
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 13/2016-I 
Дана: 09. децембар 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 76. став 5. Пословника Скупштине општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, број 12/2008, 30/2012  и 03/2015) 

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

12. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

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

ПРЕДЛОГ  ДНЕВНОГ РЕДА: 

1. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању
годишњег програма прибављања непокретности у јавну својину општине Сента за
2016. годину,

2. Разматрање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у
јавну својину Општине Сента непосредном погодбом,

3. Разматрање предлога Решења о разрешењу директора Апотеке Сента,
4. Разматрање предлога Решења о именовању вршиоца дужности директора Апотеке

Сента,
5. Разматрање предлога Одлуке о оснивању Српског културног центра „Стеван

Сремац“ Сента,
6. Разматрање предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Центра за

социјални рад,
7. Разматрање предлога Решења о именовању члана Управног одбора Центра за

социјални рад,

Председница Скупштине општине Сента 
            Татјана Бало с. р.  



Предлог 
На основу члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи  („Службени 

гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – други закон) и члана 46. става 1. тачке 17. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011), Скупштина општине 
Сента на седници одржаној дана 12. децембра 2016. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 
СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком, у складу са законом, врше се измене и допуне Одлуке о утврђивању 
годишњег програма прибављања непокретности у јавну својину општине Сента за 2016. 
годину („Службени лист општине Сента“, број 26/2016) – у даљем тексту: Одлука. 

Члан 2. 
 
У члану 2. Одлуке додаје се нова тачка 2. која гласи: 

„2. Прибављање непокретности у делу војног комплекса „11. новембар“ у Сенти и то:   
- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7938/1 КО Сента 

површине 11823 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – пашњак 
3. класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије; 

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7940 КО Сента 
површине 14628 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – пашњак 
3. класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије; 

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7949 КО Сента 
површине 4631 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – остало 
вештачки створено непл. у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се 
налази у државној својини, чији је корисник Министарство одбране 
Републике Србије; 

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7951 КО Сента 
површине 483 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – њива 1. 
класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије; 

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7952 КО Сента 
површине 6362 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – њива 1. 
класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије; 

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7953 КО Сента 
површине 16299 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – њива 1. 
класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије; 
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- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7954/2 КО Сента 
површине 20032 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – пашњак 
3. класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије.“ 

  
Члан 3. 

 
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 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 

72/2011, 88/2013 и 105/2014), о прибављању ствари и располагању стварима у својини 
јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице 
локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне 
самоуправе.  

Према члану 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 – други закон) Скупштина општине, у складу са 
законом обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

Према члану 46. став 1. тачка 17. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом доноси годишњи 
програм прибављања непокретности за потребе органа Општине и покреће поступак 
отуђења непокретности у складу са законом. 

Дана 25. 11. 2016. године је председнику Општине Сента од стране Министарства 
одбране упућена понуда за располагање делом војног комплекса „11. новембар“ у Сенти, 
која представља релативно повољну могућност да Општина Сента поврати део својих 
некадашњих непокретности на територији бившег комплекса касарне.  

На основу напред наведених, Општинско веће општине Сента, као овлашћени 
предлагач аката које доноси Скупштина општине Сента предложило је доношење Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању годишњег програма прибављања 
непокретности у јавну својину општине Сента за 2016. годину.  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању годишњег 
програма прибављања непокретности у јавну својину општине Сента за 2016. годину, 
донела је одлуку као у диспозитиву.   
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 46-46/2016-I 
Дана:  12. децембар 2016. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 27. става 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 

72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – други закон) и члана 46. става 1. тачке 
17. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011), Скупштина 
општине Сента на седници одржаној дана 12. децембра  2016. године донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У  ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ СЕНТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком, у складу са законом, врши се покретање поступка прибављања 
непокретности – дела војног комплекса „11. новембар“ у Сенти у јавну својину Општине 
Сента непосредном погодбом и то:  

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7938/1 КО Сента 
површине 11823 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – пашњак 
3. класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије; 

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7940 КО Сента 
површине 14628 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – пашњак 
3. класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије; 

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7949 КО Сента 
површине 4631 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – остало 
вештачки створено непл. у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се 
налази у државној својини, чији је корисник Министарство одбране 
Републике Србије; 

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7951 КО Сента 
површине 483 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – њива 1. 
класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије; 

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7952 КО Сента 
површине 6362 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – њива 1. 
класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије; 

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7953 КО Сента 
површине 16299 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – њива 1. 
класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије; 

- земљиште које се налази на катастарској парцели бр. 7954/2 КО Сента 
површине 20032 м2, уписано као градско грађевинско земљиште – пашњак 
3. класе у Лист непокретности бр. 8708 КО Сента које се налази у државној 
својини, чији је корисник Министарство одбране Републике Србије. 
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Члан 2. 
 

Образује се комисија ради спровођења поступка прибављања непокретности описаних у 
члану 1. ове Одлуке непосредном погодбом и достављања записника Скупштини Општине 
Сента са одговарајућим предлогом ради доношења коначне одлуке о прибављању 
непокретности непосредном погодбом у саставу: 
- Рудолф Цегледи, председник Општине Сента, председник Комисије, 
- Иштван Ђери, заменик председника Општине Сента, члан Комисије,  
- Валерија Туза, дипл. инг. грађ., начелник Одељења за грађевинске и комуналне послове 
Општинске управе Општине Сента, члан Комисије, 
- Ерика Репаш, дипл. правник, задужена за нормативно-правне послове у области 
припреме и извршења буџета у Одељењу за буџет и финансије Општинске управе 
Општине Сента, члан Комисије  
- Золтан Шимоњи, дипл. правник, руководилац Одсека за имовинско-правне послове 
Одељења за грађевинске и комуналне послове Општинске управе Општине Сента, члан 
Комисије. 

Члан 3. 
 

Овa 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 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 

72/2011, 88/2013 и 105/2014) о прибављању ствари и располагању стварима у јавној 
својини Републике Србије, под условима прописаним законом, одлучује Влада, ако 
законом није другачије одређено, док према ставу 10. истог члана, о прибављању ствари и 
располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним 
законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и 
статутом јединице локалне самоуправе. Према члану 29. став 1. тог закона непокретне 
ствари прибављају се у јавну својину и отуђују из јавне својине, полазећи од тржишне 
вредности непокретности, коју је проценио порески, односно други надлежни орган, у 
поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда, ако законом није 
друкчије одређено, док према ставу 4. истог члана, изузетно од става 1. овог члана, 
непокретне ствари се могу прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод 
од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности (код отуђења), 
односно изнад те вредности (код прибављања), ако у конкретном случају то представља 
једино могуће решење. Предлог акта, односно акт о оваквом располагању мора да садржи 
образложење из кога се може утврдити постојање ових околности.  

