
З А П И С Н И К 
са 14. седнице Скупштине општине Сента, која је одржана дана 29.12. 2016. године са 

почетком у 09:00 часова у Великој сали зграде  
Скупштине општине Сента. 

Седници је председавала Татјана Бало, председница Скупштине општине Сента.  

Приликом утврђивања броја присутних, на почетку седнице, Председавајућа је 
констатовала да je од 29 одборника присутно 27 одборника, те постоји кворум за 
пуноважно одлучивање.  

Поред одборника на седници су били присутни Рудолф Цегледи, председник општине, 
Иштвен Ђери, заменик председника општине, Едит Шарњаи Рожа, начелница 
Општинске управе, Ерика Репаш, заменица начелникце Општинске управе, Карољ 
Кермеци, секретар Скупштине општине, чланови Општинског већа Чонгор Леринц, 
Андраш Кошицки, Данило Попов, Виктор Варга, Петар Терзић, помоћник председника 
општине, Стручни сарадници Општинске управе, Ливиа Месарош Копас, Јанкаи 
Пољак Тамара Золтан Шимоњи, Мелинда Шоти, Андреа Марки, Кристиан Хереди и 
представници медија. 

Председница скупштине поздравља присутне и на основу члана 79. отвара 14. редовну 
седницу Скупштине општине Сента.  

Председница Скупштине је за овераче записника предложила Хајналку Бурањ и Бојана 
Фараго. Других предлога није било, те након гласања констатовало се да су оверачи 
записника ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА изабрани. 

Прешло се на гласање о записнику са 11. редовне седнице Скупштине општине Сента.  

Ласло Рац Сабо је имао примедбу да записници не садрже примедбе опозиције. 

Председница Скупштине општине је ставила на гласање записник са 11. седнице 
Скупштине општине.  

Резултат гласања: 

ЗА  24 
ПРОТИВ   3 
УЗДРЖАН   / 

Председница Скупштине општине је констатовала да је записник са 11. седнице 
Скупштине општине ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА УСВОЈЕН.  

Прешло се на гласање о записнику са 12. ванредне седнице Скупштине општине.  

Резултат гласања: 

ЗА  25 
ПРОТИВ   2 
УЗДРЖАН   / 



Председница Скупштине општине је констатовала да је записник са 12. ванредне 
седнице Скупштине општине ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА УСВОЈЕН.  
Прешло се на гласање о записнику са 13. ванредне седнице Скупштине општине.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА   24 
ПРОТИВ   3 
УЗДРЖАН   / 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да је записник са 12. ванредне 
седнице Скупштине општине ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА УСВОЈЕН.  
 
Одборник Ласло Рац Сабо је поднео предлог за проширење дневног реда по хитном 
поступку према следећем:  
 
„Разматрање предлога Одлуке о оснивању Мађарског културног центра Турзо Лајош 
Сента“ 
  
Ласло Рац Сабо је образложио свој предлог (7:00). 
 
Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање. 
 
Резултат гласања: 
 
ЗА   10 
ПРОТИВ   6 
УЗДРЖАН  11 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да предлог НИЈЕ УСВОЈЕН.  
 
Ласло Рац Сабо (14:30) у вези повреде члана 83. Пословника.  
 
Председница Скупштине општине је предложила да се дневни ред прошири са тачком:  
 
„Разматрање предлога Одлуке о престанку рада Завичајне фондације „Стеван Сремац“ 
Сента“ која тачка би била 35.  
 
Марија Пстор је дала уводно образложење о предлогу. (17:44) 
 
Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА   22 
ПРОТИВ   5 
УЗДРЖАН   1 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да је предлог ВЕЋИНОМ 
ГЛАСОВА УСВОЈЕН.  
 



Ласло Рац Сабо у вези повреде члана 74. Пословника (20:30) 
 
Прешло се на уврђивање дневног реда у целини.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА   21 
ПРОТИВ   4 
УЗДРЖАН   3 
 
Након гласања Председница Скупштине општине је констатовала да је дневни ред 
ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА усвојен према следећем:  
 

1. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на посебан програм 
пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 
комуналним отпадом "Регионалне Депоније" Суботица за коришћење 
средстава из буџета у 2016. години,  

2. Разматрање предлога закључака о давању сагласности на измену Програма 
пословања друштва "регионалне депоније" д. о. о. Суботица за 2016. годину,  

3. Разматрање предлога Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор 
програма и пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из 
буџета општине Сента , 

4. Разматрање предлога Одлуке о финансирању и суфинансирању материјалних 
трошкова програма и пројеката удружења од јавног интереса за општину 
Сента , 

5. Разматрање предлога Одлуке о измени Одлуке о новчаној помоћи породици са 
децом на територији општине Сента,  

6. Разматрање предлога Одлуке о социјалној заштити, 
7. Разматрање предлога Закључак о давању сагласности на План рада са 

финансијским планом Црвеног крста Сента за 2017. годину, 
8. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским 

административним таксама, 
9. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним 

таксама, 
10. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине на територији општине Сента, 
11. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину 

уступања на коришћење просторија у пословној згради Скупштине општине 
Сента и павиљона у парку испред пословне зграде Скупштине општине Сента 
и вршења услуге од стране Општинске управе,  

12. Разматрање предлога Закључка о доношењу Акционог плана за унапређење 
образовног статуса Рома у општини Сента за период 2017-2021,  

13. Разматрање предлога Одлуке о буџету општине Сента за 2017. годину,  
14. Разматрање предлога Кадровског плана Општинске управе општине Сента и 

Општинског правобранилаштва за 2017. годину,  
15. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном 

броју запослених на неодређено време у организационим облицима система 
локалне самоуправе општине Сента у 2015.  години, 

16. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу,  



17. Разматрање предлога Одлуке о одређивању простора на територији општине 
Сента на којима није дозвољено јавно окупљање, 

18. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама одлуке о образовању 
Oпштинског штаба за ванредне ситуације,  

19. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Oдлукe о одређивању 
намене неких објеката у јавној својини Општине Сента односно у државној 
својини на којима право коришћења или право државине припада Општини 
Сента, 

20. Информација о грејању  града Сенте,  
21. Разматрање предлога Правилника о изменама и допунама правилника о начину 

расподеле и обрачуну трошкова крајњим купцима за испоручену топлотну 
енергију,  

22. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на Статут Српског 
културног центара „Стеван Сремац“ Сента, 

23. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова изборне 
комисије општине Сента у сталном саставу и њихових заменика,  

24. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова изборне 
комисије општине Сента у сталном саставу и њихових заменика,  

25. Разматрање предлога Решења о разрешењу секретара изборне комисије 
општине Сента и његовог заменика, 

26. Разматрање предлога Решења о именовању секретара изборне комисије 
општине Сента и његовог заменика,  

27. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова савета за 
равноправност полова,  

28. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова савета за 
равноправност полова, 

29. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Комисије за 
планове oпштине Сента, 

30. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Комисије за 
планове oпштине Сента,  

31. Разматрање предлога Решења о разрешењу члана одбора за буџет и финансије,  
32. Разматрање предлога Решења о избору члана одбора за буџет и финансије,  
33. Разматрање предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Сенћанске 

гимназије у Сенти, 
34. Разматрање предлога Решења о именовању члана Школског одбора Сенћанске 

гимназије у Сенти,  
35. Разматрање предлога Одлуке о престанку рада Завичајне фондације „Стеван 

Сремац“ Сента. 
 
Прешло се на рад по тачкама дневног реда. 
 

1. тачка 
Број: 501-18/2016-I 

Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на посебан програм 
пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 
комуналним отпадом "Регионалне Депоније" Суботица за коришћење 
средстава из буџета у 2016. години 
 
Уводно излагање је дао Атила Жолдош (25:00) 
 



Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
У дискусији су учествовали: Ласло Рац Сабо – у вези члана 127. Пословника 
(26:30), Золтан Нађ (27:50), Лила Михаљи – одговор у својству стручног 
сарадника Регионалне депоније, (31:25), Миладин Брадић (34:34), Анико Жирош 
Јанкелић (36:59), Ласло Рац Сабо (40:30), Марта Рац Сабо (43:20), Лила Михаљи – 
одговор (46:13), Золтан Нађ (49:47), Лила Михаљи – одговор (51:50), Јожеф 
Бакош (52:55), Лила Михаљи – одговор (53:50).  
 
Председница Скупштине општине је затворила претрес, и предлог ставила на 
гласање.  
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО донела  
 

З а к љ у ч а к 
о давању сагласности на посебан програм 
пословања Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим 
комуналним отпадом "Регионалне 
Депоније" Суботица за коришћење 
средстава из буџета у 2016. години, чији 
текст је саставни део овог записника. 

 
2. тачка 

Број: 501-52/2016-I 
Разматрање предлога Закључака о давању сагласности на измену Програма 
пословања друштва "регионалне депоније" д. о. о. Суботица за 2016. годину  
 
Уводно излагање је дао Атила Жолдош (56:45) 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, Председница Скупштине 
општине је затворила претрес и предлог ставила на гласање. 
 
Скупштина општине ЈЕДНОГЛАСНО је донела  
 

З а к љ у ч а к 
о давању сагласности на измену Програма 
пословања друштва "регионалне депоније" 
д. о. о. Суботица за 2016. годину, чији текст 
је саставни део овог записника. 

 
3. тачка 

Број: 401-55/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор 
програма и пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из 
буџета општине Сента , Закључака о давању сагласности на измену 
Програма пословања друштва "регионалне депоније" д. о. о. Суботица за 
2016. годину,  
 



Уводно излагање је дала Марија Пастор (61:25) 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
По овој тачци дневног реда дискотовали су: Анико Жирош Јанкелић (67:60), 
Атила Јухас (72:45), Ласло Рац Сабо - предлог за измену 9. тачке материјала -
(76:77), Петер Кокаи предлаже да се 3. став комплетно избрише из материјала. 
(78:10), Золтан Нађ, предлог да члан 30. допуни са ставом 6. (80:06), Себастијан 
Стантић (84:05), Ласло Рац Сабо – реплика (84:50), Тибор Патаки (87:00), Ласло 
Рац Сабо – реплика (87:26), Атила Јухас (88:20), Ласло Рац Сабо – реплика 
(91:00), Атила Јухас – реплика (92:43), Миладин Брадић – по члану 90. 
Пословника (93:50), Анико Жирош Јанкелић (95:20), Марија Пастор – одговор – 
прихватила је предлог Золтана Нађ (95:55), Петер Кокаи (101:50), Ласло Рац Сабо 
(102:45), Золтан Нађ (104:55), Едит Шарњаи Рожа Едит (105:48) 
 
Председница Скупштине општине је затворила претрес и предлог Ласла Рац 
Сабоа је ставила на гласање. 
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   10 
ПРОТИВ 13 
УЗДРЖАН   5 

 
Председница Скупштине општине је констатовала да предлог НИЈЕ ПРИВАЋЕН. 
 
