0255, 0264, 0243 
ормар 2 ком. 0351, 0338 

5 Запослени 

сто 2 ком. 0288, 0302 
ормар 2 ком. 1001, 0355 6 Запослени 
полице 2 ком. / 

7 Запослени полице 3 ком. 0275, 0237, 0239 
полица 1 ком. 0251 8 Запослени 
сто 1 ком. 0403 

9 Запослени ормар 3 ком. 0328, 0324, 0331 
ормар 2 ком. 0348, 1003 
полица 2 ком. 0272, 0266 

10 Запослени 

сто 2 ком. 0289, 0277 
ормар 3 ком. 0349, 0341, 0336 
полица 3 ком. 0246, 0250, 0248 

11 Запослени 

сто 1 ком. 0315 
полице 3 ком. 0273, 0268, 0265 
сто  1 ком. 0287 

12 Запослени 

ормар 2 ком. 0335, 0350 
ормар 3 ком. 0321, 0330, 0354 
полица 3 ком. 0241, 0269, 0271 

13 Запослени 

сто 2 ком. 0281, 0311 
ормар 2 ком. 0345, 0346 
полица 3 ком. 0244, 0242, 0274 
сто 1 ком. 0284 
ормар 3 ком. 0327, 0326, 0339 

14 Запослени 

полица 4 ком. 0249, 0247, 0267, 0256 
15 Запослени полица 2 ком. 0251, 0253 
 

- попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2013.године није извршено на основу члана 2 
став 1 Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, а самим тим није ни извршено усклађивање књиговодственог стања имовине и обавеза са 
стварним стањем на дан 31.12.2013.године у складу са тада важећим чланом 18 став 2 Закона о 
рачуноводству и ревизији, због чега је Закључком буџетског инспектора наложено извршење ванредног 
пописа имовине и обавеза са стањем на дан 30.09.2014.године и усклађивање књиговодственог 
стања имовине и обавеза са стварним стањем на дан 30.09.2014.године, 

- Уговор о раду закључен са запосленим на основу којег се врши обрачун плате није ускладио са 
одредбама Уребе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама,  
 - дана 07.11.2013.године незаконито и без правног основа је извршио обрачун и исплату 
средстава на име јубиларних награда запосленима, 
 - запосленом који је упућен на службени пут у Нађсалонти у Румунији без правног основа је 
извршио исплату износа од 10.980,00 динара на име накнаде трошкова дневница и превозних 
трошкова у иностранству, 

- Уговори о раду закључени са запосленима и Правилник о раду Гимназије са домом ученика за 
талентоване ученике „Бољаи“ нису усклађени са одредбама Закона о буџетском сиситему 

- код троје запослених исплаћена је већа зарада за месец април 2013.године у укупном нето износу 
од 49.198,51 динара, 

- исплаћена је већа зарада у укупном износу од 322.755,00 динара код осморо запослених за месец 
јануар, фебруар, март, април и мај 2014.године, 
   - на погрешан конто је прокњижен износ од 1.398,30 динара и износ од 96.369,50 динара,  

- није прокњижена амортизација за 2013.годину за опрему и нематеријална улагања, 
- није прокњижена на картонима основних средстава набавна вредност набављених основних 

средства у износу од 183.940,00 динара и од 13.815.023,96 динара, 
- није ажурирно евидентирана набавка и утрошка репроматеријала: месо за хамбургер и уље за 

јело, у помоћну књигу залиха репроматеријала, 

3

47



- без правног основа тј. незаконито је смањена вредност улаза репроматеријала за домаћинство 
и угоститељство у 2013.години са износом од 1.892.980,65 динара, 

- код јавне набавке (ЈНОП 01/2014) Комисија за јавну набавку није сачинила Извештај о стручној 
оцени понуда, а одговорно лице – директор није донео Одлуку о избору најповољније понуде, Одлуку 
о додели уговора и није закључио Уговор са изабраним понуђачем;  

- сходно Плану набавки за 2014.годину није спровео поступак јавне набавке: 
 бензина-материјал за саобраћај, остали материјал за превозна средства,  
 административне опреме и  
 опреме за домаћинство и угоститељство, 

   - приликом вођења пословних књига у електронској форми није користио сопфтвер који 
обезбеђује очувања података о свим прокњиженим трансакцијама и онемогућава брисање 
прокњижених пословних промена; 
   - није располагао са доказом да је вредност комби возила у износу од 3.433.625,99 динара 
исплаћен добављачу „PORSCHE INTER AUTO“ д.о.о. из Београда, 
   - противзаконито и ненаменски је уместо запосленог за докторску студију исплатио средстава 
у укупном износу од 170.950,00 динара на основу улазних рачуна број: 01-7, 01-51, 01-52, 01-53 и 01-97 из 
2013.године и 01-2 и 01-3 из 2014.године, везано у периоду од 01.01.2013.године до 17.06.2014.године.  
 

6. Економско-тровинска школа Сента 
Контролом примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћења средстава код Економско-трговинске школе Сента за период од 01.01.2013.године до 
08.09.2014. године утврђено је да: 

- општи акт, тј. Правилник о организацији буџетског рачуноводства, Правилника о накнада 
зараде и друга примањима запослених и Правилник о раду Економско-трговинске школе Сента нису 
услкађени са важећим Законима, 

- није донет Правилник о попису имовине и обавеза, 
- није усклађено књиговодствено стање основних средстава - покретне имовине са стварним 

стањем утврђеним пописом на дан 31.12.2013.године; 
- Комисија за попис није извршила попис новчанић средстава на девизном рачуну са стањем 

на дан 31.12.2013.године, самим тим није ни извршено усклађивање књиговодственог стања са 
стварним стањем на дан 31.12.2013.године, 

- није извршио усклађивање књиговодственог стања потраживања и обавезе са стварним 
стањем утврђеним пописом на дан 31.12.2013.године. 

- приликом обрачуна и исплате накнаде трошкова дневница на службеном путу једној запосленој 
је обрачунао и исплатио мање у износу од 2.086,00 динара, док је другој запосленој више исплатио у 
износу од 1.043,00 динара, 

- запосленој за месец април 2013.године на име минулог рада (0,4%;) обрачунао је и исплатио 
мањи бруто износ од 324,37 динара, 

- закупцу стана није издао рачуне за уговорену закупнину, за дванаест месеци за 2013.годину и 
за осам месеци за 2014.годину, 

- није прокњижио набављена добра по Рачуну/Отпремници број:356/13 од 20.06.2013.године у 
помоћну књигу залиха, 

- нису додељени инвентарски бројеви основним средствима набављеним по рачуну бр.1000-
385 и самим тим инвентарски бројеви нису ни евидентирани у помоћну књигу основних средстава, 
сходно тада важећим чланом 13 става 3 Закона о рачуноводству и ревизији, 

- није обрачуната и прокњижена амортизација основних средстава за 2013.годину - за покретну 
имовину чија укупна набавна вредност износи 4.264.956,44 динара, 

