
Предлог 
На основу члана 361. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014), 
члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011),  
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 46. става 1. тачке 33. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента”, број 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници одржаној дана 30. децембра 2015. године доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ПРОИЗВОДЊЕ, ДИСТРИБУЦИЈЕ И СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о условима и начину производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Општине Сента”, бр. 
16/2013, 18/2013, 14/2014, 20/2015 и 24/2015) – у даљем тексту: Одлука. 

 
Члан 2. 

 
Брише се члан 36. Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
У ставу 3. члана 52. Одлуке речи „сразмерно инсталисаној снази или површини простора“ 
замењују се речима „сходно Правилнику о начину расподеле и обрачуну трошкова 
крајњим купцима за испоручену топлотну енергију“. 
Брише се став 4. члана 52. Одлуке, а ставови 5-8. члана 52. Одлуке постају ставови 4-7. 

 
Члан 4. 

 
Иза члана 52. Одлуке додаје се нови члан 52а који гласи: 
„Ради уштеде топлотне енергије као и ефикаснијег начина расподеле и обрачуна трошкова 
крајњи купци који имају заједнички мерни уређај за мерење количине испоручене 
топлотне енергије, могу уградити делитеље трошкова у своје станове односно пословне 
просторије под условом да за то прибаве претходну писмену сагласност дистрибутера 
топлотне енергије. 
Дистрибутер топлотне енергије дужан је да одбија давање претходне писмене сагласности 
из става 1. овог члана уколико за уградњу делитеља трошкова не постоје технички услови 
или уколико у објекту са заједничким мерним уређајем у најмање 80% од укупног броја 
свих станова односно пословних просторија се не уграђују делитељи трошкова на сва 
грејна тела. 
Уградњу делитеља трошкова може да врши привредни субјект који је за то прибавио 
писмену сагласност дистрибутера. 
Делитељ трошкова мора имати одобрење типа и сертификат у складу са прописима. 
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За делитеље трошкова који су уграђени пре ступања на снагу ове одлуке, крајњи купац 
треба да прибави накнадну писмену сагласност дистрибутера у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.   
Сматра се да делитељ трошкова за који није прибављена писмена сагласност дистрибутера 
или који нема одобрење типа и сертификат у складу са прописима није ни уграђен. 
Сервисирање и баждарење делитеља трошкова врши за то овлашћена институција. 
Трошкове уграђивања, редовних прегледа, сервисирања, баждарења, оверу и замену 
делитеља трошкова треба да сносе крајњи купци.“  

 
Члан 5. 

 
На почетку става 1. члана 53. Одлуке иза речи „За мерење“ додају се речи „или 
регистровање“, док иза речи „уређаје за мерење сопствене појединачне потрошње“ додају 
се речи „или делитеље трошкова (нпр. алокаторе) за регистровање споствене појединачне 
потрошње топлотне енергије“.     
У ставу 2. члана 53. Одлуке иза речи „уграђују уређаје“ додају се речи „за мерење или 
делитеље трошкова“. 
 

Члан 6. 
 

У ставу 1. члана 54. Одлуке иза речи „мерних уређаја“ додају се речи „односно делитеља 
трошкова“. 
У ставу 2. члана 54. Одлуке иза речи „мерних уређаја“ додају се речи „односно делитеља 
трошкова“, док иза речи „одређује дистрибутер.“ додаје се нова реченица која гласи: 
„Како би начин расподеле и обрачун трошкова били правични, у згради са заједничким 
мерним уређајем за мерење испоручене количине топлотне енергије читање свих мерних 
уређаја и делитеља трошкова треба вршити истовремено.“ 
У ставу 3. члана 54. Одлуке иза речи „мерних уређаја“ додају се речи „односно делитеља 
трошкова“, иза речи „ако се уговором“ додају речи „о преносу овлашћења на очитавање 
делитеља трошкова“, док иза речи „не регулише другачије.“ додаје се нова реченица која 
гласи: „За тачност очитаних података и обрачуна трошкова сву одговорност сноси 
дистрибутер, који рачуне крајњим купцима испоставља у своје име и за свој рачун.“ 
У ставу 4. члана 54. Одлуке иза речи „Распоред“ додаје се реч „очитавања мерних 
уређаја“.  
 

Члан 7. 
 

У члану 55. додаје се нови ставови 2. и 3. који гласе: 
„У случају квара делитеља трошкова обрачун трошкова за стан или пословну просторију у 
који је делитељ трошкова уграђен треба вршити на начин као да делитељ трошкова није 
ни уграђен. 
У случају уколико баждарење и/или овера делитеља трошкова нису извршени у 
прописаном року, обрачун трошкова за стан или пословну просторију у који је делитељ 
трошкова уграђен треба вршити на начин као да делитељ трошкова није ни уграђен.“ 
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Члан 8. 
 

У ставу 1. члана 57. Одлуке број „8“ замењује се бројем „7“. 
 

Члан 9. 
 

Мења се став 6. члана 59. Одлуке који гласи: 
„Уколико више корисника користе заједнички мерни уређај, укупна испоручена топлотна 
енергија се расподељује примењивањем одредаба Правилника о начину расподеле и 
обрачуну трошкова крајњим купцима за испоручену топлотну енергију за чије доношење 
надлежна је Скупштина општине Сента“. 

 
Члан 10. 

 
Мења се став 3. члана 67. који гласи: 
„За све време трајања привременог отказа коришћења топлотне енергије тарифни купци 
имају обавезу да сносе фиксне трошкове цене топлотне енергије, а тарифни купац у згради 
колективног становања односно у пословно-стамбеној или пословној згради је у обавези 
да поред фиксних трошкова цене топлотне енергије сноси и део варијабилне цене који му 
је обрачунат на име губитака на топловодној мрежи унутар зграде.“ 

 
Члан 11. 

 
Одредбе Одлуке које су промењене или укинуте овом одлуком, а у будућности ће бити 
регулисане Правилником о начину расподеле и обрачуну трошкова крајњим купцима за 
испоручену топлотну енергију, примењују се до дана почетка примењивања наведеног 
Правилника.  

 
Члан 12. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и треба је објавити у „Службеном листу 
општине Сента”. 
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 
У другој половини 2015. године у већем броју зграда за колективно становање у Сенти 
уграђени су алокатори за мерење индивидуалне потрошње топлотне енергије. С обзиром 
да је досадашњом одредбом било прописано да се расподела трошкова испоручене 
топлотне енергије на заједничком предајном месту врши на основу деловника трошкова 
на који је прибављена писмена сагласност свих купаца топлотне енергије (тј. власника 
свих станова зграде), а у недостатку ове сагласности на основу грејне површине, у неким 
зградама је дошло до ситуације да због недостатка сагласности власника свих станова 
уградњом алокатора није постигнут циљ уградње, тј. уштеда трошкова топлотне енергије. 
 
Управо због тога више чланова Општинског већа иницирали су измену прописа о 
расподели трошкова испоручене топлотне енергије на заједничком предајном месту и 
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стручним сарадницима општинске управе дали јасне усмене инструкције на који начин 
треба регулисати ову област, на основу којих је израђена радна верзија ове одлуке. Текст 
радне верзије ове Одлуке заједно са дописом Удружења председника кућних савета Сента 
од 30. 11. 2015. године разматрана је 30. 11. и 02. 12. текуће године на састанцима на 
којима су учествовали представници Општине Сента, ЈП „Елгас“ као дистрибутера 
толпотне енергије и ДОО „Еко-терм“ као водећег испоручиоца делитеља трошкова у 
Сенти, те су у Нацрт ове Одлуке уграђене промене које су договорене на тим састанцима.    
 