Председница Скупштине општине је ставила на гласање предлог Петера Кокаиа. 
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   11 
ПРОТИВ 12 
УЗДРЖАН   5 

 
Председница Скупштине општине је констатовала да предлог НИЈЕ 
ПРИХВАЋЕН. 
 
Обзиром да је предлагач прихватио предлог Золтана Нађ, исти се не ставља на 
гласање.  
 
 
Прелази се на гласање о предлогу Одлуке у целини. 
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   22 
ПРОТИВ   3 
УЗДРЖАН   3 

 
 

 



Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у 
о начину, критеријумима и мерилима за 
избор програма и пројеката у култури који 
се финансирају или суфинансирају из 
буџета општине Сента , Закључака о 
давању сагласности на измену Програма 
пословања друштва "регионалне депоније" 
д. о. о. Суботица за 2016. годину, чији текст 
је саставни део овог записника. 

 
4. тачка 

Број: 401-57/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о финансирању и суфинансирању 
материјалних трошкова програма и пројеката удружења од јавног интереса 
за општину Сента 
Уводно излагање је дала Марија Пастор (110:45) 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
По овој тачци дневног реда дискотовали су: Золтан Нађ предлаже допуну у члану 
23, задњи став (114:17), Анико Жирош Јанкелић – таражи корекцију и измену 
члана 23. став 1. (115:05), Ласло Рац Сабо предлог за измену и допуну члана 5. 
Одлуке, (118:37), Радован Бољановић (122:17), Марија Пастор – одговор – и 
менована као предлагач је прихватила предлоге одборника за измене и допуне 
предложене Одлуке (126:32), Петер Кокаи – предлог за измену приложеног 
формулара (128:08), Радован Бољановић (129:38), Марија Пастор - прихваћа 
предлог Петера Кокаиа (131:14), Атила Јухас (133:05), Ласло Рац Сабо (137:50), 
Атила Јухас – реплика (140:05), Ласло Рац Сабо – реплика (141:53), Золтан Нађ – 
реплика (143:17). 
 
Председница Скупштине општине је затворила претрес.  
 
Обзиором да су су сви предлози одборника по овој тачци денвног реда 
прихваћени од стране предлагаче, Председница Скупштине општине је предлог 
Одлуке ставила на гласање у целини.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   26 
ПРОТИВ   1 
УЗДРЖАН   1 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у 
о финансирању и суфинансирању 
материјалних трошкова програма и 
пројеката удружења од јавног интереса за 



општину Сента, чији текст је саставни део 
овог записника.  

 
Председница Скупштине општине је одредила 15 минута паузе.  
 
Након паузе прешло се на разматрање следеће тачке дневног реда.  
 
5. тачка 

Број: 553-32/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о измени Одлуке о новчаној помоћи породици 
са децом на територији општине Сента 
 
Уводно излагање је дала Марија Пастор (184:40). 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, Председница Скупштине 
општине је затворила претрес и предлог ставила на гласање. 
 
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   28 
ПРОТИВ   / 
УЗДРЖАН   / 

 
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО донела 
 

О д л у к у 
о измени Одлуке о новчаној помоћи 
породици са децом на територији општине 
Сента, чији тескст је саставни део овог 
записника. 

 
6. тачка 

Број: 55-2/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о социјалној заштити, 
 
Уводно излагање је дала Марија Пастор (187:04). 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, Председница Скупштине 
општине је затворила претрес и предлог ставила на гласање. 
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   28 
ПРОТИВ   / 
УЗДРЖАН   / 



 
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО донела 
 

О д л у к у 
о социјалној заштити, чији тескст је 
саставни део овог записника. 

 
7. тачка 

Број: 400-6/2016-I 
Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на План рада са 
финансијским планом Црвеног крста Сента за 2017. годину 
 
Уводно излагање је дала Марија Пастор (196:04). 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, Председница Скупштине 
општине је затворила претрес и предлог ставила на гласање. 

 
Резултат гласања: 
 
ЗА   27 
ПРОТИВ   / 
УЗДРЖАН   1 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

З а к љ у ч а к 
о давању сагласности на План рада са 
финансијским планом Црвеног крста Сента 
за 2017. годину, чији текст је саставни део 
овог записника.  

 
8. тачка 

Број: 43-1/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским 
административним таксама 
 
Уводно излагање је дала Едит Шарњаи Рожа (198:35). 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, Председница Скупштине 
општине је затворила претрес и предлог ставила на гласање. 
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   27 
ПРОТИВ   / 
УЗДРЖАН   1 



Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у 
о изменама и допунама Одлуке о 
општинским административним таксама, 
чији текст је саставни део овог записника.  

 
9. тачка 

Број: 434-2/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним 
таксама 
 
Уводно излагање је дала Едит Шарњаи Рожа (200:40). 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
У дискусији су учествовали: Ласло Рац Сабо (203:30), Миладин Брадић  - у вези 
Пословника (209:40), Золтан Нађ (211:10), Едит Шарњаи Рожа – одговор (212:33), 
Јожеф Шандор (213:15), Ласло Рац Сабо (213:55).  
 
Председница Скупштина општине је затворила претрес и предлог ставила на 
гласање.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   26 
ПРОТИВ   / 
УЗДРЖАН   2 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у 
о изменама Одлуке о локалним 
комуналним таксама, чији текст је саставни 
део овог записника.  

 
10. тачка 

Број: 501-46/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине на територији општине Сента 
 
Уводно излагање је дала Едит Шарњаи Рожа (215:50). 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, Председница Скупштине 
општине је затворила претрес и предлог ставила на гласање. 
 
 
 



Резултат гласања: 
 
ЗА   22 
ПРОТИВ   / 
УЗДРЖАН   6 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у 
о изменама Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине на 
територији општине Сента, чији текст је 
саставни део овог записника.  

 
11. тачка 

Број: 031-29/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину 
уступања на коришћење просторија у пословној згради Скупштине општине 
Сента и павиљона у парку испред пословне зграде Скупштине општине 
Сента и вршења услуге од стране Општинске управе 
 
Уводно излагање је дала Едит Шарњаи Рожа (218:10). 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
У дискусији су учествовали: Золтан Нађ – предложио је да нон-профитне 
огранизације буду ослобођени од такси за коришћење просторија у пословној 
згради Скупштине општине Сента и павиљона у парку испред пословне зграде 
Скупштине општине Сента (220:25), Јожеф Шандор – придружио се предлогу 
Золтана Нађ (221:40) 
 
Председница Скупштине општине је предлог Золтана Нађ ставила на гласање 
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   13 
ПРОТИВ 10 
УЗДРЖАН   5 

 
Председница Скупштине општине је констатовала да предлог Золтана Нађ НИЈЕ 
УСВОЈЕН.  
 
Прешло се на гласање о предлогу по 11. тачци у целини.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   17 
ПРОТИВ   9 
УЗДРЖАН   2 
 



Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у 
о изменама Одлуке о условима и начину 
уступања на коришћење просторија у 
пословној згради Скупштине општине 
Сента и павиљона у парку испред пословне 
зграде Скупштине општине Сента и 
вршења услуге од стране Општинске 
управе, чији текст је саставни део овог 
записника.  

 
12. тачка 

Број: 61-8/2016-I 
Разматрање предлога Закључка о доношењу Акционог плана за унапређење 
образовног статуса Рома у општини Сента за период 2017-2021 
 
Уводно излагање је дала Марија Пастор (224:30). 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
У дискусији су учествовали: Анико Жирош Јанкелић (227:55), Миладин Брадић 
(236:18), Ласло Рац Сабо (239:20), Золтан Нађ (245:50), Каталин Бурањ (249:45), 
Марта Рац Сабо (253:45), Ласло Рац Сабо (256:35), Анико Жирош Јанкелић, 
(258:50), Радован Бољановић (261:50), Јожеф Гордан (262:40). 
 
Председница Скупштине општине је затворила претрес и предлог ставила на 
гласање.  
 
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   21 
ПРОТИВ   3 
УЗДРЖАН   3 

 
Председница Скупштине општине је констатовала да је предлог ВЕЋИНОМ 
ГЛАСОВА УСВОЈЕН.  
 

З а к љ у ч а к 
о доношењу Акционог плана за унапређење 
образовног статуса Рома у општини Сента 
за период 2017-2021, чији текст је саставни 
део овог записника.  

 
13. тачка 

Број: 401-53/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о буџету општине Сента за 2017. годину 
Уводно излагање је дао Рудолф Цегледи (265:48) и Ливиа Копас Месарош 
(273:03) 



 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
У дискусији су учествовали: Имре Сиђи (298:27), Предраг Поповић (300:20), 
Петер Кокаи (305:54), Имре Сиђи (309:19), Золтан Нађ – реплика (310:25), Ласло 
Рац Сабо (310:50), Ире Сиђи – реплика (321:00), Ласло Рац Сабо – реплика 
(322:00), Анико Жирош Јанкелић (322:55), Марта Рац Сабо (332:10), Золтан Нађ 
(341:00), Мирјана Вуканић (346:15), Себастијан Стантић (348:39), Жужана Ватаи 
(350:30), Золтан Нађ – реплика (355:55), Предраг Поповић (357:50), Жужана Ватаи 
(359:40), Золтан Нађ – реплика (361:50), Жужана Ватаи – реплика (363:20), Ласло 
Рац Сабо (365:00), Рудолф Цегледи – одговори на напред постављена питања 
(367:20), Золтан Нађ – реплика (374:00), Анико Жирош Јанкелић (374:45), , Петер 
Кокаи (375:00), Ливија Месарош Копас – одговори на напред постављена питања 
(375:25), Анико Жирош Јанкелић – реплика (379:00), Данило Попов (379:58), 
Золтан Нађ (385:40), Ливија Месарош Копас – одговори на напред постављена 
питања (386:55).  
 
Председница Скупштине општине је затворила претрес, те предлог је ставила на 
гласање  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   18 
ПРОТИВ   / 
УЗДРЖАН   9 

 
Скупштан општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у 
о буџету општине Сента за 2017. годину, 
чији текст је саставни део овог записника.  