Према члану 3. став 1. тачка 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, 
број 24/2012, 48/2015 и 99/2015) непокретности се могу прибавити у јавну својину 
непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене тржишне 
вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, 
под којим се подразумева случај прибављања непокретности у јавну својину путем 
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размене, ако је таква размена у интересу Републике Србије, аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе, уз испуњење свих услова из чл. 30. Закона о јавној својини. 

Према члану 3. став 3.  Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012, 
48/2015 и 99/2015), пошто надлежни орган донесе акт да се непокретност прибави у јавну 
својину, односно отуђи из јавне својине непосредном погодбом, фoрмира комисију која по 
окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим предлпогом, 
доставља надлежном органу, док према ставу 4. истог члана одлуку о предлогу комисије 
из става 3. овог члана у погледу прибављања непокретности у јавну својину, односно 
отуђења из јавне својине, након спроведеног поступка непосредне погодбе, доноси 
надлежни орган. 

Према члану 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 – други закон) Скупштина општине, у складу са 
законом обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

Према члану 46. став 1. тачка 17. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом доноси годишњи 
програм прибављања непокретности за потребе органа Општине и покреће поступак 
отуђења непокретности у складу са законом. 

Након што је пре непуних 5 година Република Србија вратила део бивше касарне 
Општини Сента без накнаде, руководиоци Општине Сента започели су преговоре са 
надлежнима ради враћања преосталог дела бившег комплекса касарне. Пошто је став 
Министарства за одбрану да ову имовину не жели да врати без накнаде, након 
вишегодишње преписке председнику Општине Сента је дана 25. 11. 2016. године упућена 
понуда за располагање делом војног комплекса „11. новембар“ у Сенти, која представља 
релативно повољну могућност да Општина Сента поврати део својих некадашњих 
непокретности на територији бившег комплекса касарне. Пошто су те непокретности у 
државној својини чији је корисник Министарство одбране Републике Србије, враћање 
истих је могуће једино на основу поступка непосредном погодбом, јер у конкретном 
случају то представља једино могуће решење. 

На основу напред наведених, Општинско веће општине Сента, као овлашћени 
предлагач аката које доноси Скупштина општине Сента предложило је доношење Одлуке 
о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине Сента 
непосредном погодбом. 
  Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину Општине Сента непосредном погодбом, донела је одлуку као у диспозитиву.   
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 46-125/2014-I  
Дана:  12. децембар 2016. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 134 и тачке 3 става 2 члана 135 Закона о здравственој заштити 

("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 
45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015),  Одлука о осниванју Апотеке Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 10/2006, 5/2007, 7/2008, 13/2008), тачке 2 става 2 
члана 24 Статута Апотеке Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 20/2010, 25/2012 и 
27/2016), члана члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС" бр. 129/2007), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента, на својој седници, одржаној 12. 
децембра 2016. године донела је 
 
 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ СЕНТА  

 
 

1. Разрешава се дужности директора Апотеке Сента дипл. фарм. спец ТАМАРА 
ЂУРИЋ ЖИВКОВИЋ. 

2. Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Према тачки 2 става 2 члана 135 Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", 
бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 
93/2014, 96/2015 и 106/2015) и према тачки 2 става 2 члана 24 Статута Апотеке Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 20/2010, 25/2012 и 27/2016), оснивач здравствене 
установе разрешиће директора пре истека мандата ако директор обавља функцију 
супротно одредбама закона. 

Записником буџетског инспектора општине Сента бр. 74-04-3/2016 од 08.09.2016. 
године, који записник је састављен у току вршења ванредне контроле и канцеларијског и 
теренског инспекцијског надзора у „Апотеци Сента“ у Сенти, у ул Тачнић Михаља бр. 
2/а.,  са освртом на:  

1) примену закона у вези: 
а) набавке и исплате добара, услуге и радова добављачима, 
б) инвестиције и инвестиционог одржавања, 
в) исплате услуге телефона, телекса и телефакса, 
г ) исплате осталих компјутерских услуга, 

2) примену закона и општег акта везано за употребу сопственог возила за службене 
сврхе и исплате накнаде за употреби сопственог возила за службене сврхе, 

3) разлоге за неизмирења доспелих обавеза према добављачима и  
4) примену закона, колективног уговора и општег акта везано за обрачун и исплату 

стимулацију запосленима.  
утврђени су нарочито следеће незаконитости: 
а) Послодавац, тј. контролисани корисник средстава буџета дана 01.07.2016.године 
обрачунао је и дана 04.07.2016.године исплатио је увећану зараду тј. стимулацију за 17 
запослених за месец јун 2016.године у укупно бруто износу од 215.543,37 динара, иако за 
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то нису били испуњени законом прописани услови (у периоду од 01.06.2016. до 
30.06.2016.године разлика између прихода и расхода исказана је у износу од 319.089,38 
динара, међутим контролом на основу веродостојних рачуноводствених исправа утврђена 
да је стварна разилка између прихода и расхода износи -1.267.663,19 динара).  
  Обзиром да је контролисани корисник средстава буџета дана 01.07.2016.године 
обрачунао и дана 04.07.2016.године исплатио увећану зараду тј. стимулацију за 17 
запослених на основу противзаконито донетих Одлука од стране одговорног лица 
контролисаног корисник средстава буџета, тј. од стране директора Апотеке Сента, значи 
запосленима незаконито је исплаћена стимулација у укупном износу од 215.543,37 динара, 
тиме контролисани корисник средстава буџета поступио је супротно члану 94 Посебног 
колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, 
Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе и одговорно лице контролисаног 
корисника средстава буџета поступило је супротно члану 23 став 1 тачке 3 и 4 Статута 
Апотеке Сента . 
 
б)  У контролисаном периоду услуге мобилних телефона преко дозвољеног лимита од 
1.000,00 динара коришћена су од стране 16 запослених, износе изнад лимита нису вратили 
на рачун послодавца. 

Наведени лимит утврђен је од стране директора апотеке Решењем о дозвољеном 
лимиту при коришћењу мобилних телефона у Апотеци Сента, број: 21-40, од 
06.05.2011.године. 