- обрачуната амортизација за 2013. годину за покретну имовину у износу од 700.216,25  динара 
није прокњижена на одговарајући конто тј. на потражној страни конта: 011229 –Исправка вредности 
административне опреме, 

- на погрешан конто је прокњижен износ од 23.200,00 динара и износ од 331.200,00 динара, 
   - приликом вођења пословних књига у електронској форми није користио сопфтвер који 
обезбеђује очувања података о свим прокњиженим трансакцијама и онемогућава брисање 
прокњижених пословних промена; 
   - остварене расходе у укупном износу од 2.009.374,76 динара су већи од планираних 
(Финансијки план за 2014.годину) 
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   - у периоду од 01.01. до 08.09.2014.године незаконито је више средстава исплатио од 
планираног у укупном износу од 2.009.374,76 динара и то према следећем: 

 за покриће осталих услуга штампања износ од 3.600,00 динара, 
 за покриће накнада из буџета за породиљско одсуство износ од 1.787.260,76 динара (за ову сврху није 

ни планирао средства), 
 за покриће ученичких стипендија износ од 215.000,00 динара, 
 за покриће опреме за јавну безбедност износ од 3.514,00 динара. 

 
7. Тениски клуб „Сента 1903” 
Контролом примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћења средстава код Тениског клуба „Сента 1903” за период од 01.01.2013.године до 13.10.2014. 
године утврђено да: 

- није прокњижио улагања на туђој некретнини у укупном износу од   3.566.476,60 динара на 
основу улазних рачуна - број рачуна/фактуре:19/2013; 20; Окончана ситуација: СИТ 2014/7; Коначни рачун 
бр.101/2014;  52/2014; 895/2014 и 14/2014:   

o у периоду од 01.01.2013.-07.03.2014.године на конто: 029- Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми, 

o у периоду од 08.03.2014.-13.10.2014.године на конто: 027- Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми,  
- није поднео Општини Сента - имаоцу права коришћења наведене имовине оверене фотокопије 

улазних рачуна - број рачуна/фактуре:19/2013; 20; Окончана ситуација: СИТ 2014/7; Коначни рачун 
бр.101/2014;  52/2014; 895/2014 и 14/2014 - везане за завршено улагање на туђој некретнини на адреси 
Сента, Ул. Петефи Шандора бр. 54 у укупном износу од 3.566.476,60 динара ради књижења истих,  

- као ситан инвентар није прокњижио: 
 8 комада уграђеног рефлектора „TEMPO 3 HPI-T 400W KA PHI“ у укупном износу од 119.756,93 динара на 

основу Рачуна–отпремнице: 888ТР-2013 (УР 0024) и укупном износу од 22.560,00 динара на основу 
Отпремнице-Рачуна 42/2013 (УР 0032), 

 косачицу у износу од 18.403,12 динара на основу Рачуна бр. ФА-334-0/08 дана 18.06.2008.године 
- није прокњижио улагање на туђу имовину на дуговној страни конта 027 – Улагања на туђим 

некретнинама, постројењима и опреми: 
 укупан износ од 89.644,80 динара на основу Рачуна бр. 52/14 од 25.04.2014.године (УР 0014),  
 укупан износ од 20.400,00 динара на основу Рачуна бр. 120/14 од 27.08.2014.године (УР 0041) и 
 укупан износ од 7.000,00 динара на основу Рачуна -отпремници број: 061-1100751/14 од 23.09.2014. 

године (УР 0049). 
 
8. Пливачки клуб „Сента” 
Контролом примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћења средстава код Пливачког клуба „Сента” за период од 01.01.2013.године до 28.10.2014. године 
утврђено да: 

- није донео општи акт којим уређује обрачун и исплате зараде, накнаде и других примања 
запослених сходно члану 104 став 1 Закона о раду 

- није прокњижио: 
 износ од 26.150,00 динара по Рачуну 141 од  24.07.2014.године на дуговној старни конта: 431034 – 

Добављачи у земљи – СПОРТ-ТРОФЕЈ СУБОТИЦА и на потражној страни конта: 152000 – Дати аванси 
залихе Спорт Трофеј Суботица, 

 износ од 5.000,17 динара по Рачуну број: 6563-030-2  од 05.09.2014.године на дуговној страни    конта: 
431012 – Добављачи у земљи – „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Земун и на потражној страни конта: 152000 – 
Дати аванси за евродизел -„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Земун. 

 
9. Рвачки клуб „Херкулес” 
Контролом примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћења средстава код Рвачког клуба „Херкулес” за период од 01.01.2013.године до 07.11.2014. године 
утврђено је да: 

- није завео у деловодник Статут Рвачког клуба „Херкулес” и Правилник о рачуноводству и 
рачуноводственим политикама за микро и друго правно лице који не примењује МСФИ и МСФИ за 
МСП. 
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10. Опште удружење самосталних привредника Сента 
Контролом примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћења средстава код Општег удружења самосталних предузетника Сента за период од 
01.01.2013.године до 21.11.2014. године утврђено да: 

- Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем удружења и Правилник о раду нису у складу са важећим Законима, 

- није донет општи акт којим се уређује организација рачуноводства, 
- није дефинисан начин обрачуна и исплате накнаде трошкова за употребу сопственог возила на 

службеном путу запосленима у општем акту, нити у Уговору о раду закљученим са запосленима; 
- приликом обрачуна и исплате накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада за месец август 

2013.године једној запосленој без правног основа је обрачунао и исплатио више у износу од 440,00 
динара.  

 
11. Сенћанска гимназија 
Контролом примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћења средстава код „Сенћанске гимназије–Zentai Gimnáziumnál„ за период од 01.01.2013.године до 
01.12.2014. године утврђено је да: 

- Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама, 
интерној контроли и интерној ревизији није ускладио са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству 
објављено у „Службеном гласнику РС“ бр. 12/2006, 

- није донео Правилник о попису имовине и обавеза у складу са чланом 18 став 6 Уредбе о 
буџетском рачуноводству и одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања         
књиговодственог стања са стварним стањем; 

- сваком основном средству и ситном инвентару није доделио инвентарски број према хронологији 
набавке и самим тим инвентарски бројеви нису евидентирани у књигу основних средстава и ситног 
инвентара (ПК-2); 

- за обрачунате и исплаћене јубиларне награде запосленима дана 12.11.2013.године и дана 
14.11.2014.године одговорно лице није донело решења сходно члану 30 став 1 и 2 Посебног колективног 
уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, самим тим решења нису 
одложена у личне досијеа запослених, 

- за обављена службена путовања у Новом Саду дана 12,13 и 14. јуна 2013.године и дана 26 
августа 2014.године запослени нису доставили послодавцу писмене извештаје о обављеном 
службеном послу, 

- издати излазни рачуни, од редног броја 1 до 22 у 2013.години и од редног броја 1 до 22, у периоду 
од 01.01.2014.године до 01.12.2014.године, нису уведени у Помоћну књигу излазних рачуна, 

- није обрачунао амортизацију за 2013.годину за стамбених зграда и станова чија набавна 
вредност укупно износи 1.101.572,19 динара, самим тим није ни прокњижи амортизацију за 2013.годину 
за стамбених зграда и станова, 

- незаконито је обрачунао амортизацију опреме за 2013.годину у износу од 12.500,00 динара и у 
износу од 62.255,51 динара и наведене износе без правног основа је прокњижио у пословним књигама, 

- на погрешан конто је прокњижио набавне вредности контејнера отворени 2915 у износу од 
28.361,00 динара и контејнера затворени у износу од 40.034,00 динара. 