 
Председница Скупштине општине је одредола паузу од сат времена.  
 
Након паузе прешло се на разматрање следеће тачке дневног реда. 
 
Уводно излагање за 14. и 15 тачку дневног реда је дала Едит Шарњаи Рожа. 
(391:25) 
 
14. тачка 

Број: 11-17/2016-I 
Разматрање предлога Кадровског плана Општинске управе општине Сента и 
Општинског правобранилаштва за 2017. годину 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
У дискусији су учествовали: Миладин Брадић (404:35), Ференц Жолдош (408:02), 
Едит Шарњаи Рожа – даје одговоре не постављена питања (409:20), Себастијан 
Стантић (418:10), Предраг Поповић (419:25), Миладин Брадић (421:20), Едит 
Шарњаи Рожа – даје одговоре не постављена питања (423:05), Ференц Жолдош 



(424:55), Едит Шарњаи Рожа – даје одговоре не постављена питања (426:42) 
Ласло Рац Сабо (430:15).  
 
Председница Скупштине општине је одредила паузу од 5 минута. 
 
Након паузе, прешло се на гласање по предлогу 
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   18 
ПРОТИВ   2 
УЗДРЖАН   5 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

К а д р о в с к и    п л а н 
Општинске управе општине Сента и 
Општинског правобранилаштва за 2017. 
годину, чији текст је саставни део овог 
записника.  

 
15. тачка 

Број: 11-18/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у организационим облицима система 
локалне самоуправе општине Сента у 2015.  години 
 
Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   22 
ПРОТИВ   2 
УЗДРЖАН   1 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у 
о изменама и допунама Одлуке о 
максималном броју запослених на 
неодређено време у организационим 
облицима система локалне самоуправе 
општине Сента у 2015. години, чији текст 
је саставни део овог записника.  

 
16. тачка 

Број: 344-62/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу 
 



Председница Скупштине општине је констатовала да су одборници добили 
материјал, те је предлог без отварање претреса ставила на гласање.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   22 
ПРОТИВ   2 
УЗДРЖАН   1 

 
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО донела 
 

О д л у к у 
о изменама и допунама Одлуке о такси 
превозу, чији текст је саставни део овог 
записника.  

 
17. тачка 

Број: 214-1/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о одређивању простора на територији општине 
Сента на којима није дозвољено јавно окупљање 
 
Уводно излагање је дала Едит Шарњаи Рожа. (446:35) 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес.  
 
У дискусији су учествовали: Ференц Жолдош – предлаже да се члан 4. став 2. 
Предлога Одлуке брише (448:15), Ласло Рац Сабо (451:11), Себастијан Стантић 
(455:12), Ласло Рац Сабо – реплика (456:48), Петер Кокаи (158:02), Ференц 
Жолдош (458:38), Ласло Рац Сабо (459:48), Радован Бољановић (461:33), Мирјана 
Вуканић (463:50), Едит Шарњаи Рожа – одговор – предлаже да се ова тачка скине 
са дневног реда ради допуне. (464:17), Радован Бољановић – предлаже да се тачка 
не скине са дневног реда, него да се допуни на следећој седници Скупштине 
општине Сента (465:15), Едит Шарњаи Рожа -  сагласна је и са опцијом да се сада 
гласа о предлогу, те ако се усвоји да се изврше измене и допуне на следећој 
седници Скупштине општине Сента (466:00), Ласло Рац Сабо – предлаже се да се 
ова тачка скине са дневног реда на основу члана 74. Пословника, пошто сматра да 
материјал није довољно припремљен (467:26), Золтан Нађ – исто предлае да се 
тачка скине са дневног реда (468:52), Предраг Поповић – у вези члана 106. – 
алинеја 3. Пословника – предлаже да се документат повуче из расправе и да у 
доређеној варијанти на првој наредној седници Скупштине општине поново стави 
на дневни ред. (470:10), Атила Јухас (471:50), Миладин Брадић (477:15), Петер 
Кокаи (479:22), Ференц Жолдош (480:00), Золтан Нађ (481:45), Атила Јухас – 
реплика (483:55), Ласло Рац Сабо – реплика (486:31), Предраг Поповић (487:30), 
Ева Миклош (489:02), Каталин Бурањ (489:30).  
 
Председница Скупштине општине је затворила претрес.  
 
Председница Скупштине општине је ставила на глањае предлог Ласла Рац Сабо, 
Золтана Нађ, Предрага Поповића и Ференца Жолдош, да се ова тачка скине са 
дневног реда. 



 
Резултат гласања: 
 
ЗА   11 
ПРОТИВ 12 
УЗДРЖАН   3 

 
Председница Скупштине општине је констатовала да предлог НИЈЕ УСВОЈЕН.  
 
Председница Скупштине општине је ставила на гласање предлог Ференца 
Жолдоша да се из предлога Одлуке брише члан 4. став 2.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   10 
ПРОТИВ 12 
УЗДРЖАН   4 

 
Председница Скупштине општине је констатовала да предлог НИЈЕ УСВОЈЕН.  
 
Након тога, Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање у 
целини.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   16 
ПРОТИВ 10 
УЗДРЖАН   / 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у 
о одређивању простора на територији 
општине Сента на којима није дозвољено 
јавно окупљање, чији текст је саставни део 
овог записника.  

 
18. тачка 

Број: 217-27/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама одлуке о образовању 
Oпштинског штаба за ванредне ситуације 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да су одборници уз позив 
добили Предлог Одлиуке, те отворила је претрес без уводног излагања. 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине 
општине је затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 
 
 



Резултат гласања: 
 
ЗА   17 
ПРОТИВ   3 
УЗДРЖАН   6 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у 
о изменама и допунама одлуке о образовању 
Oпштинског штаба за ванредне ситуације, 
чији текст је саставни део овог записника.  
 

 
19. тачка 

Број: 46-17/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Oдлукe о одређивању 
намене неких објеката у јавној својини Општине Сента односно у државној 
својини на којима право коришћења или право државине припада Општини 
Сента 
 
Уводно излагање је дао Золтан Шимоњи (496:00) 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине 
општине је затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   22 
ПРОТИВ   3 
УЗДРЖАН   1 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у 
о изменама и допунама Oдлукe о одређивању 
намене неких објеката у јавној својини 
Општине Сента односно у државној својини 
на којима право коришћења или право 
државине припада Општини Сента, чији 
текст је саставни део овог записника.  
 

 
 
 
 
 
 



20. тачка 
Информација о грејању  града Сенте 
 
Информацију је дао Петар Терзић. (498:30) 
 
21. тачка 

Број: 352-96/2016-I 
Разматрање предлога Правилника о изменама и допунама правилника о 
начину расподеле и обрачуну трошкова крајњим купцима за испоручену 
топлотну енергију 
 
Иштван Ђери (541:45) у својству предлагача је предлог повукао са дневног реда 
због потребе дораде исте.  
 
Председница Скупштине општине је одредила паузу од 10 минута.  
 
Након паузе прешло се на разматрање следеће тачке дневног реда. 
 
22. тачка 

Број: 64-2/2016-I 
Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на Статут Српског 
културног центара „Стеван Сремац“ Сента 
 
Уводно излагање је дала Марија Пастор. (559:00) 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. У дискусији су 
учествовали: Радован Бољановић - предлаже да се ова тачка скине са дневног реда 
(560:50), Предраг Поповић (566:14), Мирјана Вуканић (576:51), Ласло Рац Сабо – 
предлаже да се ова тачка скине са дневног реда (577:44), Себастијан Стантић – 
реплика (582:27), Миладин Брадић - (584:20), Ласло Рац Сабо – реплика (585:40), 
Анико Жирош Јанкелић (587:43), Предраг Поповић (590:30), Радован Бољановић 
(592:15), Марија Пастор (593:47), Предраг Поповић – реплика (600:15), Ласло Рац 
Сабо (602:55), Атила Јухас (605:10), Ласло Рац Сабо – реплика (610:30), Ференц 
Жолдош (612:57) 
 
Председница Скупштине општине је предлог Радована Бољановића и Ласла Рац 
Сабо да се ова тачка скине са дневног реда ставила на гласање. 
 

Резултат гласања: 
 
ЗА     8 
ПРОТИВ 16 
УЗДРЖАН   2 

 
Председница Скупштине општине је констатовала да предлог НИЈЕ прихваћен. 
 
Прешло се на ласање о предлогу Закључка у целини  
 
 
 



Резултат гласања: 
 
ЗА   17 
ПРОТИВ   2 
УЗДРЖАН   7 

Скупштина општине ке ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

З а к љ у ч а к 
о давању сагласности на Статут Српског 
културног центара „Стеван Сремац“ Сента, 
чији текст је саставни део овог записника.  

 
Прелази се на заједничко разматрање 23. и 24. тачке дневног реда. 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да су одборници уз позив 
добили материјал те је отворила претрес без уводног излагања.  
 
23. тачка 

Број: 020-123/2016-I 
Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова изборне 
комисије општине Сента у сталном саставу и њихових заменика 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес.  
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине је 
затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО донела 
 

Р е ш е њ е 
о разрешењу председника и чланова изборне 
комисије општине Сента у сталном саставу и 
њихових заменика, чији текст је саставни део 
овог записника.  

 
24. тачка 

Број: 020-124/2016-I 
Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова изборне 
комисије општине Сента у сталном саставу и њихових заменика 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес.  
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине је 
затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   24 
ПРОТИВ   1 
УЗДРЖАН   / 



 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

Р е ш е њ е 
о именовању председника и чланова изборне 
комисије општине Сента у сталном саставу и 
њихових заменика, чији текст је саставни део 
овог записника.  

Прелази се на заједничко разматрање 25. и 26. тачке дневног реда. 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да су одборници уз позив 
добили материјал те отворила је претрес без уводног излагања.  
 
25. тачка 

Број: 020-125/2016-I 
Разматрање предлога Решења о разрешењу секретара изборне комисије 
општине Сента и његовог заменика 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине је 
затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО донела 
 

Р е ш е њ е 
о разрешењу секретара изборне комисије 
општине Сента и његовог заменика, чији 
текст је саставни део овог записника.  

 
26. тачка 

Број: 020-126/2016-I 
Разматрање предлога Решења о именовању секретара изборне комисије 
општине Сента и његовог заменика 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине је 
затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО донела 
 

Р е ш е њ е 
о именовању секретара изборне комисије 
општине Сента и његовог заменика, чији 
текст је саставни део овог записника.  
 