 
в) Незаконитим пословањем дошло је до неизмирења доспелих обавеза према добављачим 
у периоду од 01.01.2016. до 18.07.2016.године према следећој: 
 

Редни број ДУГ према добављачима на дан Износ ДУГА 

1 01.01.2016. године 26.435.735,06 динара 
2 31.01.2016. године 30.295.164,49 динара 
3 29.02.2016. године 29.965.656,31 динара 
4 31.03.2016. године 32.582.746,43 динара 
5 30.04.2016. године 30.937.344,37 динара 
5 31.05.2016. године 31.548.018,40 динара 
7 30.06.2016. године 32.185.935,93 динара 
8 18.07.2016. године 33.341.996,92 динара 

  
Дуг према 73 добављача на дан 18.07.2016. године износи:  

 Укупан дуг: 33.341.996,92 динара; 
 Укупане обавезе који су доспеле: 7.546.901,10  динара; 
 Укупане обавезе који још нису доспеле: 25.795.095,82 д инара и 
 Републички фонд за здравствено осигурање није рефундирао: 10.018.766,67  

динара. 
Упоређењем износа дуга 33.341.996,92 динара  према добављачима на дан 

18.07.2016.године са износом дуга 26.435.735,06 динара према добављачима на дан 
01.01.2016.године констатује се да је у периоду од 01.01.2016. до 18.07.2016.године има 
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тенденцију раста дуговања према добаљачима, износ дуга повећан је за 6.906.261,86 
динара. 

Како контролисани корисник средстава буџета дуг према добављачима није 
смањивао у периоду од 01.01.2016. до 18.07.2016.године, упркос томе дуг према 
добављачима од месеца до месеца повећавао је, тиме одговорно лице контролисаног 
корисника средстава буџета, тј. директор Апотеке Сента поступио је супротно члану 3 и 5 
( у делу који се односи на извршење финансијског плана) Статута Апотеке Сента. 

Контролисани корисник средстава буџета на дан 18.07.2016.године располагао је са 
финансијским средствима у укупном износу од 3.330.175,36 динара, међутим из 
расположивих финансијских средстава није измирио ни део доспелог дуга према 
добављачима који на наведени дан износи 7.546.901,10  динара, значи одговорно лице 
контролисаног корисника средстава буџета, тј. директор Апотеке  Сента није испунио 
своје законске обавезе, тиме поступио је супротно члану 3 и 5 (у делу који се односи на 
извршење финансијског плана) Статута Апотеке Сента. 

На основу претходно наведеног испуњени су услови за разрешење директора 
Апотеке Сента због незаконитог пословања,  сходно тачки 2 става 2 члана  24  Статута 
Апотеке Сента. 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента закључком од 7. 12. 2016. године утврдило је предлог Решења разрешењу 
директора Апотеке Сента. 

Након разматрања предлога Општинског већа општине Сента, Скупштина општине Сента 
донела је Решења о разрешењу директора Апотеке Сента. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку, а 
против њега се може покренути управни спор. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-138/2016-I                                             
Дана:  12. децембар 2016. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 134 и тачке 3 става 2 члана 135 Закона о здравственој заштити ("Сл. 

гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. 
закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015),  Одлука о осниванју Апотеке Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 10/2006, 5/2007, 7/2008, 13/2008), тачке 2 става 2 члана 19 Статут Апотеке Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 20/2010, 25/2012 и 27/2016), члана члана 32. става 1. тачке 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС" бр. 129/2007), члана 46. став 1. тачка 10. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине 
Сента, на својој седници, одржаној 12. децембра 2016. године донела је 
 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ СЕНТА 

 
 

1. Именује се за вршиоца дужности директора Апотеке Сента дипл. стоматолог ЗИТА ВЕБЕР 
са пребивалитем у Сенти ул Кошут Лајоша б.б., до завршетка поступка именовања 
директора Апотеке Сента, а најдуже на шест месеци. 

2. Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Према члану 134 Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - 
др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), 
ако управни одбор здравствене установе не изврши избор кандидата за директора здравствене 
установе, односно ако оснивач здравствене установе не именује директора здравствене установе, у 
складу са одредбама овог закона, оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на период 
од шест месеци. 

Услови за избор, права, обавезе и одговорности директора здравствене установе односе се 
и на вршиоца дужности директора здравствене установе. 

Како Зита Вебер испуњава услове за именовање директора здравствене установе 
предвиђене из чланом  132 Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 
- др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и 
ставом 2 члана 19 Статута Апотеке Сента  („Службени лист општине Сента“ бр. 20/2010, 25/2012 и 
27/2016), стекли су се услови за именовање вршиоца дужности директора Апотеке Сента. 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента закључком од 7. 12. 2016. године утврдило је предлог Решења о именовању 
вршиоца дужности директора Апотеке Сента. 

Након разматрања предлога Општинског већа општине Сента, Скупштина општине Сента 
донела је Решења о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Сента. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку, а против 
њега се може покренути управни спор. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-139/2016-I                                                    
Дана:  12. децембар 2016. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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                                                              Биографија ‐ др Зита Вебер 

 

Др Зита Вебер је рођена 1977. године у Новом Саду где је завршила основно и средње 

образовање са одличним успехом. 

Шестогодишње  школовање  на  Медицинском  факултету  у  Новом  Саду  (смер 

стоматологија)  је  завршила  у  предвиђеном  року  и    2003.  године  је  стекла  звање 

доктора стоматологије. 

Од  2004.  године  је  на  радном  месту  стоматолог  у  Здравственом  центру  „др.  Гере 

Иштван“, а касније у Дому здравља у Сенти. 

Поред матерњег језика говори српски, немачки и енглески. 

Од  1999.  године  до  данас  коаутор  је  четири  књига:  „Биохемија  1“,  „Биохемија  2“, 

„Биологија“  и  „Хемија“    које  су  намењене  основном  и  средњем  образовању,  док  је 

пета у припреми. 

Учесница је предавања, честа саговорница радио емисија на локалном и војвођанском 

нивоу, самостална гошћа једносатне емисије Medicus РТВ. 
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Предлог 
На основу члана 4 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - 
др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), 
члана 23 става 1 Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - 
испр.) и члана 20 става 1 тачке 16 и члана 32 става 1 тачке 8 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 46. става 1. тачке 9. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), Скупштина 
општине Сента, на својој седници, одржаној  12. децембра 2016. године доноси 
 

О   Д   Л   У   К   У 
 О ОСНИВАЊУ СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „СТЕВАН СРЕМАЦ“ СЕНТА 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

Oвом одлуком оснива се установа културе Српски културни центар „Стеван Сремац“ 
Сента (у даљем тексту: установа). 
 