Пошто постоји општи интерес да се заинтересовани што пре упознају са одредбама 
Правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова крајњим купцима за испоручену 
топлотну енергију, најрационалније је да се наведени Правилник доноси одмах након 
доношења ове одлуке, што представља разлог да ова одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 
Након разматрања Нацрта ове Одлуке, Општинско веће општине Сента као овлашћени 
предлагач аката које доноси Скупштина општине Сента, својим закључком утврдило је 
предлог Oдлукe о изменама и допунама Одлуке о условима и начину производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом и исти је упутило Скупштини општине 
Сента на разматрање и доношење.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
и мишљења Одбора за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и екологију, донела је 
одлуку као у диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 46-58/2015-I 
Дана:  30. децембар 2015. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 361. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 

145/2014), члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 
88/2011),  члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 46. става 1. тачке 33. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента”, број 5/2011), Скупштина 
општине Сента на седници одржаној дана 30. децембра 2015. године доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ РАСПОДЕЛЕ И ОБРАЧУНУ ТРОШКОВА КРАЈЊИМ КУПЦИМА ЗА 

ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником прописује се начин расподеле и обрачун трошкова испоручене 
топлотне енергије очитане на заједничком мерном уређају више крајњих купаца. 
Расподела и обрачун трошкова се врши посебно за сваки обрачунски период.   
 

Члан 2. 
 

Појмови који се користе у овом Правилнику имају значења утврђена су Законом о 
енергетици и Одлуком о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања 
топлотном енергијом. 
 

Члан 3. 
 

Одредбе овог Правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова испоручене 
топлотне енергије примењују се уколико се на територији насељеног места Општине 
Сента заједничким мерним уређајем мери заједничка потрошња топлотне енергије више 
крајњих купаца на територији насељеног места Општине Сента и уколико је испуњен још 
један од следећих услова: 
 У објекту са заједничким мерним уређајем потрошње топлотне енергије сви крајњи 

купци у својим посебним деловима објекта располажу са мерним уређајем за 
мерење сопствене потрошње топлотне енергије уграђеног од стране дистрибутера 
односно енергетског субјекта који је до грејне сезоне 2012/2013 снабдевао 
потрошаче топлотном енергијом или по налогу истих односно за чију уградњу је 
прибављена писмена сагласност дистрибутера; 

 У објекту са заједничким мерним уређајем потрошње топлотне енергије сви крајњи 
купци у својим посебним деловима објекта на свим грејним телима  располажу са 
делитељима трошкова за регистровање сопствене потрошње топлотне енергије и за 
чију уградњу је прибављена писмена сагласност дистрибутера; 

 У објекту са заједничким мерним уређајем потрошње топлотне енергије најмање 
80% од укупног броја свих станова односно пословних просторија објекта на свим 
грејним телима располажу са делитељима трошкова за регистровање сопствене 
потрошње топлотне енергије и за чију уградњу је прибављена писмена сагласност 
дистрибутера; 
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 У објекту са заједничким мерним уређајем потрошње топлотне енергије мање од 
80% од укупног броја свих станова односно пословних просторија објекта 
располажу на свим грејним телима са делитељима трошкова за регистровање 
сопствене потрошње топлотне енергије и за чију уградњу је прибављена писмена 
сагласност дистрибутера. 

 
 Члан 4. 

 
Уколико у објекту са заједничким мерним уређајем потрошње топлотне енергије 

сви крајњи купци у својим посебним деловима објекта располажу са мерним уређајем за 
мерење сопствене потрошње топлотне енергије уграђеног од стране дистрибутера односно 
енергетског субјекта који је до грејне сезоне 2012/2013 снабдевао потрошаче топлотном 
енергијом или по налогу истих односно за чију уградњу је прибављена писмена сагласност 
дистрибутера, начин расподеле и обрачун трошкова испоручене топлотне енергије треба 
вршити према следећем: 

Очитавање свих мерних уређаја топлотне енергије у објекту треба вршити 
истовремено. 

Након очитавања заједничког мерног уређаја и свих мерних уређаја за мерење 
сопствене потрошње топлотне енергије треба утврдити разлику потрошње топлотне 
енергије која је очитана на заједничком мерном уређају и збира потрошње топлотне 
енергије очитаних са свих појединачних мерних уређаја сопствене потрошње топлотне 
енергије и који ће крајњим купцима бити обрачунат на име губитака на топловодној мрежи 
унутар зграде. 

Утврђену разлику треба поделити између крајњих купаца сразмерно површини 
грејних простора (тј. сходно уделу грејног простора крајњег купца у односу на укупну 
грејну површину објекта). На тај начин ће сваком крајњем купцу бити утврђена и 
обрачуната количина топлотне енергије као његов удео из разлике који се није могао 
наплатити на основу очитавања мерних уређаја сопствене потрошње топлотне енергије.  

На основу напред изнетих, у објекту са заједничким мерним уређајем потрошње 
топлотне енергије у којем сви крајњи купци у својим посебним деловима објекта 
располажу са мерним уређајем, за мерење сопствене потрошње топлотне енергије биће 
обрачунат збир сопствене потрошње који је очитан са мерног уређаја сопствене потрошње 
топлотне енергије и део разлике потрошње који је крајњем купцу обрачунат на име 
губитака на топловодној мрежи унутар зграде сразмерно површини грејног простора.  

Уколико је збир сопствене потрошње топлотне енергије очитаних са свих 
појединачних мерних уређаја за мерење сопствене потрошње већи од потрошње топлотне 
енергије очитане на заједничком мерном уређају, крајњим купцима ће се обрачунати 
умањена количина топлотне енергије и то на начин којим ће се његова сопствена 
потрошња очитана са сопственог мерног уређаја умањити са сразмерним делом разлике 
утврђеног према површини грејног простора. 
 

 
Члан 5. 

 
Уколико у објекту са заједничким мерним уређајем потрошње топлотне енергије 

сви крајњи купци у својим посебним деловима објекта на свим грејним телима располажу 
са делитељима трошкова за регистровање сопствене потрошње топлотне енергије и за чију 
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уградњу је прибављена писмена сагласност дистрибутера, начин расподеле и обрачун 
трошкова испоручене топлотне енергије треба вршити према следећем: 

Очитавање заједничког мерног уређаја топлотне енергије као и свих делитеља 
трошкова у објекту треба вршити истовремено. 

Количину испоручене топлотне енергије очитану са заједничког мерног уређаја 
треба поделити на два дела према сразмери 20:80. 

Део који износи 20% од испоручене количине топлотне енергије очитане са 
заједничког мерног уређаја и који се наплаћује на име губитака на топловодној мрежи 
унутар зграде треба обрачунати крајњим купцима сходно уделу грејног простора посебног 
дела објекта у њиховом власништву у односу на грејну површину предметне зграде.  

Након очитавања свих делитеља трошкова објекта утврђује се збир очитаних 
импулса, те се део од 80% од количине испоручене топлотне енергије очитане са 
заједничког мерног уређаја подели са бројем очитаних импулса. На тај начин се утврђује 
количина топлотне енергије коју треба обрачунати за један импулс у предметној згради.  