 
 
     III) Предузете мере 
 

 а) Донета решења  
 
У циљу отклањања незаконитости и неправилности утврђених записницима сходно члану 87 став 1 

Закона о буџетском систему донета су: 
 2 (два) решења за : 

o Јавно комунално-стамбеном предузећу “СЕНТА“ дана 14.02.2014.године на основу записника 
сачињеног дана 20. децембра 2013.године и додатак записника од 09. јануара 2014.године,  
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o „Пословни инкубатор доо - Üzleti inkubátor kft”-nek Сента-Zenta, дана 14.03.2014.године на 
основу записника сачињеног дана 11. фебуара 2014.године и додатка записника од 3. марта 
2014.године,    

 7  (седам) решења и то за : 
o Спoртски савез општине Сента дана 09.05.2014.године, 
o Стонотениски клуб „Сента” дана 20.06.2014.године, 
o Рвачки клуб „Сента” дана 04.07.2014.године, 
o Куглашки клуб „Сента” дана 12.08.2014.године, 
o Гимназију са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи “ дана 16.09.2014.године, 
o Економско-тровинску школу Сента дана 28.11.2014.године, 
o Тениски клуб „Сента 1903” дана 09.12.2014.године. 
 
У извештајном периоду горе наведеним решењима наложене су 197 мера за отклањање утврђених 

неправилности од чега: 
 
1) да додели инвентарске бројеве сваком основном средству и ситном инвентару и додељене 
инвентарске бројеве евидентира у књигу основних средстава и ситног инвентара (ПК-2); 
 Спoртски савез општине Сента 
 „Пословни инкубатор доо - Üzleti inkubátor kft” Сента-Zenta 
 Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи “ 
 Економско-тровинска школа Сента 
 
2) да води помоћне књиге: 
 Спoртски савез општине Сента 
 Стонотениски клуб „Сента“ 
 Куглашки клуб „Сента“ 
 Економско-тровинска школа Сента 
 Тениски клуб „Сента 1903“ 

 
3) да се изврши попис имовине и обавеза: 
 Јавно комунално-стамбено предузеће “СЕНТА“ 
 Спoртски савез општине Сента 
 Стонотениски клуб „Сента“ 
 Рвачки клуб „Сента“ 
 Куглашки клуб „Сента“ 
 Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи “ 
 Економско-тровинска школа Сента 
 Тениски клуб „Сента 1903“ 
 
4) за повраћај средстава: 

а) за Јавно комунално-стамбено предузеће “СЕНТА“ са налогом : 
- да тражи повраћај више исплаћене накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за месец 
новембар 2012.године и за месец јул 2013.године на рачун контролисаног правног лица од 14 запослених 
по следећим износима: 

 
1 запослени 1.200,00 

2 запослени 420,00 

3 запослени 1.290,00 

4 запослене 1.290,00 

5 запослени 1.050,00 

6 запослени 960,00 

7 запослени 1.230,00 

8 запослени 1.140,00 

9 запослени 240,00 
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10 запослени 1.200,00 

11 запослени 1.290,00 

12 запослени 1.170,00 

13 запослени 1.140,00 

14 запослени 1.290,00 

                   УКУПНО: 14.910,00 

 
- да тражи повраћај противзаконито исплаћених средстава на име осмомартовских поклона од : 

- запослене у износу од 3.000,00 динара и  
- запослене у износу од 3.000,00 динара на рачун контролисаног правног лица; 

 
- да тражи повраћај противзаконито исплаћених накнада трошкова превоза за службени пут од 
запосленог у износу од 830,00 динара на рачун контролисаног правног лица; 

 
- да тражи повраћај више исплаћених средства у износу од 116.325,25 динара од добављача „ЕУРО 
ПЕТРОЛ“ ДОО за испоручено еуродизел гориво у периоду од 04.06.2013.-31.10.2013. године.  

 
б) за „Пословни инкубатор доо - Üzleti inkubátor kft” Сента-Zenta да: 
- тражи од запосленог повраћај незаконито исплаћених средстава у износу од 30.000,00 динара на име 
закупа возила, на рачун број:840-373743-25 или 160-931882-67  

- тражи од Пореске управе повраћај више уплаћеног пореза на доходак грађана  у износу од 5.714,40 
динара који износ је уплаћен дана 05.12.2012.године приликом без правног основа исплаћене закупнине 
возила запосленом у износу од 30.000,00 динара 

- тражи повраћај од запосленог незаконито исплаћена средства у износу од 2.000,10 динара, на рачун 
број: 840-373743-25 или 160-931882-67; 

 
в) за Спoртски савез општине Сента, са налогом да: 
- тражи од запослене повраћај износа од 80,00 динара - без правног основа исплаћене накнаде трошкова 
на службеном путу на име дневнице 

- тражи од лица повраћај износа од 2.826,20 динара - без правног основа исплаћене накнаде за допунски 
рад  

- тражи од Пореске управе повраћај више уплаћеног пореза на доходак грађана  у износу од 698,00 динара 
и допринос за ПИО у износу од 838,00 динара за период 01.07.2013.-30.07.2013. године; 
 

г) за Стонотениски клуб „Сента“ са налогом да: 
- тражи од запосленог повраћај износа од17.204,00 динара без правног основа исплаћене накнаде 
  трошкова превоза за долазак и одлазак са рада на релацији Чока-Сента-Чока 
- тражи од Пореске управе повраћај више уплаћеног пореза на доходак грађана  у износу од 1.926,00 
динара  
 

д) за Гимназију са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи “ са налогом да: 
- тражи од троје запослених повраћај више исплаћене зараде за месец април 2013.године у укупном нето 
износу од 49.198,51 динара 
- тражи од 8 запослених повраћај више исплаћене зараде за месец јануар, фебруар, март, април и мај 
2014.године у укупном износу од 322.755,00 динара 
- тражи од  запосленог повраћај укупан износ од 170.950,00 динара који је противзаконито и ненаменски 
исплаћено уместо запосленог за докторску студију  
 
ђ) за Економско-тровинску школу Сента са налогом да: 
- тражи од запослене повраћај више исплаћене накнаде трошкова дневница на службеном путу у износу 
  од 1.043,00 динара на рачун број: 840-711660-21 отвореног код Управе за трезор Филијала Суботица; 
 