Члан 2 
Установа  je правно лице оснoвано ради обављања културне делатности којом се 
обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана као и 
остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе, а нарочито ради 
очувања и унапређивања српске културне баштине општине Сента, као и успомене на 
једног од највећих српских писаца и културних прегалаца, те интеграције свих савремених 
сегмената српске завичајне културе у Сенти и окружењу, а зарад поспешивања ефикасности 
истих. 
Обавеза установе је да својим радом допринесе очувању, истраживању, проучавању, 
представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног и уметничког наслеђа као и 
домаћег културног и уметничког савременог стваралаштва. 
Установа је правни следбеник Завичајне фондације “Стеван Сремац”, која је основана 
Одлуком о оснивању завичајне фондације “Стеван Сремац” бр. 025-01/2005- I коју је 
донела Скупштина општине Сента дана 07. фебруара 2005. године (“Службени лист 
општине Сента“, а уписана у Регостар фондација Решењем о упису у регистар фондација 
Покрајинскох секретаријата за образовање и културу бр. 016-025-00022/2005-02 дана 22. 
новембра 2005. године. 
Установа стиче својство правног лица уписом у судски регистар. 
 

Члан 3 
Овом одлуком уређује се:  
1) назив оснивача;  
2) назив и седиште установе;  
3) делатност установе;  
4) средства за оснивање и почетак рада установе и начин обезбеђивања средстава;  
5) права и обавезе и одговорности оснивача у погледу обављања делатности установе;  
6) органи установе у оснивању и њихова овлашћења;  
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7) име и презиме и матични број лица које ће, до именовања управника установе обављати 
његове послове и вршити његова овлашћења;  
8) начин именовања управника и органа управљања;  
9) рок за доношење Статута.  
 

Члан 4 
Оснивач установе је општина Сента са седиштем органа општине у Сенти, Главни трг 1. 
Матични број: 08038490, ПИБ: 102692306, у чије име права оснивача врши Скупштина 
општине Сента (у даљем тексту: Скупштина општине). 

 
Члан 5 

У правном промету са трећим лицима установа иступа у своје име и за свој рачун. 
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању установа одговара својом 
целокупном имовином. 
 

Члан 6 
Установа се оснива и послује на неодређено време. 
 

Члан 7 
Пословно име установе на спрпском језику је: Српски културни центар “Стеван Сремац” 
Сента. 
Пословно име установе на мађарском језику је: Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 
Zenta.  
Скраћено пословно име установе на српском језику је: СКЦ „Стеван Сремац“ Сента. 
Скраћено пословно име установе на мађарском језику је: Stevan Sremac SZMK Zenta.  
   

Члан 8 
Седиште установе је у Сенти, ул.Стевана Сремца бр. 4.  
 

Члан 9 
О промени пословног имена и седишта установе одлучује Управни одбор установе, уз 
сагласност оснивача.  

 
Члан 10 

Установу заступа управник . 
Управник је овлашћен да у име установе у оквиру њене делатности, а у границама својих 
овлашћења закључује уговоре и врши друге правне радње и да заступа установу пред 
судовима и другим органима. 
Управник може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писано пуномоћје за 
закључивање уговора и за предузимање других правних радњи. 
Статутом установе регулишу се и друга питања у вези са заступањем и представљањем 
установе. 
 

Члан 11  
Установа има печат. 
Текст и изглед печата се уређује статутом установе. 

5



О броју печата установе, као и о начину употребе и чувања печата одлучује управник. 
 

Члан 12  
Установа има знак. 
Изглед и садржина знака установе се уређује Статутом установе. 
 

Члан 13 
Делатност  установе је:  
90.0 Стваралачке, уметничке и забавне делатности 
Обухвата активности у области креативних и извођачких уметности и сродне активности. 
90.01 Извођачка уметност 
Обухвата: 
- постављање позоришних и оперских и плесних програма/представа, припрему извођења 
музичких програма (концерата), као и друге врсте сценског извођења; 
- активности позоришних трупа, дружина, оркестара или музичких група; 
-активности самосталних уметника као што су глумци, плесачи, музичари и водитељи. 
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности 
Обухвата: 
-помоћне активности у оквиру извођачке уметности, позоришних плесних представа, 
концерата и оперских представа и других врста сценског извођења; 
-активности редитеља, продуцената, сценографа и сценских радника, мајстора светла;  
-активности продуцената или организатора уметничких догађаја, са сценском опремом 
или без ње. 
90.03. Уметничко стваралаштво 
Обухвата: 
-активности самосталних уметника као што су вајари, сликари, цртачи цртаних филмова, 
карикатуристи, гравери, бакроресци, литографи и др.; 
-активности писаца, у свим областима, укључујући белетристику, техничке текстове итд.; 
- активности слободних новинара (уметничких критичара); 
- конзервацију и рестаурацију уметничких дела као што су слике, филмови, књиге. 
90.04 Рад уметничких установа  
Обухвата:  
- делатност концертних и позоришних дворана и других уметничких установа; 
- делатност ученичких и студентских културних центара.  
91.01. Делатност библиотека и архива 
Обухвата:  
- документационе и информационе активности библиотека свих врста, читаоница, 
слушаоница и посебних просторија за гледање филмова и видео-материјала, који пружају 
услуге корисницима као што су студенти, научници, службеници, као и рад архива који 
врше делатност заштите архивске грађе и документационог материјала, односно 
евидентирају, преузимају, чувају, сређују, обрађују, објављују, дају на коришћење 
архивску грађу, издају уверења о чињеницама које су садржане у архивској грађи и 
пружају услуге корисницима архивске грађе; 
припремање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване или не 
израда каталога збирки и колекција односно информативних средстава о архивској грађи; 
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прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-
информационој грађи, књига, мапа, часописа; 
филмова, плоча, трака, уметничких дела, итд односно издавање архивске грађе на 
коришћење; 
пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места и на даљину; 
активности фототека и кинотека и пратеће услуге. 
91.02 Делатност музеја галерија и збирки 
Обухвата: 
- рад музеја свих врста; 
музеја уметности, накита, намештаја, одеће, керамике, сребрних предмета итд; 
природњачких, научно-техничких, историјских и војних музеја; 
осталих специјализованих музеја; 
музеја на отвореном простору; 
18.20 Умножавање снимљених записа 
Обухвата: 
- умножавање звучних записа; 
- умножавање филмских и других видео-записа са мастера, 
- умножавање софтвера и података са мастера на ЦД-ове и траке. 
47.19. Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама 
Обухвата; 
-продају на мало књига, ЦД-ова и сувенира; 
57.78 Делатност комерцијалних уметничких галерија  
58.11 Издавање књига у штампаном или електонском облику, и аудио-запису или на 
интернету. 
Установа може обављати и друге делатности које нису законом забрањене независно од 
тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом. 
 