Коначан обрачун трошкова крајњим купцима испоставља се на начин којим се 
сопствена потрошња топлотне енергије крајњег купца утврђује множењем броја импулса 
очитаних са делитеља трошкова сваког крајњег купца са добијеним количником (тј. 
количином толпотне енергије утрђене по импулсу) којем се додаје утврђени удео на име 
губитака на топловодној мрежи унутар зграде. 
 

Члан 6. 
 

Уколико у објекту са заједничким мерним уређајем потрошње топлотне енергије 
најмање 80% од укупног броја свих станова односно пословних просторија објекта на свим 
грејним телима располажу са делитељима трошкова за регистровање сопствене потрошње 
топлотне енергије за чију уградњу је прибављена писмена сагласност дистрибутера, начин 
расподеле и обрачун трошкова испоручене топлотне енергије треба вршити према 
следећем: 

Очитавање заједничког мерног уређаја топлотне енергије као и свих делитеља 
трошкова у објекту треба вршити истовремено. 

Количину испоручене топлотне енергије очитану са заједничког мерног уређаја 
треба поделити на два дела према сразмери 20:80. 

Део који износи 20% од испоручене количине топлотне енергије очитане са 
заједничког мерног уређаја и који се наплаћује на име губитака на топловодној мрежи 
унутар зграде треба обрачунати крајњим купцима сходно уделу грејног простора посебног 
дела објекта у њиховом власништву у односу на грејну површину предметне зграде.  

Након очитавања свих делитеља трошкова објекта потрошња стана односно 
пословне просторије у које делитељи трошкова нису уграђени, утврђује се тако да за 
посебне делове објеката који на свим грејним телима не располажу са делитељима 
трошкова за регистровање сопствене потрошње топлотне енергије за чију уградњу је 
прибављена писмена сагласност дистрибутера у којима нису уграђени делитељи трошкова, 
број импулса се рачуна сразмерно броју импулса по квадратном метру оног стана односно 
пословне просторије у који је делитељ трошкова уграђен и у којем је измерена највећа 
потрошња по квадратном метру.    

Сабирањем збира очитаних импулса и збиром утврђених импулса свих станова 
односно пословних просторија у предметној згради у које делитељи трошкова нису 
уграђени утврђује се кориговани збир импулса предметне зграде. 
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Део од 80% од количине испоручене топлотне енергије очитане са заједничког 

мерног уређаја треба поделити са коригованим збиром импулса. На тај начин се утврђује 
количина топлотне енергије коју треба обрачунати за један импулс у предметној згради.  

Коначан обрачун трошкова крајњим купцима испоставља се на начин којим се 
сопствена потрошња топлотне енергије крајњег купца утврђује множењем броја импулса 
сваког крајњег купца са добијеним количником (тј. количином толпотне енергије утрђене 
по импулсу) којем се додаје утврђени удео на име губитака на топловодној мрежи унутар 
зграде. 
 

Члан 7. 
 

Уколико у објекту са заједничким мерним уређајем потрошње топлотне енергије 
најмање 80% од укупног броја свих станова односно пословних просторија објекта не 
располаже са делитељима трошкова за регистровање сопствене потрошње топлотне 
енергије на свим грејним телима и за чију уградњу је прибављена писмена сагласност 
дистрибутера, начин расподеле и обрачун трошкова испоручене топлотне енергије треба 
вршити према следећем: 

Количину испоручене топлотне енергије очитану са заједничког мерног уређаја 
треба поделити на два дела према сразмери 20:80. 

Део који износи 20% од испоручене количине топлотне енергије очитане са 
заједничког мерног уређаја и који се наплаћује на име губитака на топловодној мрежи 
унутар зграде треба обрачунати крајњим купцима сходно уделу грејног простора посебног 
дела објекта у њиховом власништву у односу на грејну површину предметне зграде. 

Део од 80% од испоручене количине топлотне енергије очитане са заједничког 
мерног уређаја треба обрачунати крајњим купцима сходно уделу грејног простора 
посебног дела објекта у њиховом власништву у односу на грејну површину предметне 
зграде у коју површину се у овом случају треба урачунати само површину оних станова 
односно пословних просторија који нису привремено искључени (сопствена потрошња). 

Коначан обрачун трошкова крајњим купцима топлотне енергије из става 1. овог 
члана врши се сабирањем њиховог дела сопствене потрошње и потрошње која им је 
обрачуната на име губитака на топловодној мрежи. 
 

Члан 8. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Сента”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.  
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

У другој половини 2015. године у већем броју зграда за колективно становање у 
Сенти уграђени су алокатори за мерење индивидуалне потрошње топлотне енергије. С 
обзиром да је досадашњом одредбом било прописано да се расподела трошкова 
испоручене топлотне енергије на заједничком предајном месту врши на основу деловника 
трошкова на који је прибављена писмена сагласност свих купаца топлотне енергије (тј. 
власника свих станова зграде), а у недостатку ове сагласности на основу грејне површине, 
у неким зградама је дошло до ситуације да због недостатка сагласности власника свих 
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станова уградњом алокатора није постигнут циљ уградње, тј. уштеда трошкова топлотне 
енергије. 

Управо због тога више чланова Општинског већа иницирали су доношење прописа 
о расподели трошкова испоручене топлотне енергије на заједничком предајном месту и 
стручним сарадницима општинске управе дали јасне усмене инструкције на који начин 
треба регулисати ову област, на основу којих је израђена радна верзија овог Правилника. 
Радна верзија Правилника разматрана је 30. 11. и 02. 12. текуће године на састанцима на 
којима су учествовали представници Општине Сента, ЈП „Елгас“ као дистрибутера 
толпотне енергије и ДОО „Еко-терм“ као водећег испоручиоца делитеља трошкова у 
Сенти, те су у Нацрт овог Правилника уграђене промене које су договорене на тим 
састанцима. 

Након разматрања Нацрта овог Правилника, Општинско веће општине Сента као 
овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине Сента, својим закључком 
утврдило је предлог Правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова крајњим 
купцима за испоручену топлотну енергију и исти је упутило Скупштини општине Сента на 
разматрање и доношење.  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента и мишљења Одбора за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и екологију, 
донела је Правилник као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 352-11/2015-I 
Дана:  30. децембар 2015. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 46. става 1. тачке 
33. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента”, број 5/2011), Скупштина 
општине Сента на седници одржаној дана 30. децембра 2015. године доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАМЕНЕ НЕКИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
СЕНТА ОДНОСНО У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА КОЈИМА ПРАВО КОРИШЋЕЊА 

ИЛИ ПРАВО ДРЖАВИНЕ ПРИПАДА ОПШТИНИ СЕНТА 
 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком одређује се намена неких објеката у јавној својини Општине Сента 
односно у државној својини на којима право коришћења или право државине припада 
Општини Сента. 

 
Члан 2. 