е) за Опште удружење самосталних привредника Сента са налогом да: 
- тражи од запослене повраћај више исплаћене накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада за месец 
август 2013.годину у износу од 440,00 динара. 
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5) да се изврши исплата 
а) Јавно комунално-стамбено предузеће “СЕНТА“ за запосленог за месец новембар 2012.године и месец 
јул 2013.године: 

o донесе решење за исплату остварених прековременог рада од 12 сати и  
o изврши обрачун и исплату разлике између 100% и 126% зараде остварених за 12 сати 

прековременог рада;   
 

б) Спoртски савез општине Сента за шест запослених да исплати преостали део зараде за:  
- месец новембар 2013.године у укупном нето износу од 15.929,03 динара и да уплати обрачунати порез и 
доприносе на наведени износ 

- месец јануар 2014.године у укупном нето износу од 17.046,05 динара и да уплати обрачунати порез и 
доприносе на наведени износ; 
 

в) Стонотениски клуб „Сента“ за запосленог да исплати преостали део зараде за:  
- месец март 2014.године у укупном нето износу од 15.929,03 динара и да уплати обрачунати порез и 
допринос на наведени износ 
 

г) Економско-тровинска школа Сента да исплати: 
- запосленој разлику накнаде трошкова дневница на службеном путу у износу од 2.086,00 динара; 
- запосленој за месец април 2013.године у бруто  износу од 324,37 динара за неисплаћени део плате на 
основу времена проведеног на раду од 0,4%; 

 
6) да се изврши уплату пореза 
 Рвачки клуб „Сента“ да изврши уплату пореза на остале приходе грађана у износу од 878,40 

динара, на рачун број: 840-4848-37 
 Куглашки клуб „Сента“  да изврши уплату пореза на остале приходе грађана у укупном износу 

од 2.766,60 динара, на рачун број: 840-4848-37; 
 

7) да изврши обрачун амортизације за 2013.годину 
 „Пословни инкубатор доо - Üzleti inkubátor kft” Сента-Zenta 
 Стонотениски клуб „Сента“ 
 Рвачки клуб „Сента“ 
 Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи “ 
 Економско-тровинска школа Сента 

 
8) да изврши књижење или да изврши исправку у књижењу 
 „Пословни инкубатор доо - Üzleti inkubátor kft” Сента-Zenta 
 Стонотениски клуб „Сента“ 
 Рвачки клуб „Сента“ 
 Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи “ 
 Економско-тровинска школа Сента 
 Тениски клуб „Сента 1903“ 

 
9) да изврши попис улагања у туђу имовину 
 „Пословни инкубатор доо - Üzleti inkubátor kft” Сента-Zenta 
 Тениски клуб „Сента 1903“ 

 
10) остале мере донете су у циљу обезбеђења примене законских и пратећих прописа за: 
 Јавно комунално-стамбено предузеће “СЕНТА“ 
 „Пословни инкубатор доо - Üzleti inkubátor kft” Сента-Zenta 
 Спoртски савез општине Сента 
 Стонотениски клуб „Сента“ 
 Рвачки клуб „Сента“ 
 Куглашки клуб „Сента“ 
 Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи “ 
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 Економско-тровинска школа Сента 
 Тениски клуб „Сента 1903“ 

 
б) Поступање по жалби на решење  
 

 У поступку буџетске инспекције код Гимназије са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи” 
дана 20.09.2014.године изјављена је жалба од стране одговорног лица - директора против решења буџетског 
инспектора Службе за буџетску инспекцију општине Сента, број 47-5-7/2014 од дана 16.09.2014.године.  
 Наведена жалба је прослеђена  дана 03.10.2014.године другостепеном органу, тј. Општинском већу 
општине Сента за одлучивање.  
 Директор Гимназије са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи” дана 24.11.2014.године 
повукао је жалбу поднету дана 24.09.2014.године на решење Службе за буџетску инспекцију општине Сента, 
број 47-5-7/2014. 
 

IV. Контрола извршења решења  
 
Након контроле извршења решењем предложених мера састављене су СЛУЖБЕНЕ БЕЛЕШКЕ код 

следећих контролисаних корисника средстава буџета: 
 

Службена белешка Ред.
број 

Назив контролисаних индиректних 
корисника средстава буџета и 
корисника средстава буџета Број Датум 

Поступљено 
по 

решењу 

1 
Јавно комунално-стамбено предузеће 
“СЕНТА“ 

47-8-5/2013 24.03.2014. да / 

47-8-5/2013 30.05.2014. / делимично 
2 

„Пословни инкубатор доо - Üzleti 
inkubátor kft” Сента-Zenta 47-10-6/2013 23.01.2015. да / 

3 Спoртски савез општине Сента 47-1-5/2014 03.07.2014. да / 

4 Стонотениски клуб „Сента“ 47-2-4/2014 08.09.2014. / делимично 

5 Рвачки клуб „Сента“ 47-3-4/2014 04.12.2014. / делимично 

6 Куглашки клуб „Сента“ 47-4-4/2014 04.11.2014. да / 

7 
Гимназије са домом ученика за 
талентоване ученике „Бољаи” 47-5-8/2014 23.01.2015. / делимично 

 
V . Најчешће неправилности утврђене у контролама 
 
У контролама извршеним у извештајном периоду, најчешће неправилности које су утврђене, 

односиле су се на повреду следећих закона и подзаконских прописа: 
 
а) Закон о буџетском систему 
 
- извршавање обавеза за одређене намене у већим износима од износа одобрених буџетом или 

финансијским планом или насталих у супротности са важећим прописима (чл. 103, ст. 1, т. 1). 
- извршавање обавеза по већ неважећим уговорима (рок уговора је истекао), уговор није закључен у 

складу са одредбама прописа који регулишу јавне набавке (чл. 57). 
 
б) Уредба о буџетском рачуноводству 
 

- пословне књиге се не воде ажурно и уредно (чл. 9, ст. 2), 
- приликом вођења пословне књиге у електронској форми већина не користи софтвер који обезбеђује   
очувања података о свим прокњиженим трансакцијама и онемогућава брисање прокњижених пословних 

  промена (чл. 9, ст. 4),  
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- помоћне књиге се не воде, или помоћне књиге се не воде ажурно и уредно (чл. 14, ст. 1, тач.1,2,3 и 4), 
- интерним општим актом није уређена организација рачуноводственог система (чл. 16, ст. 9), 
- рачуноводствене исправе нису обезбеђене и прокњижене у смислу одредаба члана 16 Уредбе 
- није извршено услкађивања стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним  
  стањем које се уређује пописом на дан 31. децембра текуће године (чл.18, ст.2) 
  
 в) Правилник  о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
                  стварним стањем 
 
 - извештај о извршеном попису није састављен или исти не садржи све податке, начин књижења, 

примедбе и објашњења (чл.13 ст.1)  
 - Комисија за попис није поднела извештај најдоцније 30 дана пре дана састављања годишњег 

финанисијског извештаја надлежном органу правног лица (чл.13 ст.2) 
 
в) Закон о јавним набавкама 
 
- наручилац спроводио је  поступак јавне набавке иако претходно нису испуњени потребни услови 

(набавка није предвиђена Планом јавних набавки и нема доказа да су обезбеђена средства у буџету или 
финансијском плану наручиоца) – чл. 52 ЗЈН, 

- јавна набавка се врши без претходно спроведеног поступка (чл. 31 ЗЈН.), 
 
г) Прописи о платама 
 
- послодавац је Уговоре о раду закључио са запосленима супротно појединим тачкама наведеним у 

члану 33 Закона о раду 
- без постојања законског основа извршена је исплата стимулације запосленима из сопствених 

прихода ( супротно члану 47 став 1 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском сиситему) 
- одређивање коефицијената сложености појединих послова у супротности су са важећим 

прописима, односно одговарајућим актима Владе. 
 