 
Прелази се на заједничко разматрање 27. и 28. тачке дневног реда. 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да су одборници уз позив 
добили материјал те отворила је претрес без уводног излагања.  
 
 



27. тачка 
Број: 020-101/2016-I 

Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова савета за 
равноправност полова 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине је 
затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО донела 
 
 

Р е ш е њ е 
о разрешењу председника и чланова савета за 
равноправност полова, чији текст је саставни 
део овог записника.  

 
28. тачка 

Број: 020-102/2016-I 
Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова савета за 
равноправност полова 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине је 
затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   22 
ПРОТИВ   1 
УЗДРЖАН   2 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

Р е ш е њ е 
о именовању председника и чланова савета 
за равноправност полова, чији текст је 
саставни део овог записника.  

 
Прелази се на заједничко разматрање 29. и 30. тачке дневног реда. 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да су одборници уз позив 
добили материјал те отворила је претрес без уводног излагања.  
 
29. тачка 

Број: 020-95/2016-I 
Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Комисије 
за планове oпштине Сента 
 
У дискусији су учествовали Ференц Жолдош (626:50), Ерика Репаш – даје одговор 
(628:15), Золтан Нађ (629:55). 
 



Председница Скупштине општине је затворила претрес и предлог је ставила на 
гласање.  
 
Скупштина општине ЈЕДНОГЛАСНО је донела 
 

Р е ш е њ е 
о разрешењу председника и чланова 
Комисије за планове oпштине Сента, чији 
текст је саставни део овог записника.  
 

30. тачка 
Број: 020-96/2016-I 

Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Комисије 
за планове oпштине Сента 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине је 
затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   17 
ПРОТИВ   1 
УЗДРЖАН   7 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

Р е ш е њ е 
о именовању председника и чланова 
Комисије за планове oпштине Сента, чији 
текст је саставни део овог записника.  

 
Прешло се на заједничко разматрање 31. и 32. тачке дневног реда. 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да су одборници уз позив 
добили материјал те отворила је претрес без уводног излагања.  
 
31. тачка 

Број: 020-136/2016-I 
Разматрање предлога Решења о разрешењу члана одбора за буџет и финансије 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине је 
затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   23 
ПРОТИВ   1 
УЗДРЖАН   1 

 
 
 



Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

Р е ш е њ е 
о разрешењу члана одбора за буџет и 
финансије, чији текст је саставни део овог 
записника.  

 
32. тачка 

Број: 020-137/2016-I 
Разматрање предлога Решења о избору члана одбора за буџет и финансије 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине је 
затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   23 
ПРОТИВ   / 
УЗДРЖАН   2 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

Р е ш е њ е 
о избору члана одбора за буџет и финансије, 
чији текст је саставни део овог записника.  

 
Прешло се на заједничко разматрање 33. и 34. тачке дневног реда. 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да су одборници уз позив 
добили материјал те отворила је претрес без уводног излагања.  
 
33. тачка 

Број: 020-130/2016-I 
Разматрање предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Сенћанске 
гимназије у Сенти 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине је 
затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО донела 
 

Р е ш е њ е 
о разрешењу члана Школског одбора 
Сенћанске гимназије у Сенти, чији текст је 
саставни део овог записника.  

 
 
 
 



34. тачка 
Број: 020-131/2016-I 

Разматрање предлога Решења о именовању члана Школског одбора 
Сенћанске гимназије у Сенти 
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч, председница Скупштине је 
затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 

Резултат гласања: 
 
ЗА   24 
ПРОТИВ   1 
УЗДРЖАН   / 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

Р е ш е њ е 
о именовању члана Школског одбора 
Сенћанске гимназије у Сенти, чији текст је 
саставни део овог записника.  

 
35. тачка 

Број: 025-1/2016-I 
Разматрање предлога Одлуке о престанку рада Завичајне фондације „Стеван 
Сремац“ Сента 

 
Уводно излагање је дала Марија Пастор (638:29) 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес.  
 
У вези ове тачке дневног реда је дискутовао Предраг Поповић (640:15). 
 
Председница Скупштине општине је затворила претрес и предлог ставила на гласање.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА   21 
ПРОТИВ   1 
УЗДРЖАН   2 

 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 

 
О д л у к у 

о престанку рада Завичајне фондације 
„Стеван Сремац“ Сента, чији текст је 
саставни део овог записника.  

 
 
 
 



 
Пошто је дневни ред исцрпљен, прешло се на одборничка питања. 
 
 

Ласло Рац Сабо (641:38)  

Желим да  напомињем,  да нисмо добили  одговоре,  мада  члан 127. нашег Пословника  
прописује,  да треба да добијемо  одговоре на следећој  редовној седници.  Практично 
било је времена од једног месеца,  да се на питања дају  одговори.  Ја на шест питања 
нисам добио одговоре.  

 
Председница Скупштине општине је ставила на гласање примедбу Ласла Рац Сабоа да 
ли је Пословник повређен.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА 8 
ПРОТИВ 10 
УЗДРЖАН 2 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да Пословник није повређен.  
 
Золтан Нађ (645:32)  

1. Одељењу за финансије:  
Када ће  своја примања добити у  претходном мандату именовани чланови 
одбора,  уколико добро знам нису сви одбори исплаћени по  њиховим 
седницама. Мени до мене су такве информације дошле. Уколико су моје 
информације тачне,  онда молим да се то провери.  

2. Да ли постоји нека замисао за то,  да се  на  Торњошком путу између Горњег 
Брега и Сенте очисти део поред пута,  наиме,  у протеклом периоду је 
постављена табла  која означава опасност од дивљачи,  и  на један и на други 
крај  пута,  и  практично  у   пролећном периоду  терен није  прегледан,  значи  
ако  се и  поставља и  ако  неко  случајно згази  срну,  мислим да ће добити 
озбиљну казну (поред тога што ће  сломити своја кола), значи ми као Локална 
самоуправа дужни смо,  да обезбедимо  прегледан  терен  онима који тамо 
пролазе,  који се саобраћају  моторним возилима.  

 

3. Због чије кривице данас нису пред нама  програми  за 2017. годину наших 
јавних предузећа,  пошто те  програме је  свако јавно предузеће  требало да 
усвоји  до  1. децембра. Исте смо и ми требали да усвојимо,  за то да би они  
следећу годину могли  започети,  да се  прилагоде новом програму,  овако  сваку  
своју финансијску трансакцију морају  да обављају  према овогодишњем плану,  
све док их не усвојимо,  ако их уопште могу  примењивати.  



________________________________________________________________________ 

Анико Жирош Јанкелић (648:18) Председници СО  

Када ће  СО ставити на дневни ред ону тачку,  којом ћемо  изменити  састав 
Општинског већа.  Одговор на питање молим писменим путем.  

О чему је реч? Председница Скупштине општине  и  ја смо већ више пута добили 
писма од разних  физичких  и  правних лица,  тако је то и у овом случају,  прво писмо и  
обавештење смо добили  од  републичког повереника за  једнаке шансе током октобра 
месеца,  у којем је  наложио  Скупштини  општине и  дао је своје мишљење,  да треба 
да се измени  састав Општинског већа,  у смислу,  да треба да има и женског члана.  
Пошто  овај  налог није  испоштован, повереник за једнаке шансе је  почетком 
децембра  послао такорећи „опомену“ Скупштини  општине (не знам да ли  о томе моје 
колеге одборници, односно  јавност  имају   сазнања),  и у том правном акту је  
наложио Скупштини општини, да у року од 30 дана мора да измени  састав 
Општинског већа, у  смислу,  да Општинско веће има и женског члана.  

_______________________________________________________________________ 

Петер Кокаи (650:00) Председнику општине и  Председници СО  

На некој од последњих седница тема  је  била апотека,  и  у  вези  тога смо  имали пред 
собом   један  извештај,  који је израдио општински буџетски инспектор,  који се  
позивао на  тешке незаконитости и то је служила  као основа за   замену  лица који је 
тамо извршен. Користећи  моју могућност да говорим,  два пута сам  питао два 
именована лица,  ако  је већ дошло до толико  тешких незаконитости,  да ли су онда 
предузели  кораке према  правосудним органима? Два пута  на то нисам добио одговор,  
и сада молим,  да два именована лица писмено дају одговоре.  Њих двојица су  највише 
одговорни за општинску имовину,  за сређивање послова везаних за општинско  
оснивање.  Мислим, ако је дошло до тешких  незаконитости,  које је с њихове стране  
именовани  општински буџетски  инспектор утврдио,  онда немају  могућност избора,  
већ им је дужност да учине кораке према криминалистичким органима.  

________________________________________________________________________ 

Ласло Рац Сабо (651:33)  

Пошто овај систем  питам-одговарам  личи  на  доста велики кабаре, сада питам самог 
себе,  као одборника Скупштине општине и  руководиоца фракције,  зашто ког врага ја 
постављам питања,  ако ионако неће  одговорити на њих? Након тога изгласају пропис 
Пословника, у члану 127,  да се писмени  одговор мора доставити одборницима  
најкасније до  почетка  следеће седнице Скупштине општине.  

 

Између осталог питам руководиоца фракције  Марту Рац Сабо и Миладина Брадића,  
како је то  могуће,  да се  јасно  докаже, да нисмо добили одговор на основу члана 127 



става три и способни су тако да гласају,  да тиме, што нису дали  одговор,  Председник 
општине није  повредио Пословник Скупштине општине. По ком моралном основу 
постоје? То је моје следеће питање.  На то молим одговор,  јер ја једноставно  не 
разумем,  како је то могуће? 

Анико Жирош Јанкелић (653:11) Председници Скупштине општине,  или   
Руководству општине Сента,  који  може да да одговор. 

Током трајања седнице смо добили  информацију,  да о овој седници има само 
директан  пренос на  телевизији и  да неће бити више преноса.  Сматрам да је то такво 
питање,  о чему би требало  можда консултовати  са свим руководиоцима фракција у  
овој Скупштини општине,  и сматрам,  да тиме, што  општинско руководство  уводи  
овакву меру,  ускраћује становнике од могућности,  да прате рад  Скупштине општине,  
пошто веома мали  број  људи  може да седи код куће током радног времена и пратити 
Скупштину општине,  а понављања су била добра,  да након посла,  викендом могу  
погледати снимке.  

 

Желела бих да питам,  да ли је сада директан пренос,  или  ће се  преносити  седница 
Скупштине општине,  и  које је објашњење ове одлуке,  ако су донели такву одлуку?  