 
Одређује се намена пословни простор следећим објектима: 

- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1074/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Војислава Илића (у Листу непокретности кућни број није 
наведен) – с тим што се овај простор може да се користи само као магацин, 
- посебан део објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
18465 КО Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 1074/1 
КО Сента, на адреси у Сенти, улица Војислава Илића (у Листу непокретности кућни број 
није наведен) – с тим што се овај простор може да се користи само као магацин, 
- 2 посебна дела објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности 
бр. 18205 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1538 
КО Сента, на адреси у Сенти, улица Народне баште бр. 2. (напомена: посебни делови 
објекта нису уписани код Службе за катастар непокретности), 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 4 и који се налази на катастарској парцели бр. 1583/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Вука Караџића (у Листу непокретности кућни број није наведен, 
а улаз је из Лађарске улице) – с тим што се овај простор може да се користи само као 
магацин, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1593/2 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Вука Караџића бр. 27., 
- посебан део објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
5246 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1672 КО 
Сента, на адреси у Сенти, улица Ађанска бр. 11., 
- 3 посебна дела објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности 
бр. 18307 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 
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1710/1 КО Сента, на адреси у Сенти, Ађанска улица бр. 1-3. (напомена: посебни делови 
објекта нису уписани код Службе за катастар непокретности), 
- посебан део објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
18230 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1730 КО 
Сента, на адреси у Сенти, улица Ађанска бр. 6. (напомена: посебан део објекта није уписан 
код Службе за катастар непокретности), 
- 3 посебна дела објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности 
бр. 5246 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1771 
КО Сента, на адреси у Сенти, улица Ађанска бр. 4. (напомена: посебни делови објекта 
нису уписани код Службе за катастар непокретности), 
- посебан део објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
18465 КО Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 1774 КО 
Сента, на адреси у Сенти, Главни трг бр. 4.,  
- 3 посебна дела објекта (на уличном фронту приземља) који је на копији плана забележен 
односно у Лист непокретности бр. 12580 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на 
катастарској парцели бр. 1775/1 КО Сента, на адреси у Сенти, Главни трг бр. 2., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 5246 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1776/1 КО Сента 
на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 1.,  
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 5246 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 1776/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 1.,  
- 4 посебна дела објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности 
бр. 18328 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1777 
КО Сента, на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 3. (напомена: посебан део објекта није 
уписан код Службе за катастар непокретности), 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 1779/1, на адреси у 
Сенти, улица Поштанска бр. 7.,  
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 5246 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1826 КО Сента, на 
адреси у Сенти, улица Главна бр. 25/А,  
- приземље објекта који је на копији плана забележен односно у Поседовни лист бр. 18050 
КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1853/1 КО 
Сента, на адреси у Сенти, Главни трг бр. 1 (изузев оних делова објекта које користе органи 
Републике Србије односно органи локалне самоуправе), 
- посебан део објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
18326 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1855 КО 
Сента, на адреси у Сенти, Главни трг бр. 3. (напомена: посебан део објекта није уписан код 
Службе за катастар непокретности), 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1862 КО Сента, на 
адреси у Сенти, улица Главна бр. 10., 
- посебан део објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
5246 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1882 КО 
Сента, на адреси у Сенти, улица Главна бр. 18.,  
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- посебан део објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
5246 КО Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 1882 КО 
Сента, на адреси у Сенти, улица Главна бр. 18.,  
- посебан део објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
14817 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 2161 КО 
Сента, на адреси у Сенти, улица Петефи Шандора бр. 40. (напомена: посебан део објекта 
није уписан код Службе за катастар непокретности), 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 5246 КО 
Сента уписан под бројем 17 и који се налази на катастарској парцели бр. 2511 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Петефи Шандора бр. 54. (улаз из улице Костолањи Дежеа), 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18586 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 4865/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Карађорђева (у Листу непокретности кућни број није наведен),  
- 4 посебна дела објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности 
бр. 18202 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 
5262/4 КО Сента, на адреси у Сенти, Кеј Др. Зорана Ђинђића бр. 9. (напомена: посебни 
делови објекта нису уписани код Службе за катастар непокретности),  
- 3 посебна дела објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности 
бр. 18188 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 
5262/9 КО Сента, на адреси у Сенти, Кеј Др. Зорана Ђинђића бр. 19. (напомена: посебни 
делови објекта нису уписани код Службе за катастар непокретности),  
- посебан део објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
18183 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 5266/4 
КО Сента, на адреси у Сенти, Кеј Др. Зорана Ђинђића бр. 18. (напомена: посебан део 
објекта није уписан код Службе за катастар непокретности),  
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 5446 КО Сента, на 
адреси у Сенти, улица Карађорђева 43/А, 
- објекат који се налази на катастарској парцели бр. 8369 КО Сента, на адреси у Горњем 
Брегу, улица Петефи Шандора, у Листу непокретности кућни број није наведен (напомена: 
овај објекат није уписан код Службе за катастар непокретности), 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 4193 КО 
Торњош уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 315 КО Торњош, 
на адреси у Торњошу, Велики шор бр. 2. 

 
Члан 3. 

 
Одређује се намена објекат за спорт и физичку културу следећим објектима: 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 75 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 78 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 78 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
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- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 3 и који се налази на катастарској парцели бр. 78 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 4 и који се налази на катастарској парцели бр. 78 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 5 и који се налази на катастарској парцели бр. 78 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 83 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекти који се налазе на делу катастарске парцеле бр. 83 који је на копији плана 
забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО Сента уписан под бројем 2, на 
адреси у Сенти у Народној башти (напомена: ови објекти нису уписани код Службе за 
катастар непокретности),  
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 84 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти,  
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 85/4 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 85/4 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 85/5 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 85/5 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 87/1 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 87/1 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 3 и који се налази на катастарској парцели бр. 87/1 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 4 и који се налази на катастарској парцели бр. 87/1 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 5 и који се налази на катастарској парцели бр. 87/1 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
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- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 7 и који се налази на катастарској парцели бр. 87/1 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. _18465 КО 
Сента уписан под бројем 8 и који се налази на катастарској парцели бр. 87/1 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 9 и који се налази на катастарској парцели бр. 87/1 КО Сента, на 
адреси у Сенти у Народној башти, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1683 КО Сента, на 
адреси у Сенти, Ађанска улица бр. 7., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 1683 КО Сента, на 
адреси у Сенти, Ађанска улица бр. 7., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 3 и који се налази на катастарској парцели бр. 1683 КО Сента, на 
адреси у Сенти, Ађанска улица бр. 7., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 2531 КО Сента, на 
адреси у Сенти, улица Петефи Шандора (у Листу непокретности кућни број није наведен), 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 3841/3 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Бошка Југовића бр. 24., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 3841/4 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Бошка Југовића бр. 24., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 3841/6 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Бошка Југовића бр. 24., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 3841/6 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Бошка Југовића бр. 24., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 4262 КО Сента, на 
адреси у Сенти, улица Мадач Имреа бр. 20., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 4328/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Бошка Југовића бр. 23., 
- објекат који се налази на катастарској парцели бр. 4328/2 КО Сента, на адреси у Сенти, 
улица Бошка Југовића бр. 23. (напомена: овај објекат није уписан код Службе за катастар 
непокретности), 
- објекат бивше зграде РЈ „Пингвин“ Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ (напомена: овај 
објекат није уписан код Службе за катастар непокретности), 
- објекат који се налази на катастарској парцели бр. 15367 КО Сента, на адреси у Горњем 
Брегу, Мали Лапош, у Листу непокретности улица и кућни број нису наведени (напомена: 
овај објекат није уписан код Службе за катастар непокретности), 
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- објекат Спортске дворане (напомена: овај објекат није уписан код Службе за катастар 
непокретности). 
 

Члан 4. 
 