VI. Остале активности 
 
Поред записника о извршеним контролама сачињени су и додаци записника код: 

 Стонотениског клуба „Сента“ 
 Економско-тровинске школе Сента и 
 Тениског клуба „Сента 1903”. 

У оквиру управног поступка разматране су и примедбе на чињенично стање утврђено записницима, 
које су улагали контролисани субјекти, при чему су сачињена и уручена обавештења на уложене примедбе. 

Буџетска инспекција је, у оквиру својих надлежности, сарађивала са другим органима разменом 
информација, давањем додатних појашњења и указала на начин решавања насталих проблема у току 
пословања.  

У извештајном периоду органи и организације упутили су писане поднеске овој Служби, а на сваки 
поднесак је у прописаним роковима одговорено.   
 У 2014.години дата су 8 СТРУЧНИХ МИШЉЕЊА следећим правним лицима: 
1. Сенћанској гимназији, дана 13.01.2014.године,  
2. Туристуичкој организацији опшштине Сента , дана 18.01.2014.године (на основу усменог захтева) 
3. Сенћанској гимназији, дана 14.03.2014.године, број 9/2014, 
4. Сенћанској гимназији, дана 09.06.2014.године, број 20/2014, 
5. Сенћанској гимназији, дана 24.06.2014.године,  
6. Спортском савезу општине Сента, дана 21.11.2014.године 
7. Ј.П. „ЕЛГАС“ Сента-„ELGAS“ KV Zenta,  дана 26.12.2014.године, број 40/2014 и 
8. Средњој медицинској школи, дана 31.12.2014.године. 

Запослени у Служби свакодневно прате и упознају се са изменама прописа које примењују у свом 
раду. 
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VII. Тешкоће у извршавању послова буџетске инспекције 
 

 Напред наведене активности Службе за буџетску инспекцију општине Сента остварило је са 1 
(једним) инспектором који је уједно и Шеф Службе за буџетску инспекцију општине Сента и са 1 (једним) 
сарадником инспектора и стручно-административним секретаром.            

Имајући у виду чињеницу да буџетска инспекција врши контролу примене закона у области 
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава у извештајном периоду 
више пута су се појавили проблеми правног карактера, који су теже и у дужем периоду решени, јер у Служби 
нема запосленог правника.  
 

VIII. Оцена резултата 
 

Након упоређења броја и суштине констатованих неправилности у буџетским контролама код 
контролисаних директних и индиректних корисника средстава буџета и корисника средстава буџета у 
2011.годину, 2012.годину и 2013.годину са неправилностима констатованих приликом контрола у 
2014.години констатује се да су се број и суштина неправилности незнатно смањиле. 

 
       
 

                                                                                               Шеф Службе за буџетску  
                                                                                                инспекцију општине Сента               

                                                                                                Илона Ленђел, с. р. дипл. ецц. 
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Предлог 

 На основу члана 34.става 1. тачке 9а), члана 35, става 1. тачке 3а) Закона о 
ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.111/2009 и 92/2011) и члана тачке 7. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента 
на својој седници одржаној дана 05. маја 2015.године донела је 
           
         З А К Љ У Ч А К 

О УСВЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ 

 
I 

 Усваја се годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Сента у 2014. години. 
 

II 
 Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 217-5/2015-I 
Дана: 05. мaј 2015. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 Закон о ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“, бр.111/2009) је ступио на 
снагу 06.01.2010. године са применом по истеку шест месеци од дана ступања на снагу, 
односно од 07.07.2010. године, изузев одредаба чл.146.,147. и 151. који се примењују од 
дана ступања на снагу овог Закона. Закон о изменама и допунама Закона о ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 92/2011) је ступио на снагу 15.12.2011.године. 
 Према одредби члана 34.став 1. Тачке 9а) Закона о изменама и допунама Закона 
ованредним ситуацијама штаб за ванредне ситуације, поред осталог, израђује годишњи 
извештај о раду. 
 На основу члана 35. став 1. тачке 3а) истог Закона Општински штаб за ванредне 
ситуације подноси скупштини општине на усвајање годишњи извештај о раду. 
 Сходно предње наведеним, предлаже се разматрање и доношење овог Закључка у 
предложеном тексту. 
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 ИЗВЕШТАЈ 
 О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

СЕНТА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

 
1. УВОД 

 
Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента (у даљем тексту: Штаб) чине 
следећи чланови: 

1. Рудолф Цегледи - командант Штаба 
2. Ференц Борбељ - заменик команданта Штаба 
3. Ева Месарош Кецели – начелник Штаба 

Чланови Штаба са задужењима су: 
4. Марија Пастор – за координацију са ОУ општине Сента 
5. Золтан Нађ – за узбуњивање и заштиту од техничко –технолошких удеса 
6. мр Драгана Радоњић – за заштиту од епидемије 
7. Виктор Варга - за очување добара битних за опстанак и заштиту биља 
8. Елеонора Тот - за склањање, заштиту од рушевина и спасавање из рушевина 
9. Атила Копас - за заштиту од саобраћајних несрећа, снежних наноса и поледица 
10. Марта Фелди – за хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса 
11. Илија Леканић – закоординацију са МО РС 
12. Драган Тодоровић – за координацију са МУП 
13. Шандор Рудич – за заштиту и спасавање од експлозија и НУС 
14. Вероника Фодор – за евакуацију 
15. Деже Кечкеш – за збрињавање угрожених и настрадалих 
16. др Михаљ Вашаш – за РХБ заштиту 
17. Душан Кнежевић – за заштиту од поплава и несрећа на води и под водом 
18. др Шурјан Густав – за прву медицинску помоћ 
19. Јожеф Бодо – за асанацију терена 
20. Золтан Биачи – за заштиту и спасавање животиња 

 
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА 
 
Штаб је на својој седници, одржаној 02.12.2013.године донео свој Предлог плана рада за 
2014. годину. Предлогом плана рада утврђен је начелан преглед тема које ће се наћи на 
дневном реду редовних седница штаба као и друге активности са роковима и 
извршиоцима. 
У остваривању планираних задатака Штаб је сарађивао са Одељењем за ВС Кикинда, 
Саветима МЗ, руководиоцима правних лица и других организација, као и органима 
Локалне самоуправе општине Сента. 
 
