
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      
Скупштина општине Сента 
Број: 4/2016-I         
Дана: 15. јули 2016. године 
С  е  н  т  а 

 
На основу члана 48. став 2. Статута општине Сента („Службени лист општине 

Сента“, број 5/2011) и члана 75. став 4. Пословника Скупштине општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, број 12/2008, 30/2012  и 03/2015) 

 

С А З  И  В А М 
4. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 

22. ЈУЛИ 2016. ГОДИНЕ 
 

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине општине Сента са почетком у  08,00 
часова. 

 
ПРЕДЛОГ  ДНЕВНОГ РЕДА: 

 
1. Разматрање предлога Одлуке о пружању помоћи фабрици шећера Tе-Tо Сента, 

 
 
 
 
Председница Скупштине општине Сента 

       
            Татјана Бало с. р. 

 
 



 
На основу тачке 39 става 1 члана 20 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 
и 83/2014 – др. закон) и тачке 47 става 1 члана 16 Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 5/2011), Скупштина општине Сента, на својој седници, одржаној       2016. године донела 
је следећу 
 

О   Д   Л   У   К   У 
О ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ ФАБРИЦИ ШЕЋЕРА ТЕ-ТО СЕНТА 

 
Члан 1 

Скупштина општине Сента утврђује да привредно друштво АД Фабрика шећера ТЕ-ТО Сента, са 
седштем у Сенти је важан и неопходан део привреде општине Сента, материјалне сигурности 
запослених у том привредном друштву и чланова њихових породица. 
Скупштина општине Сента утврђује да је привредном друштву из става 1 овог члана неопходна помоћ и 
потребна му је подршка локалне самоуправе у циљу обезбеђења његовог континуираног рада. 
 

Члан 2 
Скупштина општине Сента се обавезује да ће на основу ове одлуке одмах предузети кораке у циљу 
обезбеђења континуираног рада АД Фабрике шећера ТО-ТО Сента, да ће искористити сав свој утицај у 
циљу прибављања дозвола потребних за рад привредног друштва и да ће учинити све за обезбеђење 
континуираног рада запослених у привредном друштву у складу са законом. 
У складу са ставом 1 овог члана, Скупштина општине Сента ће међу осталог: 
- упутити захтев надлежном органу (Комисији за заштиту конкуренције) да дозвола за рад привредног 
друштва буде издата до 20.07.2016. године, 
- упутити захтев надлежном снабдевачу гасом (ЈП-у Србијагас) да снабдевање привредног друштва 
гасом до 31. августа 2016. године буде уговором уредно регулисано. 
 

Члан 3 
Скупштина општине Сента овлашћује Општинско веће општине Сента за предузимање мера, 
предвиђених овом одлуком, као и за предузимање мера из сопствене надлежности и обавезује га да о 
томе, у виду посебне тачке дневног реда  поднесе писмени извештај Скупштини општине Сента до 31. 
децембра 2016. године. 
 

Члан 4 
Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Сента 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА 
Број: 
Дана: 
С е н т а 
 
                                                                  председник Скупштине општине Сента 
                                                                                    Татјана Бало с.р. 
 



ЗАХТЕВ 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
Доле потписани одборници, на основу става 6 члана 76 Пословника Скупштине општине 
Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 12/2008), подносимо захтев председнику 
Скупштине општине Сента за сазивање ванредне седнице Скупштине општине Сента у 
хитном поступку за дан 15. 07. 2016. године са почетком у 9,00 часова са следећим 
предлогом за дневни ред: 
 

1. Доношење одлуке о пружању помоћи АД Фабрици шећера ТЕ-ТО Сента 
 
и са следећим 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е М : 
Континуирани рад привредног друштва АД Фабрика шећера ТЕ-ТО Сента може се 
обезбедити у случају ако располаже са одговарајућим дозволама за рад (какав је нпр. 
дозвола Комисије за заштиту конкуренције, која је неопходна због недавне промене 
власништва над привредним друштвом, уговор о одговарајућем снабдевању гасом, итд.). У 
случају недостатка ових докумената, привредно друштво не може редовно да се бави 
својом делатношћу и не може закључивати одговарајуће уговоре са добављачима – 
произвођачима, што би највероватније довело до покретања стечајног поступка над 
привредним друштвом, а уједно и до тога, да би Сента остала без даљинског грејања у 
наредној грејној сезони, што би проузроковало несагледиве последице. 
Због свега горе наведеног сматрамо да је неопходно да органи општине Сента предузму 
одговарајуће кораке и пронађу решење код надлежних органа. 
 
ПРЕДЛАГАЧИ: 
 
1./ ____________________________ (презиме и име) ___________________(потпис) 
2./ ____________________________ (презиме и име) ___________________(потпис) 
3./ ____________________________ (презиме и име) ___________________(потпис) 
4./ ____________________________ (презиме и име) ___________________(потпис) 
5./ ____________________________ (презиме и име) ___________________(потпис) 
6./ ____________________________ (презиме и име) ___________________(потпис) 
7./ ____________________________ (презиме и име) ___________________(потпис) 
8./ ____________________________ (презиме и име) ___________________(потпис) 
9./ ____________________________ (презиме и име) ___________________(потпис) 
10./ ___________________________ (презиме и име) ___________________(потпис) 
11./ ___________________________ (презиме и име) ___________________(потпис) 
 
Прилог: 
- Одлука о пружању помоћи АД Фабрици шећера ТЕ-То Сента (предлог) 1 примерак 
 
У Сенти, 08. јула 2016. године 
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