Одређује се намена објекта хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ 
оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, 
културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечје заштите, другим удружењима грађана, 
добровољним организацијама које учествују у спасилачким акцијама, односно 
парламантарним политичким странкама: 
- посебан део објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
18465 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 91/1 КО 
Сента, на адреси у Сенти, Мали рит бр. 3. (напомена: посебан део објекта није уписан код 
Службе за катастар непокретности), 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1705/2 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Стевана Сремца бр. 4., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 5246 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1705/3 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Стевана Сремца бр. 4., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18299 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1721/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, Главни трг бр. 13., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1775/2 КО Сента, 
на адреси у Сенти, Главни трг бр. 2., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 1775/2 КО Сента, 
на адреси у Сенти, Главни трг бр. 2., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1808/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 14., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 1808/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 14., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 3 и који се налази на катастарској парцели бр. 1808/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 14., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 4 и који се налази на катастарској парцели бр. 1808/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 14., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 5 и који се налази на катастарској парцели бр. 1808/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 14., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 6 и који се налази на катастарској парцели бр. 1808/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 14., 
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- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1809 КО Сента, на 
адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 14., 
- посебан део (пети спрат) објекта који је на копији плана забележен односно у Лист 
непокретности бр. 18214 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској 
парцели бр. 1810/1 КО Сента, на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 16. (напомена: 
посебан део објекта није уписан код Службе за катастар непокретности),  
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1828/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Главна бр. 23., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1833 КО Сента, на 
адреси у Сенти, улица Главна бр. 15., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 1833 КО Сента, на 
адреси у Сенти, улица Главна бр. 15., 
- сутерен у објекту који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
18227 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1841/1 
КО Сента, на адреси у Сенти, улица Главна бр. 7., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 2344 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1847/6 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 6 Ф., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1847/7 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Поштанска бр. 6 Г., 
- посебан део објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 
18324 КО Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 1856 КО 
Сента на адреси у Сенти, Главни трг бр. 3. (напомена: посебан део објекта није уписан код 
Службе за катастар непокретности), 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 5246 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 2252/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Светозара Милетића бр. 2., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 5246 КО 
Сента уписан под бројем 2 и који се налази на катастарској парцели бр. 2252/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Светозара Милетића бр. 2., 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 5246 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 3703/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Грофа Лајоша Баћањија бр. 42/А, 
- објекат који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности бр. 18465 КО 
Сента уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 3841/1 КО Сента, 
на адреси у Сенти, улица Бошка Југовића бр. 24., 
- 3 посебна дела објекта који је на копији плана забележен односно у Лист непокретности 
бр. 4193 КО Торњош уписан под бројем 1 и који се налази на катастарској парцели бр. 315 
КО Торњош, на адреси у Торњошу, Велики шор бр. 2. 
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Члан 5. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Сента”. 
  

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члану 46. став 1. тачка 33. 
Статута Општине Сента („Службени лист Општине Сента”, бр. 5/2011) Скупштина 
општине, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

Општинско веће општине Сента као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, својим закључком утврдило је предлог Одлуке о одређивању 
намене неких објеката у јавној својини Општине Сента односно у државној својини на 
којима право коришћења или право државине припада Општини Сента и исти је упутило 
Скупштини општине Сента на разматрање и доношење.  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента и мишљења Одбора за привреду и локални економски развој, Одбора за образовање 
и спорт, Одбора за здравство и социјалну политику и Одбора за културу и информисање 
Скупштине општине Сента, донела је одлуку као у диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 46-39/2015-I 
Дана:  30. децембар 2015. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 

8



                                                                                            
Предлог 

На основу члана 46. става 1. тачке 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној  30. децембра 2015. године донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ДЕЧЈЕГ 
ВРТИЋА “СНЕЖАНА – HÓFEHÉRKE” СЕНТА 

 
I. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о  изменама и допунама Статута Дечјег вртића “ Снежана-Hófehérke” 
Сента, коју је Управни одбор установе донео на својој седници одржаној дана 12.11.2015. године под 
деловодним бројем 12/3. 
 

II. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 
О б р а з л о ж е њ е : 

 
Према члану 46. став 1. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), 
Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа,организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 
у складу са законом. 
Дана 16.11.2015. године установа је  доставила  Одлуку о изменама и допунама Статута Дечјег вртића “ 
Снежана-Hófehérke” коју је донео Управни одбор на  седнице одржане дана 12.11.2015. године са 
образложењем да су измене и допуне Статута биле неопходне ради усклађивања истог са позитивним 
прописима као и због затварања издвојеног одељења вртића у улици Кеј тисин цвет бб Сента. 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута Дечјег вртића “ Снежана-Hófehérke” у Сенти и упутило је 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и мишљења 
Одбора за културу и информисање и Одбора за статут и нормативна акта Скупштине општине Сента, 
донела је закључак као у диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 60-5/2015-I 
Дана: 30. децембар 2015. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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На основу члана 57. став 1. тачка 1. а у вези члана 47. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени Гласник РС” бр. 72/2009 , 52/2011 и 55/2013,35/2015-аутентично тумачење и 
68/2015), као и на основу члана 7. став 1. алинеја 1. и члана 19. Одлуке о оснивању Дечјег вртића“ 
Снежана-Hófehérke“ у Сенти („Службени лист општине Сента” бр. 7/2011), управни одбор Дечјег вртића 
„Снежана-Hófehérke” из Сенте, на седници одржаној дана 12.11.2015. године, донео је 
  

ОДЛУКУ О   ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА  СТАТУТА 
ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE 

              
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Статута Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ бр.12/2  који је 
донео управни одбор на седници одржаној дана 14.05.2012. године. 

             
Члан 2. 

 
Члан 7.  мења се и гласи: 
„Установа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Суботици, регистрациони уложак број 5-
32. 
Назив установе је: Дечји вртић „Снежана-Hófehérke“. 
Седиште установе је у Сенти, ул. Златне греде бр. 7. 
Установа има издвојена одељења-објекте установе, односно други простор, са називом и седиштем 
према следећем: 
     1.  „Дуга-Szivárvány”  ул.  Златне греде 7.                       Сента      
     2.  „Бамби-Bambi”                  ул. Кеј. Др. Зорана Ђинђићабб      Сента   
     3.  „Перјаница-Bóbita”           ул. Максима Горког 40.                Сента   
     4.  „Красуљак-Százszorszép”  ул. Јожеф Атила 46.                  Сента   
     5.  „Бела радa-Margaréta”       ул. Охридска 41.                    Сента   
     6.  „Маслачак-Pitypang”         ул. Фехер Ференца бб                    Сента   
     7.  „Сеница-Cinege”                ул. Велики сокак 58/а         Горњи Брег  
     8.  „Запећак-Kuckó”                ул. Маршала Тита бб          Богараш 
     9.  „Дивљи цвет-Vadvirág”     ул.  Кошут Лајош 6.                      Кеви    
   10.  „Лептир-Pillangó”               ул. Дожа Ђерђ 22.                     Торњош  
 
Издвојено одељење-објекат установе нема својство правног лица.  

 
Члан 3. 

 
Одлука о изменама  и допунама Статута Дечјег вртића „Снежана – Hófehérke“ ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања на огласној табли установе, а након претходно  добијене сагласности Скупштине 
општине Сента. 
 

Председник Управног одбора 
 
                                                                                   Бирџо Азра с. р. 
 
 
Одлука о изменама  и допунама  Статута Дечјег вртића „Снежана – Hófehérke“  објављена на огласној 
табли установе дана  12.11.2015. године.         
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Предлог 
На основу члана 16. став 3. Закона о националним саветима националних мањина 

(„Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 20/2014-одлука УС и 55/2014), члана 
24. став 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009) и члана 
46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној  30. децембра 2015. године донела је 

 

ОДЛУКУ 
О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД 

ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ У СЕНТИ 
 

Члан 1 

Скупштина општине Сента, као оснивач Историјског архива,( у даљем тексту : 
установа), са седиштем у Сенти, Главни трг 1/II., преноси делимично ( 50%) оснивачка права 
над овом установом на Национални савет мађарске националне мањине са седиштем у 
Суботици ( у даљем тексту : Национални савет) , Аге Мамужића 11. 
 