У односу на планираних 15 задатака урађено је следеће: 
 
1.Разматрање и усвајање годишњег извештаја Штаба за 2013.годину.Закључак СО Сента. 
 
2.Достављање препорука, закључака и наређења Штаба субјектима на територији општине 
Сента. 
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3. Израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на 
територији општине Сента (у даљем тексту: Процена угрожености).  Донета Одлука 
(општинско Веће општине Сента) о формирању радне групе за израду Процене 
угрожености и израда Процене угрожености за територију општине у складу са Упутством 
о методологији за израду Процене угрожености и планова заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама. Достављени дописи – захтеви, за формирање Радне групе  за 
Процену угрожености у оспсобљеним правним лицима и другим организацијама и да 
израде Процену угрожености у истим. Од стране Оспособљених правних лица и других 
организација су формиране  Радне групе за израду Процене угрожености. Предстоји 
израда Процене угрожености за територију општине Сента.  
 
4. Формирање јединица цивилне заштите опште намене.  
 Достављени су дописи МЗ за организацију формирања јединица цивилне заштите опште 
намене на принципу добровољности што није дало резултате јер није било одазива. 
 
5.Обука чланова општинског штаба. 
У току 2014. године је организовна обука за чланове Штаба. 
Кецели Месарош Ева је присуствовала семинару са темом. „Основни специјалистички 
курс за инспакторе из области цивилне заштите и управљања ризиком“ у Националном 
тренинг центру за ванредне ситуације у Земуну у периоду од 24.02. до 07.03.2014. године. 
Борбељ Ференц је присуствовао семинару под називом: „Обука команданата штабова за 
ванредне ситуације“ у Суботици 31.10. 2014. године. 
 
6. Сарадња са Окружним штабом за ванредне ситуације као и са штабовима суседних 
општина. 
Редовна сарадња са окружним штабом се састоји из доставе редовних месечних Извештаја 
о радовима на водама другог реда и других тражених дописа и извештаја у вези поплава, 
клизишта, пожара и стању припрема за зиму 2014/2015.  
Достављени документи Окружном штабу за ванредне ситуације: 

- План одбране од поплава општине Сента. 
- Податке о Стручно оперативним тимовима за специфичне задатке заштите и 

спасавања. 
- Преглед органа и организација са адресама и одговорним лицима који су 

предвиђени за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама као и преглед 
материјалних средстава којима располажу и који могу бити коришћени за 
заштиту и спасавање. 

- Извештај у вези сарадње са Службама јавног информисања. 
- Процена угрожености од ерозије земљишта и  бујица на територији општине 

Сента. 
- Попуњени упитници за израду Националне процене РС. 
- Извештај о стању припрема зимске службе за зиму 2014/2015 годину. 
- Квартални извештаји о радовима на водама другог реда и отвореним каналима. 
- Извештаји о предузетим активностима у вези мајских поплава на  деловима 

територије Републике Србије. 
            - Одговор на Упитник о Плану ЦЗ на територији општине Сента,средствима за 

узбуњивање и подаци о противградним станицама. 
- Оперативни план одбране од поплава, унутрашњих вода и леда на 

водотоковима на територији општине сента за 2014.годину. 
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Заједничке седнице са Окружним штабом за ванредне ситуације и штабовима суседних 
општина су одржане: 

 
Општински штаб за ВС општине Сента је достављао одређену документацију МУП-у, 
Сектору за ВС Београд, Кабинет министра без портфеља задуженог заВС, Управи за 
управљање ризиком: 

 
- Одговор на Упитник о Плану ЦЗ на територији општине Сента,средствима за 

узбуњивање и подаци о противградним станицама. 
- Извештаји о предузетим активностима у вези мајских поплава на  деловима 

територије Републике Србије. 
- Оперативни план одбране од поплава, унутрашњих вода и леда на 

водотоковима на територији општине сента за 2014.годину. 
- Извештај о припремним активностима за извођење жетвених радова и заштите 

стрних усева од пожара на територији општине Сента у 2014.години. 
- План одбране од поплава општине Сента у оквиру тога превентивне и 

оперативне мере чије спровођење се контролише од стране члана Општинског 
штаба за ванредне ситуације који је одговоран за случај поплаве и несрећа на 
води и под водом. 

- Извештај о предузетим активностима на припреми за одбрану од   поплава. 
- Извештај о стању организације спровођења превентивних и оперативних мера 

заштите од шумских пожара на отвореном простору на територији општине 
Сента. 

- Достава података команданту 1-ве бригаде Копнене војске. 
- Достава потребних података Међународном институту за безбедност ради 

израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа. 
 

 
7. РЕАЛИЗАЦИЈА ДРУГИХ ЗАДАТАКА 
 
1.Контиунирано праћење и процењивање ризика од настанка елементарних непогода на       
територији општине Сента. 
2.Израда и доношење осталих аката у области заштите и спасавања. 
3.Прибављање података о повереницима и њиховим заменицима. 
4.Ажурирање података за одговорна лица и лица за контакт у оспособљеним правним 
лицима и другим организацијама у случају ВС, и Стручно оперативних тимова и чланова 
ОШВС. 
5.Анализа стања средстава за јавно узбуњивање на територији општине Сента. 
6.Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању ОШВС. 
7.Предлог Плана рада ОШВС за 2015. годину. 
8.Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица  за 
заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији општине Сента.Спасилачки 
тим „Тиса- Сента“ Танчић Михаља бр.18.Сента, Спасавање на води и под водом. 
9.Ажурирање података Плана одбране од поплава и Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама општине Сента. 
10.Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању повереника и заменика 
повереника Цивилне заштите на терирторији општине Сента. 
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8. СЕДНИЦЕ ШТАБА 
 
Прва седница ОШВС је одржана 28.02.2014.године у „Зеленој“ сали градске куће 
општине Сента са почетком у 11.300 часова и усвојеним Дневним редом: 

        
1. Усвајање Записника са претходне седнице ОШВС општине Сента. 
2. Усвајање предлога Извештаја o раду Општинског штаба за ванредне ситуације за  

2013. годину. 
3. Усвајање извештаја о извршеним радовима чишћења снега у периоду од 30.01. до  

05.02.2014. године. 
4. Усвајање извештаја о спремности ДТД за одбрану од поплава и упознавање са Планом 

одржавања јавне отворене каналске мреже на територији општине Сента 
5. Разно 
 
 
Ванредне седнице ОШВС су одржане: Прва - 15.05.2014.године у канцеларији 
председника општине  Сента са почетком у 14.00 часова и усвојеним Дневним редом: 
 