Члан 14 
У оквиру делатности из члана 13 ове одлуке Установа остварује циљеве: 
- чувања и неговања српског језика, завичајне културе и традиције локалне српске 
заједнице; 
- стварања услова за трајно очување и неговање успомене на књижевника и академика 
Стевана Сремца; 
- организовања и потпомагања манифестација који служе унапређењу завичајне културе 
српске локалне заједнице, односно подржавања учешћа локалних српских институција и 
удружења, односно њихови чланова на истима; 
- покретања, организовања и потпомагања српских културних институција и удружења на 
локалном нивоу, те унапређивања њиховог функционисања; 
- подржавања пројеката који за свој циљ имају олакшавање школовања ученика потеклих 
из српске локалне заједнице, те обезбеђење материјалне потпоре за смештај, путне 
трошкове и учила истих; 
- промоције и подршке разнородних културних пројеката научних, литералних и 
уметничких радова особа које потичу из ондашње српске заједнице, а која доприносе 
очувању и унапређењу српске завичајне културе; 
- подршке младим талентима из области науке и културе који су потекли из локалне 
српске заједнице; 
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- пружања помоћи образовним, културним и научним установама и удружењима у 
реализацији њихових програма који су усмерени ка унапређењу, промовисању и очувању 
српске културе; 
- сарадње на остваривању разнородних културних програма са организацијама и 
удружењима у земљи и иностранству; 
- неговања и јачања образовања на српском језику и образовних институција од 
предшколског до нивоа средњег образовања; 
- представљања широј јавности репрезентативних творевина завичајне културе локалне 
српске заједнице; 
- организовања стручних састанака и саветовања, те културно-просветних манифестација 
и предавања, као и изложби посвећених унапређењу општег културног нивоа локалне 
српске заједнице; 
- чувања и неговања духовних добара локалне српске заједнице; 
- остваривања сарадње са научним и стручним установама у земљи и иностранству у циљу 
унапређења и развоја културе и традиције српске националне заједнице у земљи и 
дијаспори; 
- издавање штампаних публикација, електронских видео и аудио записа од значаја за 
развој културе и традиције српске заједнице; 
- стварања услова за рад Српског културног центра ‘’Стеван Сремац‘‘ као стожера у којим 
ће бити оствариване горе наведене активности; 
- старања о адекватној заступљености информација о културним збивањима на локалном 
нивоу у средствима јавног информисања; 
- неговања традиције српских витешких обичаја; 
- очувања фолклорно-певачких традиција; 
- проучавање локалних историјско-археолошких налазишта, географских процеса, 
дешавања и појава, као и етнолошких обележја локалне српске заједнице. 
Ради остваривања циљева из става 1 овог члана, установа: 
- сарађује са удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству које 
се баве истоврсним или сличним делатностима; 
- сарађује са научним и стручним установама које се баве очувањем и унапређењем српске 
културе и традиције; 
- организује прикупљање финансијских средстава учешћем на конкурсима; 
- рганизује прикупљање донација и других облика материјалне помоћи; 
- спроводи конкурсе предвиђене оснивачким актом и Статутом установе. 
- обавља и друге активности ради остваривања својих циљева у складу са законом актом о 
оснивању и Статутом установе. 
 

2. ОСНОВНИ КАПИТАЛ УСТАНОВЕ 
 

Члан 15 
Укупан основни капитал установе чини улог у новцу у динарској противвредности 500 
ЕУР (словима: петстотинаеура). 
Укупан уплаћени новчани део основног капитала износи: 500,00 еура (словима; 
петстотинаеура) у динарској противвреднопсти, по средњем курсу НБС на дан уплате. 
Доказ о уплати основног капитала прилаже се уз пријаву регистрације оснивања установе. 
Одлуку о повећању и смањењу основног капитала установе доноси оснивач. 
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3. ИМОВИНА УСТАНОВЕ 

 
Члан 16 

Установа има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом, оснивачким 
актом и уговором.  
Имовину установе чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана 
средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину 
установе културе у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у 
јавној својини.  
Установа може користити и средства у државној и другим облицима својине, у складу са 
законом, оснивачким актом и уговором.  
Установа води евиденцију о стању и кретању средстава која користи, у складу са важећим 
прописима. 

Члан 17 
Установа не може да отуђи објекте и друге непокретности и покретна добра које су у 
функцији обављања своје делатности од општег интереса, осим ради њихове замене због 
дотрајалости, модернизације и техничко-технолошких унапређења. 
 

Члан 18 
Прибављање и отуђење покретне имовине веће вредности која је у непосредној функцији 
обављања делатности од општег интереса врши се уз сагласност оснивача. 
Под прибављањем и отуђењем покретне имовине веће вредности која је у непосредној 
функцији обављања делатности од општег интереса у смислу става 1. овог члана сматра се 
пренос или више повезаних преноса, чији је предмет прибављање или отуђење покретне 
имовине чија је тржишна вредност у моменту доношења одлуке представља најмање 10% 
књиговодствене вредности имовине установе исказане у последњем годишњем билансу.  
 

4. ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ 
 

Члан 19 
Установа се финансира из буџета оснивача и других извора предвиђених законом.  
Висину средстава за финансирање, односно суфинансирање програма установе утврђује 
оснивач, на основу стратешког плана и предложеног годишњег програма рада установе.  
Предлог годишњег програма рада установе из става 2. овог члана садржи посебно 
исказана средства потребна за финансирање програмских активности, као и средства 
потребна за финансирање текућих расхода и издатака.  
Установа подноси оснивачу предлог годишњег програма рада најкасније до 20. јула текуће 
године, за наредну годину.  

 
Члан 20 

Средства за финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката установе, 
као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у појединим областима 
културне делатности, обезбеђују се у буџету оснивача, а додељују се у складу са 
прописима којима се уређује контрола државне помоћи и другим законима. 
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Културни програми и пројекти установе финансирају се и из прихода остварених 
обављањем делатности, од накнада за услуге, продајом производа, уступањем ауторских и 
сродних права, од легата, донација, спонзорстава и на други начин, у складу са законом.  
 