Члан 2 
 

Скупштина општине Сента са Националним саветом ће закључити Уговор о делимичном 
преносу оснивачких права којим ће се регулисати међусобна права, обавезе и одговорности 
органа Општине Сента и Националног савета , права управљања која се преносе , начин 
финансирања установе од стране оснивача као и друга питања у складу са законом. 

Овлашћује се Председник општине Сента да са Националним саветом закључи уговор из 
става 1. овог члана у истоветном тексту како је то наведено у Предлогу Уговора о делимичном 
преносу оснивачких права који је саставни део ове одлуке. 
 

Члан 3 
 

Установа ће у складу са овом одлуком и закљученим уговором, усагласити своја општа 
акта у року од 2 месеца од дана закључивања уговора. 
 
У складу с овлашћењем садржаним у члану 2. став 2. Одлуке о делимичном преносу 
оснивачких права над установом Историјски архив  у Сенти.  („Службени лист општине 
Сента“  бр. _____/2015),  донете дана 29. децембра 2015. године под бројем: 6-6/2015-I од 
стране Скупштине Општине Сента 

Општина Сента, Сента, Главни трг 1., коју заступа Председник општине Сента, 
Рудолф Цегледи и 

Национални савет мађарске националне мањине  (у даљем тексту:  Савет),  
Суботица, Аге Мамужића 11., кога заступа председник Савета, мгр Јене Хајнал, 
закључују 
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У   Г   О   В   О   Р 
О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОШЕЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД 

УСТАНОВОМ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У СЕНТИ 
 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласне су да Општина Сента преноси на Савет оснивачка права 
делимично (50%) над установом Историјски архив у Сенти (у даљем тексту:  Установа),  са 
седиштем у Сенти,  улица Главни трг 1., која се односе на:  

1. учествовање Савета у поступку давања сагласности на сваку статусну промену, промену 
назива или делатности Установе, на начин да пре доношења одлуке Општина Сента треба 
да обезбеди сагласност Савета;  

2. учествовање Савета у поступку избора директора Установе, на начин да пре доношења 
одлуке Општина Сента треба да обезбеди претходну сагласност Савета;  

3. учествовање Савета у поступку давања сагласности на постављање вршиоца дужности 
директора Установе, на начин да пре доношења одлуке Општина Сента треба да обезбеди 
претходно мишљење Савета;  

4. Савет именује два члана у Управни одбор Установе, као Установе од посебног значаја за 
мађарску културу,  у складу са законом којим се уређује област културе;  

5. учествовање Савета у поступку именовања оних чланова Управног одбора установе које 
не именује сам, на начин да пре доношења одлуке Општина Сента треба да обезбеди 
претходно мишљење Савета;  

6. Савет именује једног члана Надзорног одбора Установе;   

7. право да у складу са законом, на основу писменог захтева добије податке од Управног 
одбора и директора Установе у вези са радом Установе, финансијским пословањем 
Установе, запосленима у Установи, развојним програмима и плановима установе.  

 

Члан 2. 

Општина Сента и Савет сагласне су да се питања у вези са оснивачким правима 

која нису регулисана овим Уговором, решавају у складу са утврђеним процентом (50%) 
пренетих оснивачких права на Савет.  
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Члан 3. 

Уговорне стране сагласне су да ће Савет:  

- преузета права извршавати у складу са законом;  

- да ће у циљу обезбеђивања унапређивања рада и делатности Установе учествовати у 
обезбеђивању финансијских средстава, у складу са својим могућностима, а нарочито у 
финансирању следећих трошкова: свечаности Установе,  стручно усавршавање запослених 
у Установи,  набавка књига за потребу Установе,  организовање посебних програма 
везаних за основну делатност Установе, хитни и неодложни поправци које се не могу 
финансирати из других извора, итд.;   

- у складу са својим административним капацитетима помагати Установу са правним и 
другим саветима,  стручној припреми и писању пројеката,  конкурса итд.  

Члан 4. 

Уговорне стране сагласне су да ће се финансирање Установе обезбедити у Буџету 
Општине Сента,  с тим да у складу са законом Скупштина Општине Сента приликом 
утврђивања годишњег обима средстава који обезбеђује за Установу мора да води рачуна о 
томе да материјални положај Установе не може бити неповољнији од оног коју је 
Установа имала пре статусних промена регулисаних овим Уговором.  

Члан 5. 

Уговорне стране сагласне су да Општина Сента задржава право да њени надлежни органи 
и даље врше надзор над Установом, доносе и мењају оснивачки акт Установе, дају 
сагласност на статут и на друге опште акте Установе, с тим да су дужни да при вршењу 
ових надлежности испоштују права које је Савет стекао овим Уговором.   

Члан 6. 

Уговорне стране констатују  да се број чланова Управног одбора Установе формира према 
следећем: по 2 члана  представника општине Сента односно Савета и 3 члана 
представници запослених. 

Уговорне стране су  сагласне, да  именовање и разрешење   чланова  Управног одбора 
Установе  представника оснивача општине Сента и  запослених спада у надлежност 
Скупштине општине Сента,  док Веће  своје представнике самостално именује и 
разрешава. 

 Уговорне стране  су сагласне, да  председника Управног одбора  Установе именује  
Скупштина општине из реда представника општине Сента или  запослених.  
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Члан 7. 

Уговорне стране ће обавезати Директора и Орган управљања Установе да садржину овог 
уговора, а нарочито права и обавезе оснивача уграде у Статут Установе у року од два 
месеца од потписивања овог уговора, односно од дана достављања истог Установи,  као и 
да поднесу пријаву за упис статусних промена у судски регистар надлежног суда.  

Члан 8. 

У оквиру прописима утврђених права и обавеза, оснивачи су дужни да сарађују у свим 
питањима од значаја за законито,  успешно и квалитетно функционисање Установе.  

Члан 9. 

Уговорне стране сагласне су да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају 
спора уговара се надлежност Основног суда у Суботици. 

Члан 10. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест)  истоветних примерака на српском и мађарском језику,  
од којих по 2 (два)  примерака припадају уговорним странама и Установи. 

Председник Општине Сента              Председник Националног савета  мађарске 

                                                                                  националне мањине   

        Рудолф Цегледи                 Мгр Јене Хајнал 

Члан 4 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента".  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 6-6/2015-I 
Дана:  30. децембар 2015. године  
С е н т а 

 

Председница Скупштине општине Сента  

Анико Ширкова  c. p. 

 

Образложење  

Према члану 16. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник 
Републике Србије", број 72/2009,20/2014-одлука УС и 55/2014) Национални савет може, у 
складу са законом, оснивати установе културе ради очувања, унапређења и развоја 
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културне посебности и очувања националног идентитета националне мањине и вршити 
права и обавезе оснивача. Установе национални савет оснива самостално или заједно са 
Републиком, аутономном покрајином, јединицом локалне самоуправе или другим правним 
лицем, у складу са законом. Република, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе као оснивачи установа могу у целини или делимично пренети оснивачка права 
на национални савет.  