1. Разматрање ситуације на терену поводом ванредних догађаја изазваних обилним 

падавинама на територији општине Сента. 
2. Разно 
 
Друга – ванредна седница је одржана 16.05.20124. године године у канцеларији 
председника општине Сента са почетком у 08,00 часова,са усвојеним Дневним редом: 
  
1. Увођење непрекидног 24. часовног дежурства у Општинском штабу за ванредне 

ситуације општине Сента. 
2. Разматрање ситуације на терену 
3. Разно 
 
Трећа – ванредна седница је одржана 17.05. 2014. Године у  Зеленој сали Градске куће у 
Сенти са почетком у 09,00 часова са усвојеним Дневним редом: 
 
1. Могућност обезбеђења смештаја за евакуисано становништво са поплављених 

подручја. 
2. Организовање прикупљања помоћи за угрожено становништво. 
3. Разматрање ситуације на терену 
4. Разно 
 
Четврта – ванредна седница је одржан дана 18.05.2014. године у  Зеленој сали Градске 
куће у Сенти са почетком у 12,00 часова са усвојеним Дневним редом: 
 
1. Наредба о смештају и исхрани у ванредној ситуацији 
2. Организовање прикупљања помоћи за угрожено становништво. 
3. Разно 
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Пета – ванредна седница је одржан дана 19.05.2014. године у  Зеленој сали Градске куће 
у Сенти са почетком у 10,30 часова са усвојеним Дневним редом: 
 
1. Обавештавање у вези добијене Наредбе о смештају и исхрани у ванредној ситуацији 
2. Стање прикупљања помоћи за угрожено становништво. 
3. Разно 
 
Шеста – ванредна седница је одржана дана 20.05.2014. године у  Зеленој сали Градске 
куће у Сенти са почетком у 09,00 часова са усвојеним Дневним редо: 
 
 
1. Обезбеђивање меркантилног кукуруза за стоку. 
2. Стање прикупљања помоћи за угрожено становништво. 
3. Разно 
 
Седма – ванредна седница је одржан дана 21.05.2014. године у  Зеленој сали Градске 
куће у Сенти са почетком у 12,00 часова са усвојеним Дневним редом: 
 
1. Обезбеђење похађања наставе деце са угроженог подручја на територији општине 

Сента 
2. Стање прикупљања помоћи за угрожено становништво. 
3. Разно 
 
Осма – ванредна седница је одржана дана 22.05.2014. године у  Зеленој сали Градске 
куће у Сенти са почетком у 09,00 часова са усвојеним Дневним редом: 
 
1. Пружање помоћи поплавом угроженом становништву 
2. Разно 
 
Девета – ванредна седница је одржана дана 23.05.2014. године у  Зеленој сали Градске 
куће у Сенти са почетком у 11,00 часова са усвојеним Дневним редом: 
 
1. Обезбеђење смештаја деци са родитељима са угроженог подручја 
2. Стање прикупљања помоћи за угрожено становништво. 
3. Разно 
 
Друга седница ОШВС - Седница  је одржана дана 17.07.2014. године у  Зеленој сали 
Градске куће општине  Сента са почетком у 10,00 часова са усвојеним Дневним редом: 

 
1. Усвајање Записника са претходне седнице ОШВС општине Сента. 
2. Усвајање Оперативног плана одбране од поплава унутрашњих вода и леда на 
      водотоковима на територији општине Сента за 2014. годину. 
3. Разно  
 
Трећа седница ОШВС - Седница  је одржана дана 30.10..2014. године у  Зеленој сали 
Градске куће општине  Сента са почетком у 12,00 часова са усвојеним Дневним редом: 
 
 
1. Усвајање Записника са претходне седнице ОШВС општине Сента. 
2. Преглед расположиве механизације за чишћење снега на територији општине Сента. 
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3. Стање, спремност и припрема субјеката за наилазећи зимски период на територији   
општине Сента. 

4. Процена броја угрожених старачких домаћинстава, нарочито по селима, могућност 
привременог смештаја истих. 

5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављењу повереника и заменика 
повереника цивилне заштите, број 82-3/2012-I,  на територији општине Сента. 

6. Разно. 
 
Четврта седница ОШВС - Седница  је одржана дана 23.12..2014. године у  Зеленој сали 
градске куће општине  Сента са почетком у 10,00 часова са усвојеним Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са  3. седнице ОШВС општине Сента. 
2. Предлог Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента за 

2015.годину. 
3. Извештај чланова ОШВС о свом раду у току 2014.године. 
4. Разно. 
 
9. ПРЕГЛЕД ДОНЕТИХ ДОКУМЕНАТА У ОБЛАСТИ ВАНРЕДНУХ СИТУАЦИЈА 
  
У 2014.години, према органима општине, односно у самосталном делокругу Штаба 
израђени су следећи документи: 
1.Према Скупштини општини Сента: 

-  Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању ОШВС. 
-  План рада ОШВС за 2015. Годину. 
-  Извештај о раду ОШВС општине Сента за 2013. Годину. 
- Одлука о изменама и допунама одлуке о одређивању оспособљених    
преавних лица и других организација у заштити и спасавању на територији 
општине Сента. 

 
 
2.Према општинском Већу општине Сента. 

- Оперативни план одбране од поплава, унутрашњих вода и леда на   
водотоковима на територији општине сента за 2014.годину. 

 
10. ОСТАЛЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
 
 ОШВС  општине Сента је сходно Наредби Републичког штаба за ванредне 
ситуације, од 15.05.2014.године, под бр.05/2014., спровео  дежурство од 0-24 часа  у 
просторијама ОШВС општине Сента.Сходно наредби свакодневно су одржавани састанци 
ОШВС општине Сента ради реализације мера и задатака из своје надлежности поводом 
проглашења ванредне ситуације на читавој територији Рпублике Србије. 