Члан 21 
Скупштина општине својом одлуком утврђује који ће се културни програми, односно 
делови програма, текући расходи и издаци установе финансирати средствима буџета 
општине Сента.  
Скупштина општине одлучује о висини средстава за финансирање програма из става 1. 
овог члана на основу предрачуна трошкова потребних за остваривање тих програма.  
На основу одлуке Скупштине општине из става 1 овог члана, председник општине 
закључује са установом годишњи уговор о финансирању одобрених програма и делова 
програма.  
Исплата средстава из буџета општине врши се на основу решења о преносу средстава, а у 
складу са законом којим се уређује буџетски систем.  
Установа је дужна да наменски користи пренета финансијска средства и да оснивачу 
поднесе извештај о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по 
завршетку програма, односно пројеката за који су додељена буџетска средства са 
доказима о наменском коришћењу финансијских средстава.  
Извештај из става 5. овог члана саставни је део документације којом корисници правдају 
наменски утрошена средства. 
Установа је дужна да, у року од 15 дана по завршетку програма односно пројекта за који 
су додељена буџетска средства, а најкасније до краја текуће године, оснивачу подноси 
извештај о реализацији тих културних програма и пројеката и достави доказе о наменском 
коришћењу финансијских средстава Скупштини општине.  
 

Члан 22 
Општина Сента ће суфинансирати текуће расходе и издатке установе. 
Установа,  уз захтев за суфинансирање текућих расхода и издатака, подноси извештај о 
петогодишњем раду и стратешки развојни план за наредних пет година.  
Висина средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака установе не може 
премашити износ од 45% од укупних текућих расхода и издатака установе. Председник 
општине закључују посебан уговор о суфинансирању текућих расхода и издатака, у 
трајању од једне године.  
 

Члан 23 
Установа је дужна да најкасније до 15. марта текуће године, поднесе Скупштини општине 
извештај о раду и извештај о финансијском пословању за претходну годину. 
 

Члан 24 
Уколико по годишњем обрачуну установа културе искаже губитак, Управни одбор, у 
складу  са важећим прописима доноси одлуку о покрићу губитака и доставља је оснивачу 
на сагласност. 
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 5. ОРГАНИ УСТАНОВЕ 
 

Члан 25 
Органи установе су: управник, Управни одбор и Надзорни одбор.  

 
1. Управник установе 

 
Члан 26 

Установом руководи управник.  
Управника установе именује и разрешава оснивач.  
 

 
Члан 27 

Управник установе именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на 
период од четири године и може бити поново именован.  
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи Управни одбор установе.  
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 дана пре истека мандата управника.  
Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на сајту Националне службе за 
запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој 
територији Републике.  
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од 
петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба 
оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.  
Жалба из става 6. овог члана не задржава извршење закључка.  
Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из 
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу 
образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи мишљење 
Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и 
записник о обављеном разговору.  
Оснивач именује управника установе са Листе.  
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава 
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача, односно уколико 
оснивач не именује управника установе са Листе.  
 

Члан 28 
Кандидати за управника установа морају имати високо образовање и најмање пет година 
радног искуства у струци.  
Остали услови за избор кандидата за управника установе утврђују се Статутом установе. 
Кандидат за управника дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као 
саставни део конкурсне документације.  
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Члан 29 
Оснивач може именовати вршиоца дужности управника установе, без претходно 
спроведеног јавног конкурса, у случају када управнику престане дужност пре истека 
мандата, односно када јавни конкурс за управника није успео.  
Вршилац дужности управника може обављати ту функцију најдуже једну годину.  
Вршилац дужности управника мора да испуњава услове за избор кандидата за управника 
из члана 28 став 1. овог закона.  
Вршилац дужности управника има сва права, обавезе и овлашћења управника. 
 

Члан 30 
Управник установе:  
1) организује и руководи радом установе;  
2) доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са 
законом и статутом установе;  
3) извршава одлуке Управног одбора установе;  
4) заступа установу;  
5) стара се о законитости рада установе;  
6) одговоран је за спровођење програма рада установе;  
7) одговоран је за материјално-финансијско пословање установе;  
8) врши друге послове утврђене законом и Статутом установе.  
 

Члан 31 
Дужност управника установе престаје истеком мандата и разрешењем.  
Оснивач установе разрешиће управника пре истека мандата:  
1) на лични захтев;  
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;  
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи 
или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати 
веће сметње у раду установе;  
4) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности управника, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за 
кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности управника установе;  
5) из других разлога утврђених законом или Статутом установе.  
 

Члан 32 
Установа, поред управника, може имати једног или више уметничких, односно 
програмских директора који руководе уметничким, односно стручним пословима и за њих 
су одговорни.  
Начин и услови за избор, као и поступак за разрешење уметничког, односно програмског 
директора, уређују се Статутом установе, у складу са законом. 
  

2. Управни одбор установе 
 

Члан 33 
Установом управља Управни одбор.  
Управни одбор установе има седам чланова.  
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Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности.  
Председника Управног одбора именује оснивач из реда чланова Управног одбора. 
 

Члан 34 
Један од чланова Управног одбора именује се из реда запослених у  установи - носилаца 
основне, тј. програмске делатности.  
Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника 
мање заступљеног пола.  
Чланови Управног одбора установе из става 1. овог члана именују се на период од четири 
године и могу бити именовани највише два пута.  
У случају спречености председника Управног одбора, седницу управног одбора може 
заказати и њој председавати, најстарији члан Управног одбора. 

 
Члан 35 

Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана Управног одбора 
установе и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност 
пре истека мандата.  
Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину.  
 

Члан 36 
Управни одбор установе:  
1) доноси статут;  
2) доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и Статутом;  
3) утврђује пословну и развојну политику;  
4) одлучује о пословању установе;  
5) доноси програме рада установе, на предлог управника;  
6) доноси годишњи финансијски план на предлог управника;  
7) усваја годишњи обрачун;  
8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;  
9) даје предлог о статусним променама, у складу са законом;  
10) даје предлог оснивачу о кандидату за управника;  
11) закључује уговор о раду са управником, на одређено време, до истека рока на који је 
изабран, односно до његовог разрешења, а када је за управника именовано лице које је већ 
запослено установи на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са 
законом о раду;  
12) одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом.  
Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 6) даје оснивач.  
 