Према члану 24. став 1. и 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 
72/2009) Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу 
оснивати установе ради очувања, унапређења и развоја културне посебности и очувања 
националног идентитета националних мањина, односно могу, на предлог националног 
савета националне мањине, изменом оснивачког акта за поједине постојеће установе 
утврдити да су од посебног значаја за очување, унапређење и развој културне посебности и 
очување националног идентитета националних мањина. Република Србија, аутономна 
покрајина и јединица локалне самоуправе, као оснивачи установа могу у целини или 
делимично пренети оснивачка права на национални савет националне мањине.  
 
Према члану 35. став 10. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 
72/2009) у случају преношења оснивачких права на национални савет националне мањине у складу 
са чланом 24. став 3. овог закона, актом о преношењу оснивачких права утврђује се начин учешћа 
националног савета у поступку именовања директора.  
 
Према члану 42. став 4. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 
72/2009) у случају преношења оснивачких права на национални савет у складу са чланом 24. став 3. 
овог закона, актом о преношењу оснивачких права се утврђује начин именовања управног 
одбора.  
 
Према члану 46. став 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 
72/2009) у случају преношења оснивачких права на национални савет националне мањине у складу 
са чланом 24. став 3. овог закона, актом о преношењу оснивачких права утврђује се начин 
именовања надзорног одбора.  
 
Дана 20.09.20125. председник Националног савета мађарске националне мањине обратио се 
Председнику општине Сента са предлогом  број MNT - 000594/К/2015-К/28/5-1 за закључивање 
Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом Историјски архив у Сенти, на 
Национални савет  мађарске националне мањине , наводећи да је Национални савет мађарске 
националне мањине већ у току  2010. године донео закључак број 26/2010 којим је утврдио да 
је Историјски Архив у Сенти установа културе од посебног значаја за мађарску националну 
мањину, па имајући у виду изузетан значај рада архиве на очувању и унапређивању 
националног идентитета у области културе мађарске националне мањине као и у циљу 
обезбеђивања дугорочне сарадње и развоја делатности архиве иницира закључивање уговора . 
Уз иницијативу је приложен и Предлог Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом Историјски архив у Сенти. 
Саставни део ове Одлуке је и Предлог Уговора о делимичном преносу оснивачких права који ће 
по овлашћењу Скупштине општине, са Националним саветом у име општине потписати 
Председник општине Сента.  
Према Предлогу уговора, Национални савет имаће следећа овлашћења: право на давање 
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претходне сагласности на сваку статусну промену, промену назива или делатности 
установе, право на давање претходне сагласности на избор директора установе, право на 
давање претходног мишљења у поступку постављања вршиоца дужности директора, право 
на именовање на уговором утврђени број чланова управног и надзорног одбора установе, 
право на давање претходног мишљења у поступку именовања оних чланова управног одбора 
које не именује Национални савет, право Националног савета на то да на основу писменог 
захтева добије податке од управног одбора и директора установе у вези са радом установе, 
финансијским пословањем установе, запосленима у установи, развојним програмима и 
плановима установе.  
Општина Сента и Национални савет сагласне су да се питања у вези са оснивачким правима 
која нису регулисана овом Одлуком, решавају у складу са утврђеним процентом (50%) 
пренетих оснивачких права на Национални савет.  
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је доношење Одлуке о делимичном преносу оснивачких права над 
установом Историјски архив  у Сенти..  
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Предлог 
На основу члана 46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени лист 

општине Сента“, бр. 5/2011),Скупштина општине Сента на седници, одржаној 30. 
децембра 2015. године донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА САМОУПРАВНОГ СПОРАЗУМА О 
ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СЕНТА, 

СОМБОР, СУБОТИЦА   
 

Члан 1. 
Утврђује се да даном ступања на снагу Одлуке о престанку важења Самоуправног 

споразума о оснивању Заједничког завода за заштиту споменика културе Сента, Сомбор, 
Суботица престаје да важи закључени Самоуправни споразум о оснивању Заједничког 
завода за заштиту споменика културе Сента, Сомбор,Суботица. 

 
Члан 2. 

Оснивачки улог Општине Сента, за оснивање и почетак рада Међуопштинског 
завода за заштиту споменика културе "Северна Бачка" p.o. Severna Bačka Községközi 
Műemlékvédelmi Intézet t.f.  Суботица, Трг Слободе 1. у сразмерном делу уписан по 
Решењу о оснивању број Фи. 568/81 од 01.07 1981. године у рег. ул. број 1-469 Основног 
суда удруженог рада у Суботици (који је сада рег. ул. број 5-72) преноси на Град 
Суботицу. 

 
Члан 3. 

На основу ове одлуке ће се закључити Уговор о преносу и преузимању оснивачких 
улога, без накнаде, између Општине Сента, Општине Сомбор и грaда Суботице. 

Овлашћује се председник Општине за потписивање Уговора из става 1. Овог члана. 
 

Члан 4. 
Ову одлуку доставити Скупштини Града Суботице ради даљег поступања. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Сента“. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 63-3/2015-I 
Дана:  30. децембар 2015. године  
С е н т а 

 

Председница Скупштине општине Сента  

Анико Ширкова  c. p. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица-Községközi 
Műemlékvédelmi Intézet Szabadka - Међуопћински завод за заштиту споменика културе из 
Суботица из Суботице обратила се Општини Сента са молбом да надлежни орган општине 
изјасни да ли жели да Општина Сента остане суоснивач Установе, односно да се оснивачка 
права и сразмерни део оснивачког улога пренесе на Град Суботицу у ком случају потребно 
је донети одговарајуће одлуке, како би се код надлежног Суда могле извршити потребне 
промене у складу са стварним статусно-правним положајем Установе. 
Наиме, у молби је наведено да  на основу Самоуправног Споразума о оснивању 
заједничког завода за заштиту споменика културе Сента, Сомбор, Суботица основан је 
Међуопштински завод за заштиту споменика културе «Северна Бачка» п.о. - Северна 
Бачка Községközi Műemlékvédelmi Intézet т. ф. СУБОТИЦА, Трг Слободе 1. Чланом 5. 
наведеног Споразума утврђено је да ће скупштина општине Суботица вршити овлашћење 
оснивача Међуопштинског завода. 
На основу наведеног Споразума и Одлука надлежних органа извршен је упис 
Међуопштинског завода за заштиту споменика културе «Северна Бачка» п.о. - Северна 
Бачка Községközi Műemlékvédelmi Intézet т. ф. СУБОТИЦА у регистар код надлежног 
Суда. Као оснивачи уписане су СО Суботица, СО Сента и СО Сомбор, без навођења 
износа оснивачког улога сваког од оснивача. На основу Потврде издате од стране Службе 
друштвеног књиговодства број 075-14-206/80 ПЈ о уплати оснивачког улога, констатовано 
је да је уплаћен оснивачки улог у износу од 2.810.000. тадашњих динара. 
Током постојања Завода вршене су промене и усаглашавања са Законским прописима која 
регулишу област културе, а које промене су регистроване у судски регистар на основу 
пријава општине Суботица. 
Одлуком о оснивању установе Међуопштински завод за заштиту споменика културе 
Суботица- Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka - Међуопћински завод за заштиту 
споменика културе Суботица ( «Службени лист Града Суботице», бр. 53/12- пречишћени 
текст и 39/14) утврђено је да је оснивач Установе Град Суботица у чије име оснивачка 
права врши Скупштина града Суботице.  
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента својим закључком утврдило је предлог Одлуке о престанку важења 
Самоуправног споразума о оснивању Заједничког завода за заштиту споменика културе 
Сента, Сомбор, Суботица и упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и 
усвајање. 
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Предлог 
На основу члана 15 став 1 тачка 4 члана 33 став 1 тачка 5 и члана 42 став 6 Закона о ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 111/2009 и 92/2011), члана 10. Уредбе о саставу и 
начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010), члана 9. 
Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени лист општине 
Сента“ бр. 4/2011) и члана 46 тачке 7 Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ 
бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 30. децембра 2015 
године донела је 
 
 
      О Д Л У К У 
   О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 
      ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
  Члан 1. 
 