________________________________________________________________________ 

Ласло Рац Сабо (654:28) Председнику општине, члану Општинског већа,  
Руководиоцу Општинске управе.  

Како се  формирао број деце на основу документације за упис у  општинским вртићима 
током протеклих  30 година? Молим да се попуни табела коју сам ја израдио.  

Ласло Рац Сабо (655:44) – Леринц Чонгору, Марти Рац Сабо и Руководиоцу 
Општинске управе  

Ономад смо гласали о томе,  да мађарски језик буде прописан у Општинској управи. 
Ми смо рекли,  да  у  ону одлуку, коју  смо донели не тако давно,  и то  17. новембра у  
вези Општинске управе,  треба ставити да сваки  запослени мора да говори и  српски и 
мађарски језик.  У вези тога ми смо рекли и то, да сенћанска фракција СВМ фактички  
то није изгласала,  била је против тога,  издала је мађарске интересе,  након тога је била 
конференција за штампу, ту у Зеленој сали,  и  Чонгор Леринц је реч по реч рекао: 
одбијамо то,  да  код људи који раде  у  општини  није  услов знање мађарског језика,  
јесте услов,  и приликом  запошљавања  то узимамо у  обзир.  

 

Молим Чонгора Леринца,  да именује пропис,  одлуку,  закон или  било шта,  ако зна, и 
то бих желео да питам,  да ли он  има право на то да одлучи  о томе, кога ће примати,   



јер је он рекао „узимамо у обзир“,  значи  и за себе  - да ли има право одлучивања над 
запосленима у  Општинској  управи? Да ли може да одлучи  о томе, ко ће тамо радити,  
или не? 

Ласло Рац Сабо (657:46) Председници СО  

Председница Скупштине општине је  рекла тада, када смо ми  дали предлог за то,  да 
расправља о надокнади за одводњавање,  јер  према нашем мишљењу,  то  је  бесправно 
и Скупштина општине може  у овом предмету  да заштити интересе  грађана Сенте. 
Говоримо о томе.  Тада је већинска страна Скупштине општине то одбацила,  Савез 
војвођанских Мађара  и  Напредна странка то  нису дозволили да се стави на дневни 
ред,  и ја сада питам Председницу Скупштине општине,  ако је већ тврдила,  да се воде 
преговори (то је рекла овде на говорници),  да води преговоре  у овом предмету.  Због 
тога питам,  с ким  води преговоре лично, са којим службама,  шта је тема  разговора,  
које  циљеве жели  постићи,  и  какве је резултате постигла на овим договорима, 
преговорима?  

Ласло Рац Сабо (659:00) Руководиоцу Општинске управе 

Како се у општини Сента  формирао број  грађана који  гласају  последњих година,  у 
односу на  исти период дате године.  Направио сам табелу,  да би питање било јасно,  
молим да се  иста попуни.  

________________________________________________________________________ 

Марта Рац Сабо (660:05) – одговор на питања Ласла Рац Сабоа. 

Онда, ономад зато нисмо изгласали, јер је  у правилнику било  речи о опису делокруга 
рада,  код сваког радног места  пише,  да је обавезно знање мађарског и српског језика.  
Значи  код сваког радног места. Нисмо нашли  за сходно, да се овај услов стави још на 
неко друго место.  

А на то, кога примају  у  градску кућу и проверавају да ли зна мађарски,  ја лично не 
могу да се мешам, јер нисам овде у радном односу.  То уопште не спада у  моју 
надлежност.  

________________________________________________________________________ 

Ласло Рац Сабо – реплика (660:56)  

Стање је следеће:  то је индивидуална одлука,  све док је Руководилац Општинске 
управе то  лице,  које ће то  узимати у обзир.  У случају да се њој  не свиђа,  или ако се 
врши притисак на њу,  онда неће узети у обзир.  Значи  потпуно од Руководиоца 
општинске управе зависи у овом моменту:  да ли ће узети у обзир двојезичност,  или 
неће узети у обзир двојезичност.  Наш  предлог се  није односио на то,  наш предлог се 
односио на то да  то треба  ставити у одлуку.  И тога нема на два места. Ако у  одлуци  
Скупштине општине пише,  да треба да говори и српски и мађарски језик онај који 
заснива радни однос  у  Локалној самоуправи,  онда то треба  да  има  јасну  - 



обавезујућу  последицу,  а то је да код  сваког описа радног места треба обавезно  да 
стоји.  Значи то није тако на два места,  већ је то,  да се то било када шкљоцањем  може 
изменити, а одлуку не. Одлука се мора изнети пред Скупштину општине и тек онда 
може да се мења.  Предложили смо сасвим нешто друго,  тако да нисте то урадили.  
Значи проблем је у томе,  да  није обавезујући одлучено,  да у Сенти свако треба да 
говори оба језика  у локалној служби. То није донето.  

 
 
Председница Скупштине је закључила седницу у 21 и 10 часова 

 
 
 
Андреа Марки 

на пословима руковања 
системом за вођење 

седница и пребројавања 
гласова 

 
Председник 

Скупштине општине Сента 
 

Татјана Бало 

 
                                                                                                            Секретар 
                                                                                              Скупштине општине Сента 
                                                                                                         Карољ Кермеци 
На основу стенографског записа 
 Записник саставио Жолт Барта 
 
Оверачи записника: 

1. .................................... Хајналка Бурањ 

2. .................................... Бојан Фараго 

 



Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      
Скупштина општине Сента 
Број: 15/2017-I         
Дана: 14. фебруар 2017. године 
С  е  н  т  а 

 

На основу члана 48. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
број 5/2011) и члана 75. Пословника Скупштине општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број 12/2008, 30/2012  и 03/2015) 

 
С А З  И  В А М 

15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 
24. ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ 

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

часова. 
 

Након усвајања записника са 14. седнице Скупштине општине Сента од 29. 
децембра 2016. године предлажем следећи 
 

ПРЕДЛОГ  ДНЕВНОГ РЕДА: 

 
1. Разматрање предлога Одлуке о промени Статута општине Сента,  
2. Разматрање предлога Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Сента, 
3. Разматрање предлога Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта  у општини Сента, 
4. Разматрање предлога Закључка о доношењу Програма развоја спорта у општини 

Сента за период 2017-2018. године, 
5. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима,  
6. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о јавним зеленим површинама,  
7. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о канализацији,  
8. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о техничком регулисању 

саобраћаја на територији општине Сента,  
9. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о јавном водоводу,  
10. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину држања паса 

и мачака на територији општине Сента,  
11. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о условима за држање домаћих 

животиња на подручју општине Сента,   
12. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о мерама, начину и условима 

сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије – Ambrosia artemisiifolia L. на 
територији општине Сента,  

13. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом,  



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

15. Разматрање предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулацијеза 
блок број 8., дела блока 7. и дела блока 9. Народне Баште у Сенти,  

16. Разматрање предлога Oдлукe о изменама и допунама Одлуке о одређивању 
надлежног органа у поступцима давања у закуп односно на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини,  

17. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на програм пословања Јавног 
комуналног-стамбеног предузећа Сента за 2017.годину,  

18. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на програм пословања Јавног 
предузећа ЕЛГАС Сента за 2017.годину,  

19. Разматрање предлога Закључка  о давању сагласности на Програм рада и Годишњи 
финансијски план Историјског архива у Сенти за 2017.  годину,  

20. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на План рада Туристичке 
организације општине Сента за 2017. годину,  

21. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја рада Савета за права детета 
Скупштине општине Сента за 2016. годину, 

22. Разматрање предлога Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2017. 
годину, 

23. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Управног  
одбора Историјског архива у Сенти, 

24. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Управног  
одбора Историјског архива у Сенти,  

25. Разматрање предлога Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Историјског 
архива у Сенти, 

26. Разматрање предлога Решења о именовању  председника и члана Надзорног одбора 
Историјског архива у Сенти,  

27. Разматрање предлога Решења о разрешењу члана Oдбора за статут и нормативна 
акта,  

28. Разматрање предлога Решења о избору члана Oдбора за статут и нормативна акта, 
29. Разматрање предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Апотеке Сента, 
30. Разматрање предлога Решења о именовању члана Управног одбора Апотеке Сента, 
31. Разматрање предлога Решења о изменама и допунама Решења о именовању 

председника и чланова Комисије за планове општине Сента,  
32. Разматрање предлога Решења о констатовању престанка дужности председника и 

чланова Управног одбора Центра за социјални рад Сента, 
33. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Управног 

одбора Центра за социјални рад Сента, 
34. Разматрање предлога Решења о констатовању престанка дужности председника и 

чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Сента, 
35. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора Центра за социјални рад Сента, 
 

Председница Скупштине општине Сента 
       
         Татјана Бало с. р.  



Предлог 
На основу члана 149. став 4. Статута општине Сента („Службени лист општине 

Сента“, број 5/2011) Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 
2017. године донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
1. ПРИСТУПА СЕ изради Одлуке о промени Статута општине Сента. 

 
2. ИМЕНУЈЕ СЕ КОМИСИЈА за израду Одлуке о промени Статута општине Сента, 

у следећем саставу : 

- Драгутин Бољановић, дипл. правник, председник Одбора за статут и 
нормативна акта – за председника; 
- Едит Шарњаи Рожа, дипл. правник, начелник Општинске управе општине 
Сента – за члана; 
-   Игор Стојков, дипл. правник – за члана; 
-   Золтан Шимоњи, дипл. правник – за члана и  
-   Зец Борис, дипл. правник – за члана. 

 
3. ЗАДАТАК Комисије је да у року од 2 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке 

изради нацрт Одлуке о промени Статута општине Сента и да исти подноси 
Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

 
4. Члановима Комисије за свој рад припада накнада, која се исплаћује на терет 

средстава буџета општине Сента, о чијој висини ће се одлучити посебним 
решењем. 

 
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: 020-9/2017-I 
Дана: 24.  фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало с. р. 
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Образложење: 

 
Члан 149. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 

прописује да предлог за доношење или промену статута Општине, може поднети најмање 
10 одсто бирача Општине, трећина одборника, председник Општине и надлежно радно 
тело Скупштине општине. Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. О 
предлогу Скупштина општине одлучује већином гласова од укупног броја одборника. 
Када Скупштина општине одлучи да се приступи доношењу или промени статута 
Општине, истом одлуком одређује се начин и поступак доношења, односно промене 
статута и именује Комисију за израду нацрта статута, односно акта о промени статута 
Општине. Скупштина општине усваја статут или одлуку о промени статута већином 
гласова од укупног броја одборника. 