Члан 37 
Дужност члана Управног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем.  
Оснивач  разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата:  
1) на лични захтев;  
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;  
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3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности члана управног одбора, односно ако је правноснажном судском 
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 
управног одбора установе;  
4) из других разлога утврђених законом или Статутом установе. 
 

3. Надзорни одбор установе 
 

Члан 38 
У установи се образује Надзорни одбор.  
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе.  
Надзорни одбор има најмање три члана.  
Чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач.  
Председника Надзорног одбора именује оснивач из реда чланова Надзорног одбора.  
 

Члан 39 
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог 
репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених.  
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника 
мање заступљеног пола.  
Чланови Надзорног одбора установе из става 1. овог члана именују се на период од четири 
године и могу бити именовани највише два пута.  
За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора 
установе.  
У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може 
заказати и њој председавати, најстарији члан Надзорног одбора. 

 
Члан 40 

Оснивач може до именовања председника и чланова Надзорног одбора установе да 
именује вршиоце дужности председника и чланова Надзорног одбора.  
Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора 
установе и у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане 
дужност пре истека мандата.  
Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину.  
 

Члан 41 
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси извештај о свом раду оснивачу.  
 

Члан 42 
Дужност члана Надзорног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем.  
Оснивач установе разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата:  
1) на лични захтев;  
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;  
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3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском 
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 
Надзорног одбора установе;  
4) из других разлога утврђених законом или Статутом установе. 
 

Члан 43 
У установи се образује уметнички, програмски, односно стручни савет.  
Уметнички, програмски, односно стручни савет разматра питања из уметничке, 
програмске, односно стручне делатности установе и управнику, односно уметничком или 
програмском директору, даје мишљења и предлоге везане за уметнички, програмски и 
стручни рад установе.  
У састав уметничког, програмског, односно стручног савета бирају се лица од високог 
уметничког и стручног интегритета и ауторитета. 
Састав, надлежност и начин рада уметничког, програмског и стручног савета, ближе се 
уређују Статутом установе.  
 

6. ОПШТИ АКТИ 
 

Члан 44 
Општи акти установе су статут и други општи акти утврђени законом и као такви не смеју 
бити у супротности са одредбама закона. 
 

Члан 45 
Статут је основни општи акт установе, којим се уређује:  
1) делатност установе;  
2) унутрашња организација установе;  
3) органи установе, њихов састав, начин именовања и надлежности;  
4) услови за именовање и разрешење управника установе;  
5) одговорност установе за обавезе у правном промету;  
6) друга питања значајна за рад установе.  
 

7. ОСНИВАЧКА ПРАВА 
 

Члан 46 
Општина Сента преко Скупштине општине Сента врши оснивачка права у погледу 
именовања управника, чланова Управног одбора и чланова Надзорног одбора установе.  
Оснивач је дужан да установи пренесе средства и пословни простор за почетак рада, 
као и да предузима друге мере за несметано обављање делатности. 
Оснивач је дужан да прати рад установе и преко надзорног одбора и надлежних органа 
општине врши надзор над њеним радом. 
Оснивач по потреби, а најмање једном годишње, разматра извештај о пословању 
установе. 
У случају поремећаја у пословању установе, оснивач може предузети одговарајуће 
мере којима ће обезбедити услове за несметани рад и пословање и обављање 
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делатности установе, у складу са законом , и разрешити органе установе пре истека 
мандата. 
Оснивач може одлучити и о укидању Установе , 
 

Члан 47 
На Статут установе сагласност даје Скупштина општине. 
На акт о организацији и систематизацији послова установе сагласност даје председник 
општине Сента. 
 

8. ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ 
  

Члан 48 
На права, обавезе и одговорности запослених у установи примењују се општи прописи о 
раду, ако законом није друкчије одређено.  
 

Члан 49 
Уметнички, програмски или стручни послови у установи, могу се обављати и 
закључивањем ауторских, извођачких или других уговора, између управника установе и 
самосталних уметника или других физичких лица.  
 

15. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 50 
До именовања председника и чланова Управног одбора установе именују се вршиоци 
дужности председника и чланова Управног одбора и то:  
- Ксенија Сегеди, са пребивалиштем у Сенти, општина Сента, Кеј др Зорана Ђинђића 6/3, 
ЈМБГ: 1809953805089  - за вршиоца дужности председника Управног одбора; 
- Рашко Рамадански, са пребивалиштем у Сенти, општина Сента, ул. Бранка Радичевића 
бр. 9., ЈМБГ: 1508989820408 - за вршиоца дужности члана Управног одбора; 
- Петар Терзић, са пребивалиштем у Сенти, општина Сента, ул. 7. јула бр. 15., ЈМБГ:  
0109950820022 - за вршиоца дужности члана Управног одбора; 
- Јован Гашовић, са пребивалиштем у Сенти, општина Сента, Мушкатировићева бр. 9/30., 
ЈМБГ: 3108971820035 - за вршиоца дужности члана Управног одбора; 
- Петар Милошевић,са пребивалиштем у Сенти, општина Сента, Први реон , ЈМБГ: 
2503951820015 - за вршиоца дужности члана Управног одбора; 
- Андреа Беата Бицок, са пребивалиштем у Остојићеву, општина Чока, ЈМБГ: 
1107987845026 - за вршиоца дужности члана Управног одбора; 
- Марта Олајош, са пребивалиштем у Сенти, општина Сента, ул. Берта Иштвана бр. 48., 
ЈМБГ: 1412961825024- за вршиоца дужности члана Управног одбора. 
Мандат вршиоциоца дужности председника и чланова Надзорног одбора установе траје до 
именовања чланова Надзорног одбора установе у складу са овом одлуком, а најдуже једну 
годину. 
Вршиоци дужности председника и чланова Управног одбора установе донеће Статут 
установе у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.   
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Члан 51 
До именовања председника и чланова Надзорног одбора установе именују се вршиоци 
дужности председника и чланова Надзорног одбора и то:  
- Жељко Вучинић, са пребивалиштем у Сенти, општина Сента, ул. Ћурчијска бр. 13., 
ЈМБГ: 1408959820018 - за вршиоца дужности председника Надзорног одбора; 
- Александар Ђорђевић, са пребивалиштем у Сенти, општина Сента, ул. Исе Нешића бр. 
8., ЈМБГ: 2605962820014 - за вршиоца дужности члана Надзорног одбора; 
- Слађана Бабин, са пребивалиштем у Сенти, општина Сента, ул. Петра Прерадовића 
бр.16., ЈМБГ: 2702973825048- за вршиоца дужности члана Надзорног одбора. 
Мандат вршиоцилаца дужности председника и чланова Надзорног одбора траје до 
именовања чланова Надзорног одбора у складу са овом одлуком, а најдуже једну годину. 
 