Овом Одлуком  се мења и допуњује Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације од 31. 
03.2011. године. под бр. 217-10/2011-I и одлуке о изменама и допунама Одлуке О образовању Општинског 
штаба за ванредне ситуације од 13.06.2011. год. под бр. 217-13/2011-I ;  од 09.12.2011. године под бр. 217-
21/2011-I ; од 06.09.2012. год. под бр. 217-59/2012-I;   од 07.12.2012. год. под бр. 217-64/2012-I ; од 
09.07.2013. год. под бр. 020-71/2013-I  и од 21.10.2014. под бр. 217-13/2014 – I и од 28.04.2015. под бр. 217-
6/2015-I (у даљем тексту: Одлука). 

 
  Члан 2. 
 
У тачци 14) речи „Вероника Фодор“ замењује се речима“Милан Мушкиња“ 
 
  Члан 3. 
 
Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“ и ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 217-16/2015-I 
Дана:  30. децембар 2015. године  
С е н т а 

 

Председница Скупштине општине Сента  

Анико Ширкова  c. p. 
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    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 На основу Закона о ванредним 
ситуацијама Влада РС је донела Уредбу о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 
(„Службени гласник РС“ бр. 98/2010) која је ступила на снагу 01.01.2011. године. 
Уредбом се уређују састав и начин рада штабова за ванредне ситуације. 
Према одредби горе наведеног закона и Уредбе донета је Одлука о образовању Општинског 
штаба за ванредне ситуације („Службени лист општине Сента“ бр. 4/2011) која је ступила на 
снагу 08.04.2011. године. 
На основу члана 9. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације у случају 
избора, односно постављења нових лица на функцијама по положају у органима и правним 
лицима, Скупштина општине ће на првој седници након избора, односно постављења  нових 
лица, изменом Одлуке, за чланове Општинског штаба поставити новоизабрана, односно 
новопостављена лица. 
 

1. ОДЛУКОМ донетој на седници Управног одбора Црвеног крста у Сенти, бр. 46-2015-2 
од 23. 07.2015. године, разрешава се дужности секретара Црвеног крста у Сенти Фодор 
Вероника, на место секретара Црвеног крста у Сенти се именује Милан Мушкиња који 
ступа на функцију дана 27.07.2015. године. 

 
 
Сходно предње наведеним, предлаже се разматрање и доношење овог Закључка у предложеном 
тексту. 
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Предлог 
На основу члана 46. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист Општине 

Сента“ бр. 5/2011) Скупштина општине Сента дана 30. децембра 2015. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за израду Локалног плана енергетске ефикасности за период 

2016-2026 године 
 

I. 
 

Образује се Комисија за израду Локалног плана енергетске ефикасности за период 
2016-2026 године (у даљем тексту: Комисија). 
 

II. 
 

Комисију чини председник, технички координатор и девет (9) чланова: 
 
председник Комисије: 
Киш Жолт, инг.електротехнике, Сента, Скопљанска бр. 14. 

 
 технички координатор Комисије: 
 Шухајда Изабела, дипл. биолог, Сента, Војислава Илића 19. 
 

чланови Комисије: 
1. Марки Андреа, маст.дипл.правник, члан Комисије, Сента, Босанска бр. 2.; 
2. Радоњић Драгана, маг.тех.наука, члан Комисије, Сента, Српска 1.; 
3. Виг Корнелиа, дипл.инг.грађевине,  члан Комисије, Сента, Доситеља Обрадовића 

бр. 23.; 
4. Ибоља Ердељи, дипл.технолог, члан Комисије, Сента, Илија Бирчанина 2.; 
5. Тот Нандор, дипл.инг.електротехнике, члан Комисије, Сента, Суботички пут 21.; 
6. Нађ Замбо Жолт, дипл.инг.машинства, члан Комисије, Сента, Миксата Калмана 

37.;  
7. Сепеши Золтан, дипл.психолог, члан Комисије, Сента, Кеј Др. Зорана Ђинђића 

12/8.; 
8. Кугли Арон, дипл.инг.машинства, члан Комисије, Сента, Индустријски пут бб.; 
9. Ленђел Карољ, дипл.инг.машинства, члан Комисије, Сента, Арпадова 52. 

 
III. 

 
У случају одсутности председника Комисије замењује га технички координатор 

Комисије: Шухајда Изабела. 
 

IV. 
Задатак Комисије је:  

1. Да идентификује, процени и рангира проблеме у области енергетске ефикасности на 
територији општине Сента а и шире; 
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2. Да направи план активности у области енергетске ефикасности на територији 
општине Сента; 

3. Да промовише јавну свест и одговорност за енергетску ефикасност и повећа јавну 
подршку инвестицијама у тој области; 

4. Да укључи најширу јавност у процес планирања и израде документа; 
5. Да створи одговарајући документ у циљу приступа финансијским средствима 

намењеним за енергетску ефикасност из регионалних, републичких и међународних 
извора; 

6. Да подржи изградњу капацитета и мотивише локално становништво да се ефикасно 
и одрживо односе према проблемима из области енегетске ефикасности, како би 
били укључени у овај ЛПЕЕ документ. 

 
V. 

 
Комисија је дужна да Предлог Локалног плана енергетске ефикасности за период 

2016-2026 године из тачке IV овог решења изради и достави Скупштини општине на 
усвајање до 15.04.2016. године. 
 

VI. 
 
  Мандат чланова Комисије траје до израде и усваљања Локалног плана енергетске 
ефикасности за период 2016-2026 године од стране Скупштине општине. 
 

VII. 
 
Накнада за рад члановима Комисије пада на терет средстава буџета за актуелну 
календарску годину – функција 560 – Буџетски фонд за заштиту животне средине,  a 
о трошковима комисије донеће се посебан закључак или решење. 
Висина накнаде за рад члановима комисије утврђује  се на основу Одлуке о остваривању 
права на накнаду и висини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним 
телима („Сл. Општине Сента“ 23/2010, 10/2011 и 28/2012) 

 
VIII. 

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

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Локални план енергетске ефикасности (ЛПЕЕ) је листа јасно дефинисаних акција за 
решавање најважнијих проблема енергетске ефикасности на локалном нивоу. ЛПЕЕ-ом су 
одређене области кроз које је констатовано стање енергетске ефикасности, рангирани су 
проблеми и одређени приоритети у циљу рационалног усмеравања ограничених 
финансијских средстава буџета општине за решавање енергетских проблема. 
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Процес Локалног плана енергетске ефикасности подразумева информисање и образовање 
јавности, укључивање свих заинтересованих страна (органи локалне управе, бизнис 
сектор, стручне институције, невладине организације) у процес, успостављање сарадње са 
државним и међународним организацијама и институцијама, изналажење фондова за 
енергетску ефикасност и израду плана. 

Локални план енергетске ефикасности је и документ који одређује стратегију, план 
активности, носиоце задатака, рокове и потребна средства за његову реализацију. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 02-11/2015-I 
Дана:  30. децембар 2015. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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