Дана 16.01.2017. године Председник општине Сента је предао Председнику 
Скупштине општине Сента предлог за измену Статута општине Сента са образложењем. 
Разлог иницијативе је да сам Статут општине Сента није усаглашен са позитивно-правним 
прописима, тј. са Законом о локалној самоуправи, са Законом за борбу против корупције, 
који уједном прописује и то да треба донети антикорупцијски план за општину и треба 
Статутом именовати још једно стално радно тело Скупштине општине, које прати све 
одредбе Закона.  
     На основу наведеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање о 
промени Статута општине Сента у предложеном тексту. 
 
 

1



Peny6JIHKa Cp6Hja 

AyTOHOMHa IToKpajHHa BojBOLJ:HHa 

ÜniiiTHHa CeHTa 

... , ....... 

.. _ ~ ...... - .... : 

- -·~ ..... ...-;a. v .. <"r. • 

:... "' ... _ .. _ .,...... ~-· w • •• ~-

~ 6 !''! '1"17 l '' ''· L lJ 1 
~~f·'\. i t l 

t-....... ,. l r".- '-'t - .. .,..,, __ ----

l 
ITpe,n:ce,n:HHK oniiiTHHe CeHTa 

,[(aHa: 16.01.2017. fO)lHHe 
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CKyniiiTHHa oniiiTHHe CeHTa 

fJiaBHH Tpr l 
24400 CeHTa 

Hip ITpe,n:ce,n:HHKa CKyniiiTHHe oniiiTHHe CeHTa- TaTjaHH :Sano 

ITpe,n:MeT: Tipe)l.JIOr Ja H3Mene CTaTyTa OITIIITHHe CenTa 

Ha ocHOBY l.IJiaHa 149. CTaTyTa oniiiTHHe CeHTa ("CJiy)l<6eHH JIHCT oniiiTHHe CeHTa" , 

6poj 5/2011) TIPE)l)IA)KEM CKyniiiTHHH orriiiTHHe CeHTa ,n:a npHcTynH H3pa,n:H HaiJ,pTa 

3a H3MeHe CTaTyTa oniiiTHHe CeHTa H3 pa3Jiora IIITO CTaTyT oniiiTHHe CeHTa, I<OjH je Ha 

CHa3H, HHJe y CarJiaCHOCTH ca IT03HTHBHODpaBHHM DpODHCHMa. 

3 ar< oH o JIOI<aJIHoj caMoynpaBH (" Cn. macHliK PC", 6 p. 129/2007 H 83 /2014 - ,n:p. 

3aKoH) npeTpneo je H3MeHe H ,n:onyHe 2014. ro,n:HHe, a o,n:pe,n:6e CTaTyTa oniiiTHHe CeHTa 

HHCY ycamaiiieHe ca THMe, HHTH ca ,n:pymM 3ai<OHCKHM npODHCHMa, KOje ey OLI: 2011. 
rO,llHHe CTyDHJie Ha CHary, a O,llHOCe ce Ha ~YHI<IJ,HOHHCai-be JIOKaJIHe CaMoynpaBe. 

ITope,n: H3HeTHX rroCToje HH3 HecamacHOCTH o,n:pe,n:a6a CTaTyTa ca ITocnoBHHKOM 

CKyniiiTHHe orriiiTHI-Ie CeT-ITa (" Cnyn<6eHH JIHCT orriiiTHI-re CeHTa", 6poj 12/2008, 30/2012 
I1 3/2015 ) Te npe,n:Jia)l<eM y j e,n:r-ro H ,n:a ce 3arroLIHe nocTyrraK H3pa,n:e I-IOBor ITocnoBHHKa, 

I<OjH HCTO MOpa ,n:a 6y,n:e ycarJiaiiieH ca D03HTHBHODpaBHHM npOITHCHMa. 

Ha ocHoBy rope HaBe,n:er-:ror, MOJIHM ropi-bH HacnoB ,n:a rrpHXBaTa Moj npe,n:nor 11 ,n:a 

HCTH yBpiiiTH y ,n:HeBHH pe,n: cne,n:ener 3ace,n:ai-ba Cr<yrriiiTHI-Ie orriiiTHI-re Cer-rTa y 2017. 
rO,llHHH. 

C DOIIITOBa!DeM, 
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Предлог 
На основу члана 2. Закона о Правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 

55/14), члана 20. тачка 28. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 
129/07 и 83/14-други 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 24. фебруара 2017.  године, донела је  
 

ОДЛУКУ О ОПШТИНСКОМ  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
ОПШТИНЕ  СЕНТА 

 
Глава I. 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се надлежност, уређење и организација Општинског 

правобранилаштва општине Сента (у даљем тексту:Правобранилаштво), као и друга 
питања од значаја за рад правобранилаштва. 
      
 

Члан 2. 
Правобранилаштво је орган општине, који обавља послове правне заштите  

имовинских права и интереса општине Сента у  складу са Уставом РС, Законом и другим 
општим правним актима. 
 
                                                         

Члан 3. 
Седиште Правобранилаштва је у Сенти на адреси Главни трг број 2. 

 
 

Члан 4. 
Правобранилаштво има печат округлог облика пречника 45 м2, који садржи грб 

Републике Србије у средини, око којег је исписан текст: „Република Србија – АП 
Војводина – Општина Сента – Општинско Правобранилаштво „ , на српском језику 
ћириличним писмом и на мађарском језику. 

Правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика, који садржи текст :” 
Република Србија , АП Војводина , Општина Сента, Општинско Правобранилаштво, Број: 
___________ , Датум: ____________ , Сента.„ . 

На згради у којој се налази седиште Правобранилаштва мора бити истакнут назив 
Правобранилаштва, у складу са законом. 
 

Глава II 
НАДЛЕЖНОСТ 

 
Члан 5. 

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине  
Правобранилаштво заступа општину Сента у поступцима пред судовима, органима управе 
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и другим надлежним органима када општина Сента има положај странке или умешача о 
чијим обавезама и правима се одлучује у том поступку. 
 

Члан 6. 
Правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, органима управе и 

другим надлежним органима заступа органе општине Сента, организације и друга правна 
лица чије се финансирање обезбеђује из Буџета општине Сента, ради заштите имовинских 
права и интереса општине. 

Када у истом поступку учествују као странке или умешачи са супротним 
интересима органи општине и друга правна лица која се финансирају из Буџета општине 
Сента, Правобранилаштво ће заступати општину и њене органе. 

Када у истом поступку учествују као странке са супротним интересима правна лица 
која се финансирају из Буџета општине Сента, Правобранилаштво ће заступати странку 
која је иницирала покретање поступка.  
 

Члан 7. 
Правобранилаштво ће у случајевима у којима то природа спора допушта, пре 

покретања поступка предузети потребне мере ради споразумног решавања спорног 
односа. 

Правобранилаштво припрема споразум ради решавања спорног односа које 
одобрава и потписује Председник Општине .  
 

Члан 8. 
Правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и 

правних лица, која заступа у погледу заштите њихових имовинских права и интереса.  
                                   

Члан 9. 
Правобранилаштво даје правним лицима чија имовинска права и интересе заступа, 

на њихов захтев, правна мишљења у вези са закључивањем имовинскоправних уговора 
као и правна мишљења о другим имовинскоправним питањима. 

Мишљење из става 1. овог члана Правобранилаштво је дужно да достави у року од 
30 дана од дана пријема захтева. 

  
Члан 10. 

Правобранилаштво је овлашћено да покрене, односно поднесе иницијативу за 
покретање поступка пред судом или другим надлежним органом поводом питања из своје 
надлежности. 

Када оцени да се налогом или захтевом субјекта кога заступа крши Устав или закон 
или угрожавају имовинска права и интереси општине Сента, Правобранилаштво ће о томе 
одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема налога или захтева, писменим путем 
обавестити издаваоца налога, односно подносиоца захтева, са образложеним разлозима за 
одбијање поступања. 

Ако заступани субјекат и после обавештења из става 2. овог члана остане при 
издатом налогу или поднетом захтеву, Правобранилаштво ће поступити по том налогу или 
захтеву. 
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Правобранилац не може трпети штетне последице уколико поступи у складу са одредбама 
става 1. до 3. овог члана. 
 

Члан 11. 
Органи општине и друга правна лица које заступа Правобранилаштво дужни су да 

на његов захтев доставе све потребне списе и обавештења, односно пруже податке и 
објашњења за предузимање радњи за које је Правобранилаштво надлежан.  

Када Правобранилаштво везује законски рок за поступање, органи и организације 
из става 1. овог члана дужни су да податке и обавештења неодложно доставе односно 
податке и објашњења неодложно пруже. 
 

Члан 12. 
Правобранилац може поверити Правобранилаштву друге јединице локалне 

самоуправе да предузме одређену  радњу у поступку пред судом, органом управе или 
другим надлежним органом. 

Лица из става 1. овог члана поступају у границама датог писменог пуномоћја. 
Правобранилаштво може захтевати од Државног правобранилаштва да му пружи 

стручну помоћ или да преузме заступање.  
 

Члан 13. 
Судови, органи управе и други Надлежни органи дужни су да у стварима у којима 

је предвиђено заступање од стране Правобранилаштва, достављају сва писмена 
непосредно Правобранилаштву путем писарнице Правобранилаштва, која је једина 
овлашћена за пријем поште. 

Достављање извршено супротно одредби става 1. овог члана не производи правно 
дејство. 
 

Члан 14. 
Правобранилаштво не може супротној страни у преговорима у поступку за 

споразумно решавање спора, односно у судском, управном или другом поступку, као ни 
трећим лицима, давати податке добијене од заступаног субјекта, осим ако заступани 
субјект није то претходно одобрио.  
 

Члан 15. 
На питања у вези са делокругом рада Правобранилаштва, која нису уређена овом 

Одлуком сходно се примењују одредбе Закона о Правобранилаштву („Службени гласник 
РС”,  брoj 55/14 ) које се односе на Државно Правобранилаштво.             
       

Глава III. 
УРЕЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА  ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

 
Члан 16. 

Послове из надлежности Општинског Правобранилаштва обавља Општински 
правобранилац у складу са Уставом РС, законом, овом Одлуком и другим општим 
правним актима.  
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Члан 17. 
Општинског правобраниоца поставља Скупштина општине на предлог 

председника општине на период од пет година и исто лице може бити поново постављено. 
 

Члан 18. 
На функцију  Општинског правобраниоца може бити постављен држављанин 

Републике Србије, који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је 
стекао високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету , положио правосудни испит, 
достојан је правобранилачке функције и има најмање oсам година радног искуства у 
правној струци после положеног правосудног испита.        
 