ЈКСП-Сента 
Током 2014 .године имали смо следеће ванредне ситуације: 
 -Услед обилних падавина у центалној и јужној Србији на поплављена подручја 
упућена је трочлана екипа опремљена са пумпом великог капацитета.Екипа је била 
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ангажована у Смедеревској Паланци од 19. до 22. маја 2014. године. 
 -Дали су учешће у прикупљању и смештају материјалне помоћи за настрадала 
подручја, тако што је уступљен магацински простор од 200м² организацији Црвеног 
Крста, све док су трајале потребе. 
 -Дана 15.07. 2014. године услед обилних падавина и наношења песка дошло је до 
потпуног зачепљења препумпне станице код Јеврејског гробља. Пуним ангажовањем 
механизације, пумпе и људства током два дана дошло је до нормализације рада 
канализационог вода који опслужује око 300 домаћинстава. 
 -Дана 07.08.2014. године услед обилних падавина у поподневним сатима дошло је 
доплављења више кућа у нижем делу Торњоша.Ангажовањем аут-оцистерне и 
специјалног возила (Канал-Јета) у току ноћи је опасност отклоњена. 
 -Услед продора воде у радно-командни шахт градске фонтане данима 28.07.2015 и 
04.08.2014.године дошло је до већих електо оштећења. Након евакуације воде, сушења 
електричних компоненти и санационих радова после десетак дана фонтана је пуштена у 
рад. 
Одсек за комуналане послове, у Извештају о чишћењу снега, у 2014. години извештава о 
следећим активностима: 
Зимско одржавање општинских путева и улица од 01.01. до 31.03.2014.године рађено је 
према Оперативном плану зимске службе на територији општине Сента за зимску сезону. 
Током јануара четири дана је требало интервенисати  због поледице на путевима 1. 
Приоритета(посипање коловоза сољу)  једном на Торњошком путу  и на путу Торњош – 
Кеви – Утрине (посипање коловоза ризлом). 25 јануара је било значајних падавина,услед 
чега је требало чистити снег на свим путевима у општини. 
30. јануара је почела дувати кошава (преко 100км/час)која је престала 02. Фебруара 
увече.Сметови су се стварали на свим правцима државних путева, а највише на путу 
према Б.Тополи.Сметови су се стварали на Торњошком путу (ван насеља), на путу 
Торњош – Кеви – Утрине, на путу за Адахатар; у Горњем Брегу у улици Дожа Ђерђа; у 
Богарашу у улицама Петефи Шандора, Ади Ендреа, на Чантавирском путу; у Кевију у 
улици Арањ Јаноша, Едварад Кардеља, Лењинова, 8 октобра; у Торњошу на повезном 
путу на јужном крају насеља. 
31. јануара после подне део државног пута Горњи Брег – Торњош се затвара за саобраћај, 
док према Ади и Кањижи саобраћај се одвија отежано.Државни пут Горњи Брег - Тор–ош 
затворен је и 01. Фебруара док се не очисти, Уредбом се затвара и државни пут Торњош – 
Чантавир.Од 31.01. до 03.02. у чишћењу државних путева учествују и УЛТ-ови ТО-ТЕ 
Шећеране, Еуродинамике, ДТД-а.Од 02.02. до 04.02. у чишћењу сметова УЛТ – ови 
Шећеране учествују прво на свим важним путним правцима у општини, затим до околних 
салаша код Богароша.У чишћењу путева и улица са својим машинама су учествовали и 
физичка лица н атериторији Торњоша и Горњег брега. 
Зимско одржавање општинских путева и улица од 15.11. до 31.12.2014. године регулисано 
је Оперативним планом зимске службе на територији општине Сента за зимску сезону 
2014 /15, број 344-45/2014-III.  За радове зимсе службе је надлежна КО мпанија Војпут а.д. 
Суботица – пункт Сента, према налогу Оделења за грађавинске послове.Због повољних 
временских прилика у новембру и децембру није било интервенција. 

4

375



8 
 

 
11. ФИНАНАСИЈСКА СРЕДСТВА 
 
Средства из Буџета општине Сента намењена за Цивилну одбрану - Ванредну ситуацију 
износе 1.000.000,00 РСД  од тогa је у току мајских поплава, на појединим деловима РС, за 
трошкове дежурства у ОШВС општине Сента исплаћено 63.163 динара. 
 
12. ЗАКЉУЧАК 
 
ОШВС општине Сента, као кључни елеменат у успостављању система заштите и 
спасавања у општини Сента, у извештајном периоду је свој рад реализовао плански и 
смерницама надлежних органа, сходно условима и могућностима. 
Настављена је садржајна и коректна сарадња са штабовима за ВС суседних општина  и 
Окружним штабом. Делимично нереализовани задаци из предходне године су пренети у 
План рада  Штаба у следећу годину. 
Ангажовању стручно оперативних Тимова  у наредном периоду треба дати већи значај и 
подршку. 
Процесу израде Процене угрожености територије општине од елементарних непогода и 
других несрећа дати потребан приоритет. 
Спровођење превентивних и припрему оперативних мера и задатака у општини 
реализовати програмски, сходно прописаним надлежностима. 
 
  
 
                                                                                                              КОМАНДАНТ 

  
                                                                                             Рудолф Цегледи, с. р. дипл,инг,грађ. 
        

4

376



Предлог 
На основу члана 46. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист 

Општине Сента“ бр. 5/2011) Скупштина општине Сента  на седници одржананој дана 
05. маја 2015. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о измeни Решења о образовању Комисије за израду Локалног еколошког акционог 

плана за период  2015-2025 године 
 

                                                                     
I. 

 
Овим решењем врши се измена Решења о образовању Комисије за израду 

Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године (“Службени лист 
општине Сента“, број 14/2014).  

II. 
 

У тачки V. решења датум "15.03.2015.године" замењује се датумом 
"15.09.2015.година". 

 
III. 

 
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина општине Сента је дана 03.10.2014.г.  под бројем 020-31/2014-I 
донела Решење о образовању Комисије за израду Локалног еколошког акционог плана 
за период 2015-2025 године (“Службени лист општине Сента“, број 14/2014).  

У процесу израде ЛЕАП-а треба да учествује целокупна локална заједница уз 
потпуно учешће јавности. Укључивање јавности је неопходно како би ЛЕАП био 
прихваћен као документ што подржава већина становника. ЛЕАП кроз сарадњу између 
локалне заједнице и јавности утиче да предложена решења морају бити прихватљива за 
становнике општине Сенте. 

Разлог продужења рока за израду Локалног еколошког акционог плана за период 
2015-2025 године је што сам процес израде Локалног еколошког aкционог плана 
подразумева информисање и укључивање свих заинтересованих страна у изради 
акционог плана, стога неопходно је  израђени акциони план  ставити на јавни увид, а 
према члану 13. Статута Општине Сента („Службени лист Општине Сента“ бр. 5/2011) 
презентовати јавношћу  као и  организовати јавну расправу свим заинтересованим 
органима.  

Према члану 6. тачке 2., 3. и 4. Закона о потврђивању конвенција о доступности 
информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у 
питањима животне средине ("Службени гласник РС", број 38/2009) заинтересована 
јавност ће бити обавештена, било путем јавног саопштења или уколико је могуће 
појединачно, у раној фази поступка доношења одлука по питањима животне средине, 
те на адекватан, благовремен и ефикасан начин. Процедуре учешћа јавности у 
доношењу одлука ће имати разумне временске рокове за различите фазе остваривања, 
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остављајући довољно времена за информисање јавности и за припремање јавности за 
ефикасно учешће у процесу доношења одлука по питањима животне средине. Свака 
Страна ће омогућити учешће јавности у раној фази, када су све опције још увек 
отворене и када може доћи до ефикасног учешћа јавности. 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, закључком од 27. априла 2015. године утврдило је предлог 
Решења о измени Решења о образовању Комисије за израду Локалног еколошког 
акционог плана за период  2015-2025 године. 

Скупштини општине Сента се предлаже доношење Решења о измени Решења о 
образовању Комисије за израду Локалног еколошког акционог плана за период  2015-
2025 године. 
 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-31/2014-I 
Дана:  05. маја 2015. године 
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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