Члан 52 
До именовања управника установе, а најдуже на временски период од једне године, 
функцију вршиоца дужности управника установе обављаће Слободан Борђошки, са 
пребивалиштем у Сенти, општина Сента, Кеј др. Зорана Ђинђића 4/12, ЈМБГ: 
2803970820038. 

 
Члан 53 

Управник установе поднеће захтев за упис у судски регистар у року од 15 дана од дана 
давања сагласности оснивача на Статут установе. 
 

Члан 54 
Акт о систематизацији послова и задатака донеће управник установе у року од 8 дана од 
ступања на снагу решења којим се усваја захтев за упис у судски регистар. 
На акт о систематизацији послова и задатака установе сагласност даје председник 
општине Сента. 

Члан 55 
Установа почиње са радом на дан ступања на снагу решења којим се усваја захтев за упис 
у судски регистар 

Члан 56 
По упису установе у судски регистар запослени у Завичајној фондацији “Стеван Сремац” 
Сента наставиће да раде у установи. 
 

Члан 57 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“.  
Ступањем на снагу престаје да важи Одлука о оснивању завичајне фондације “Стеван 
Сремац” бр. 025-01/2005- I од 07. фебруара 2005. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Према  члану 4 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. 
закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон) установу, 
предузеће и други облик организовања за обављање делатности односно послова у 
области образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, 
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здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања и 
здравствене заштите животиња, могу основати Република, аутономна покрајина, град, 
општина и друга физичка и правна лица. 
Према члану 23 ставу 1 Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 
- испр.), установу културе може основати Република Србија, аутономна покрајина, 
јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко лице, под условима прописаним 
законом.  
Према члану 20 ставу 1 тачки 16 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 16 става 1 тачке 18 Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), општина, преко својих органа, у складу са 
Уставом и законом  оснива установе и организације у области основног образовања, 
културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и 
туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање. 
Према члану 32 ставу 1 тачки 8 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), и члана 46. става 1. тачке 9. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом 
оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и 
врши надзор над њиховим радом. 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента, закључком  од 9. 12. 2016. године утврдило је предлог Одлуке о оснивању 
Српског културног центра “Стеван Сремац” Сента. 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
донела је Одлуку о оснивању Српског културног центра “Стеван Сремац” Сента. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 022-1/2016-I
Дана:  12. децембар 2016. године  
С е н т а 

Председница Скупштине општине Сента  

Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу става 4 члана 123 Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011), 

члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС" бр. 129/2007), члана 
46. став 1. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента", број 5/2011), 
Скупштина општине Сента, на својој седници, одржаној 12. децембра 2016. године донела је 
 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА 

 
I 

Разрешава се функције члана Управног одбора Центра за социјални рад Сента представник 
запослених у Управном одбору Центра за социјални рад Сента, Љубица Верикиос Николић из 
Сенте, ул. Кеј др Зорана Ђинђића бр. 15. 

 
 

II 
Ово решење се објављује у “Службеном листу општине Сента”. 

 
Образложење 

 
Према ставу 4 члана 123 Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011), 

чланове управног и чланове надзорног одбора центра за социјални рад именује оснивач, на четири 
године. 

Према члану 32. ставу 1. тачки 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС" бр. 
129/2007), члану 46. ставу 1. тачки 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента", 
број 5/2011), Скупштина општине Сента, Скупштина општине, у складу са законом 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.  

Решењем Скупштине општине Сента бр. 020-20/2013-I од 19. фебруара 2013. Љубица 
Верикиос Николић именована је  за члана Управног одбора Центра за социјални рад Сента, као 
представник запослених у Центру за социјални рад Сента. 

Љубица Верикиос Николић решењем Скупштине општине Сента бр. 020-79/2016-I од 07. 
октобра 2016. године именована је за в. д. директора Центра за социјални рад Сента, па због 
спречавања сукоба интереса при вршењу јавних функција оправдано је њено разрешење са 
функције члана Управног одбора Центра за социјални рад Сента. 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента, закључком од 7. 12.2016. године утврдило је предлог Решења о разрешењу члана 
Управног одбора Центра за социјални рад Сента. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
донела је Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад Сента. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-134/2016-I                                            
Дана:  12. децембар 2016. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу става 2 и 4 члана 123 Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 

24/2011), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС" 
бр. 129/2007), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента, на својој седници, одржаној 12. децембра 
2016. године донела је 
 
 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

СЕНТА 
 
I 

Именује се Леона Нађ Торма, дипл.социјални радник из Сенте, ул. Петра Прерадовића бр. 
33. за члана Управног одбора Центра за социјални рад - предсравника запослених у 
Управном одбору Центра за социјални рад Сента. 
 

II 
Мандат члана Управног одбора Центра за социјални рад Сента из тачке I овог решења траје 
до истека мандата председника и чланова Управног одбора Центра за социјали рад Сента, 
именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 020-20/2013-I од 19. фебруара 2013. 
(“Службени лист општине Сента” бр. 2/2013) 
 

III 
Ово решење се објављује у “Службеном листу општине Сента”. 
 

Образложење 
 

Према ставу 2 члана 123 Закона о социјаној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 
24/2011), управни одбор центра за социјални рад има пет чланова и чине га два 
представника по предлогу запослених и три представника оснивача, од којих је један из 
реда чланова удружења чији су циљеви усмерени на заштиту права социјално угрожених 
лица, ако на територији за коју је основан центар за социјални рад делује и има седиште 
такво удружење. 

Према ставу 4 члана 123 Закона о социјаној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 
24/2011), чланове управног и чланове надзорног одбора центра за социјални рад именује 
оснивач, на четири године. 

Према члану 32. ставу 1. тачки 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС" бр. 129/2007), члану 46. ставу 1. тачки 10. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента, Скупштина општине, у складу са 
законом 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.  
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Запослени Центра за социјални рад дана 29. новембра 2016. године предложили су 
Леону Нађ Торма, дипл.социјалног радника из Сенте за представника запослених у 
Управном одбору Центра за социјални рад Сента. 

Општуинско веће општине Сента, као овкашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, закључком од 7. 12.2016. године утврдило је предлог Решења 
о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад Сента. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента донела је Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад 
Сента. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-135/2016-I                                             
Дана:  12. децембар 2016. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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