Члан 19. 
Општински правобранилац руководи радом и представља правобранилаштво и 

одговара Скупштини општине Сента и Општинском већу општине Сента за свој рад и за 
рад правобранилаштва. 

Општински правобранилац, најкасније до 31. марта текуће године подноси 
Општинском већу извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну годину. 
 
 

Члан 20. 
Општински правобранилац одлучује о правима по основу рада и о радном односу 

службеника у Општинском правобранилаштву. 
Општински правобранилац остварује права из радног односа у складу са 

прописима који уређују положај државних службеника, ако законом није другчије 
одређено. 
 

Члан 21. 
Унутрашња организација и систематизација радних места и њихово разврставање 

по звањима у Општинском правобранилаштву уређује се обједињеним Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи и 
Општинском правобранилаштву општине Сента, који акт на предлог Начелника 
општинске управе усваја Општинско веће. 
 

Глава IV. 
СРЕДСТВА ЗА РАД 

 
Члан 22. 

Средства за рад правобранилаштва као директног корисника обезбеђују се у Буџету 
општине Сента.  
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Члан 23. 
Правобранилаштво као директни корисник Буџета општине саставља свој 

финансијски план и доставља органу општинске управе надлежном за Буџет и финансије  
који план се у складу са Законом о Буџетском систему исказује у буџету општине на 
програмски начин.   
                                                              

Члан 24. 
Остварени приходи у заступању представљају приход општине. 

    
                                                              

Глава V. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Општинском 

правобранилаштву општине Сента („Службени лист општине Сента „ број 18/2014). 
 
                                                               

Члан 26. 
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: 021-3/2017-I 
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 

На основу члана 32. става 1. тачке 4. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 46. става 1. тачке 5. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011) Скупштина општине 
Сента, на својој седници, одржаној дана 24. фебруара 2017. године донела је 

 
 

З  А   К  Љ   У   Ч   А  К 
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 

2017 - 2018. ГОДИНЕ 
 
I 

Доноси се Програм развоја спорта у општини Сента за период 2017-2018. године 
 

II 
Овај закључак се објављује у “Службеном листу општине Сента”. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Према члану 32. ставу 1. тачки 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члану 46. ставу 1. тачки 5. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине доноси 
програм развоја општине и појединих делатности. 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента, закључком бр. 01-02/2017 од 17. 01.2017. године утврдило је предлог 
Закључка о доношењу Програма развоја спорта у општини Сента за период 2017-2018. 
године. 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
донела је Закључак о доношењу Програма развоја спорта у општини Сента за период 
2017-2018. године. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 66-1/2017-I                                                   
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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1. УВОД 

1.1. ЗНАЧАЈ СПОРТА  

Спорт као слободна људска активност усмерена је на развој психо-физичких спобоности. Он, као 
такав, је довољан мотив да се људи баве физичким активностима усмереним на очување и 
унапређење здравља, како физичког, тако и менталног. 

Не треба заборавити да човек има потребу за кретањем, доказивањем, такмичењем, да буде 
виђен и признат. Управо због тога, једно друштво које тежи да буде уређено и признато, мора да 
води рачуна и о томе како и на који начин је у оквиру њега спорт уређен. 

Европска повеља дефинише спорт. Спорт представљају сви облици физичке активности који 
кроз организовано или неорганизовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке 
спремности и менталног благостања, стварања друштвених односа или постизање резултата на 
свим нивоима. 

Уједињене нације и Уницеф посебно обраћају пажњу на спорт. Из једног цитата бившег 
генералног секретара УН се види јасно колика је улога спорт у друштву и колико он доприноси 
бољем разумевању и толеранцији. 

Он између осталог напомиње „Спорт може да има улогу у побољшању живота појединаца, 
али не само појединаца... већ читавих заједница. Сасвим сам уверен да је сада прави час да се то 
разумевање награди, да се подстакну владе, агенције за развој и заједнице и размишљају о томе 
како спорт може да се систематичније укључи у планове за помоћ деци, посебно оној која живе у 
оскудици, болести и у седишту сукоба“,  Кофи А. Анан, Генерални секретар Уједињених нација. 

Спорт је показатељ развијености једног друштва, његовог цивилизацијског напредовања који 
иде ка циљу да сваком човеку обезбеди услове за живот достојан времена у ком живи. 

Локална заједница је прва у низу система, која треба да обезбеди услове да се свако може 
бавити спортом, физичком активношћу по сопственом избору и вољи без обзира на пол, расу, нацију 
или материјално стање.  

1.2. СПОРТ У СЕНТИ 

Може се закључити да је спорт у Сенти развијен и да има своју традицију и континуитет. 
Наравно, као и свугде, спорт има осцилације, своје успоне и падове који до сад нису изазвали неке 
веће проблеме. Локална самоуправа, у складу са својим овлашћењима, и те како брине о потребама 
грађана да се баве спортом и омогућава, преко буџета и подршке програмских активности, његову 
успешну реализацију. 

Управо, темељна израда овог Програма као и претходна израда Стратегије развоја спорта 
2012- 2016. указују на то  да се озбиљно бави темом спорта, физичке културе и рекреације грађана. 

3



       Програм развоја спорта у општини Сента за период 2017- 2018. године 
_________________________________________________________________________ 

4 
 

Систем спорта је уређен преко кровне одлуке СО Сента, правилника, категоризације 
спортских организација као програмског буџета. Увек свесни да није довољно урађено, односно да 
се увек могу побољшати услови за развој спорта и физичких активности грађана. 

Спортске организације, спортски клубови, као и терторијални грански савез су основне 
ћелије од којих све креће, а локална самоуправа је та која прати потребе и интересе грађана из ове 
области. Веома важну улогу има школа, педагози физичке културе, као и свест грађана о потреби 
бављења спортом, односно о активном животу. Та хармонија међусобних односа није увек на нивоу 
који треба да буде, али у ходу се исправаљају проблеми и добра комуникација је та која треба да 
реши сва питања која захтевају решење. 

У општини Сента има 29 регистрованих спортских организација које су учлањене у 
Општински спортски савез, као и неколико спортских организација које су регистроване али је 
њихова делатност комерцијалног карактера и нису учлањене у Општински и више гранске савезе. 

Сента је постигла високе и врхунске резултате како у клупским, тако и у појединачним 
резултатима. Наравно да треба истаћи спортске гране које дуже година држе континуитет и имају, 
пре свега, појединце који у вишим ранговима и репрезетативним селекцијама постижу одличне 
резултате. 

Спорт, како у Сенти, тако и у целом друштву, као део друштва не могу заобићи појаве које 
итекако утичу на његов развој. Негативне појаве су, пре свега, недовољна заинтересованост деце и 
родитеља за спорт и активан живот, мањак знања о бенефитима редовног бављења физичким 
активностима, демографска слика која указује на мањи број рођене деце, велики одлив 
становништва, као и недовољна заинтересованост спортских стручњака за рад у спорту. 

Из свега наведеног се може закључити да израда Програма развоја спорта у општини Сента 
представља наставак и корекцију постојеће Стратегије развоја спорта, усклађивање са новим 
законским решењима, пре свега Закона о спорту, потребама грађана и значаја за општину Сента. 

Све ово представља изазов за ауторе Програма и оних који треба да донесу коначну одлуку 
и препознају значај документа, који је једини валидан и исправан ако се може имплементирати у 
целости. 

 

2. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ИЗАЗОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА       

2.1. ВИЗИЈА 

Визија на основу које се доноси Програм развоја спорта у општини Сента је да се створи што 
квалитетнији стратешки основ за унапређење спорта и стварање што бољих услова за грађане 
општине Сента како би им се обезбедио бољи квалитет живота како би изградили боље друштвене 
односе и квалитетнији систем вредности. 
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2.2. МИСИЈА 

Мисија је стварање организације и система спорта у општини Сента у коме ће свако имати 
право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, 
побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, 
унапређење квалитета живота и постизања што бољих резултата и одржавања традиционалних 
врхунских резултата. 

3. СПЕЦИФИЧНОСТИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

Општина Сента налази се у североисточном делу Бачке, северном делу Војводине и припада 
Севернобанатском округу.  

 

 

Сенћанску општину сачињавају пет насеља: Сента, Торњош, Горњи Брег, Богараш и Кеви. 
Сента, као највеће насељено место, представља центар општине (79, 40%).Територија општине има 
површину од 293,4 км2. 

Укупан број становника по попису из 2011. године је 23.316. што је у односу на задњих десет 
година и претходни попис из 2002. мањи за 8.81 % и значајно је  већи у поређу са покрајинским 
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(5.67%) и  и републичким просеком (5,04%). Од укупног броја становника Општине Мађари чине око 
79%, Срби око 11%, Роми око 2,5, док су остали у значајно мањем уделу, или по броју или по 
неопредељености. 

Просечна старост становника у општини Сента је нешто виша у односу на републички ниво 
(42,2), али значајно виши у односу на АП Војводину (41,8 година) и износи 42,7 година. У складу са 
тиме је и чињеница да је индекс старења становништва значајно већи у Општини, и износи 121,45, у 
односу на Републику Србију (114,32) а нарочито АП Војводину (108,62). 

Број запослених је 5.393, а незапослених 1826, од тога је 571 жена. Према основним 
показатељима и карактеристикама у Општини Сента која броји 23 316 становника, неки вид 
социјалне помоћи користи 2 399 лица или 10.28 % од укупног броја становништва. Укупан број свих 
пензионера по структури и врсти остварене пензије је 6 084 лица, што чини 26,09% од укупног броја 
становника. У општини се налази 10  дечијих  вртића  са  око 680 деце, једна  основна школа – 
седам издвојених одељења са  нешто више  од 1 750 ђака и четири средње школе са око 1200 ђака. 

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 
самоуправе, општина Сента припада првој групи, коју чине 23 јединице локалне самоуправе чији је 
степен развијености изнад републичког просека. 

Из свега горе наведеног, општина Сента има негативан проценат и индекс броја становника док 
је економско стање на задовољавајућем нивоу.  

Спорт, као део друштва, не могу да заобићу негативни трендови, те управо овим документима 
као и другим системским решењима, желимо да решимо последице негативних трендова који морају 
бити смањени на најмању могућу меру.  

 

4. ЧИНИОЦИ СИСТЕМА СПОРТА У ОПШТИНИ  СЕНТА  И ЊИХОВА УЛОГА 

Чиниоци система спорта у општини Сента делују у два сектора: јавни и невладин.  

Јавни сектор чине: Општинско веће (ресор за спорт и омладину), Одбор за образовање и спорт, 
Комисија за спровођење програма развоја спорта, Комисија за спровођење јавних конкурса из 
области спорта. 

Надлежности: сви наведени субјекти у јавном сектору су у обавези да прате, примају 
информације из области спорта како законске, тако и клубова и спортских oрганизација, а пре свега 
Спортског савеза општине Сента. На основу свих тих информација и предлога , они су у обавези да 
предлажу Правилнике и системска решења, која ће унапредити развој спорта у самој општини. 
Коначну одлуку, ако се ради о Програму или кровној одлуци, доноси Скупштина општине Сента, а 
остале одлуке – Правилнике усваја Општинско веће, док одлуке по питању јавног конкурса на 
предлог комисија доноси председник општине. 
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Невладин сектор чине Територијални спортски савез – Спортски савез општине Сента и 
спортске организације, клубови и удружења, који су чланови Спортског савеза општине Сента. У 
Сенти има неколицина спортских организација, које нису учлањене нити имају услове за учлањење у 
територијални спортски савез, јер се базирају на комерцијалном, а не такмичарском принципу. У 
2016. години следећи клубови су активни: Сенћански атлетски клуб ,,Сента“, Фудбалски клуб 
,,Сента“, Фудбалски клуб ,,Торњош“, Кајакашки и рекреациони клуб ,,Тисин цвет“, Рукометни клуб 
,,Сента“, Рвачки клуб ,,Сента“, Рвачки клуб ,,Херкулес“, Ватерполо клуб ,,Сента“, Тениски клуб 
„Сента 1903“, Стонотенски клуб „ Сента“, Стрељачки клуб ,,Квин“, Стрељачки клуб ,,Сента“, 
Шаховски клуб ,,Раднички“, Шаховски клуб ,,Сента“, Удружење спортских риболоваца ,,Сента“, 
Пливачки клуб ,,Сента“, Куглашки клуб „ Сента“, Кошаркашки клуб „Плави кош“, Кошаркашки клуб 
,,Баскет стар“, Гимнастички клуб ,,Линеа“ , Плесни клуб ,,Фламенко“, Клуб за боди билдинг ,,Титан“, 
Клуб подводних активности „Тиса“, Џудо клуб „ Сента“, Клуб борилачких спортова „ МС Џим“, 
Одбојкашки клуб „Сента“, Удружење педагога физичког васпитања и спорта општине Сента, 
Удружење „Спорт за све“ општине Сента. 

Наведени клубови, спортске организације и удружење преко својих представника у органима 
Спортског савеза општине Сента, предлажу, учествују у областима спорта према локалној 
самоуправи у смислу развоја њиховог спорта и остваривања својих права и обавеза. 

Спортски савез оппштине Сента је веома специфично организован. Поред својих редовних 
делатности: организовања, предлагања, праћења спортских активности и програма, књижења итд. 
за своје чланице, има девет запослених који обављају и послове чишћења спортских објеката у 
општини Сента. 

Сви чиниоци спорта у општини Сента имају своја јасна овлашћења и задатке које треба да 
реализују а све у циљу побољшања и остваривања својих права и обавеза, које је регулисано 
позитивним прописима и интерним актима. 

5. ЗАКОНСКИ ОКВИР 

5.1. ВАЖЕЋИ ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

Основни правни акт којим се регулише област спорта у Републици Србији, јесте Закон о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 10/16), који је донет у фебурару 2016. године. 

Закон о спорту јесте системски закон који уређује област спорта у складу са европским 
стандардима и прописима. Овим законом детаљно су уређена права и обавезе спортиста и осталих 
физичких лица у систему спорта, питања у вези с правним положајем, организацијом и 
регистрацијом правних лица у систему спорта; дефинисани су општи интерес у области спорта, као 
и потребе и интереси грађана у области спорта у аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе; успостављени су јасни критеријуми, услови и начин финансирања из буџетских 
средстава; дат је основ за нужне категоризације у области спорта; опредељено је доношење 
стратегије развоја спорта у Републици Србији, те – по први пут – утврђена је обавеза аутономне 
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покрајине да донесе програм развоја спорта на својој територији; прецизиран и унапређен систем 
функционисања школског спорта; успостављен је свеобухватан режим у погледу статуса, 
функционисања и одржавања спортских објеката; прецизиран је режим организовања спортских 
приредби; прописано је вођење евиденција ради поседовања релевантних података из ове области; 
успостављен је нови систем надзора над радом организација у области спорта и уређена су питања 
у вези са евидентирањем.  

Поред овог системског закона, за област спорта у погледу правног уређења значајни су и 
следећи закони:  

1. Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном понашању гледалаца на 
спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама („Службени лист СФРЈ” − 
Међународни уговори, број 9/90); 

2. Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са додатком 
(„Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 4/91); 

3. Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијских симбола, са анексом 
(„Службени лист СРЈ” − Међународни уговори, број 1/99);  

4. Закон о потврђивању Међународне конвенција против допинга у спорту („Службени гласник 
РС” – Међународни уговори, број 38/09);  

5. Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14);  

6. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени 
гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. закон и 111/09);  

7. Закон о скијалиштима („Службени гласник РС”, брoj 46/06);  

8. Национала стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13). 

На темељу Закона о спорту, донети су подзаконски акти – правилници којима се ближе уређују 
поједине области тог закона, који су – као и сам Закон о спорту – обавезујући и за област спорта у 
АП Војводини.  

1. Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских 
активности и учествовање на спортским такмичењима („Службени гласник РС”, број 15/12);  

2. Правилник о условима за обављање спортских делатности („Службени гласник РС”, број 
63/13); 11  

3. Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту 
(„Службени гласник РС”, број 8/13);  
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4. Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским 
дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта („Службени гласник РС”, број 
51/16); 

5. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију („Службени 
гласник РС”, број 72/11 i 25/13);  

6. Правилник о начину вођења матичних евиденција у области спорта („Службени гласник РС”, 
број 74/11);  

7. Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским 
организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима 
(„Службени гласник РС”, број 43/11);  

8. Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у 
области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16);  

9. Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора („Службени 
гласник РС”, број 61/11);  

10. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник РС”, број 7/13);  

11. Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Службени гласник РС”, број 
92/11);  

12. Правилник о националној категоризацији спортских стручњака („Службени гласник РС”, број 
25/13);  

13. Правилник о националној категоризацији спортова („Службени гласник РС”, број 25/13);  

14. Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста („Службени гласник РС”, број 
123/12);  

15. Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи 
интерес у области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 72/12, 3/12 и 
25/13);  

16. Правилник о коришћењу спортских објеката и обављању спортских активности у јавним 
спортским објектима („Службени гласник РС”, број 55/13);  

17. Правилник о евиденцијама које воде високошколске установе и друге организације које се 

баве оспособљавањем у области спорта („Службени гласник РС”, број 61/11);  

18. Правилник о дозволи за рад спортских стручњака („Службени гласник РС”, број 7/13);  
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19. Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности 
(„Службени гласник РС”, број 17/13);  

20. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста 
аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са 
посебним заслугама („Службени гласник РС”, број 124/12); 

21. Одлука о образовању Националног савета за борбу против насиља и недоличног понашања 
гледалаца на спортским приредбама („Службени гласник РС”, бр. 65/11 и 100/12);  

22. Правилник о националној категоризацији спортских објеката („Службени гласник РС”, број 
103/13). Значајан документ који је у умногоме одредио и садржину Закона о спорту јесте 
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године („Службени 
гласник РС”, број 1/15) 

5.2. НАДЛЕЖНОСТ И ПОЛОЖАЈ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

Потребе и интереси грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе су регулисани 
Законом о спорту и то децидно у члану 137. Закона о спорту (Сл. гласник 10/16 РС) 

Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица 
локалне самоуправе, у складу са законом, јесу следеће надлежности: 

1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;  

2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне 
самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој 
близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита; 

3. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;  

4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих 
спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима; 

5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 
европским клупским такмичењима;  

6. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 
вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 
школска спортска такмичења и др.);  

7. делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе; 

8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 
самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;  
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9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;  

10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних 
спортиста;  

11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, 
намештање спортских резултата и др.);  

12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему 
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и 
делатностима;  

13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 
адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 
самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;  

14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 
самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и 
врхунских спортиста;  

15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини 
чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице 
локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу 
термина за тренирање учесницима у систему спорта;  

16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.  

За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана јединице локалне 
самоуправе обезбеђују у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета утврђених 
овим законом. 

Одредбе овог закона и подзаконских аката доносе услове, критеријуме и начин одобрења 
програма и пројеката, односно финансирања делатности којом се оставрује општи интерес у 
области спорта. 

5.3. АКТИ ОПШТИНЕ СЕНТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 

Општина Сента је регулисала својом кровном одлуком и стратегијом, начин и модел 
задовољења потреба грађана спортом и физичком културом. 

1. Стратегија развоја спорта општине Сента 2012-2016. ( Сл.гласник ОС бр.13/2011) 
2. Одлука СО Сента о утврђивању основе и мерила за финансирање физичке културе и спорта 

из буџета оштине Сента ( Сл.лист општине Сента 11/2012) 
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Општинско веће је усвојило следеће документе којима се регулишу права и обавезе из области 
спорта, у складу са коначном одлуком по расписаним јавним конкурсима. 

 
1. Правилник о додели спортских стипендија (Сл.лист ОС  бр.12/2016) 
2. Правилник о начину финансирања спортских објеката (Сл.лист ОС 3/2104; 3/2016) 
3. Правилник о начину суфинансирања спортских организација (Сл.лист ОС бр. 3/2014; 2/2016) 
4. Правилник о категоризацији спортских организација у општини Сента (Сл.лист ОС бр.3/2016) 
5. Правилник о начину финансирања сеоског спорта (Сл.лист ОС бр. 13/2012, 5/2014) 
6. Правилник о начину финансирања школског спорта (Сл.лист ОС бр.13/2012 5/2014) 
7. Правилник о начину финансирања спорта за све ( Сл.лист ОС бр. 13/2012, 17/2012, 5/2014) 
8. Правилник о начину финансирања врхунског спорта (Сл.лист ОС бр. 27/2016 ) 

 

5.4. ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА НА НИВОУ ОПШТИНЕ СЕНТА 

Финансирање спорта на ниову општине Сента је регулисано буџетом општине Сента, тзв. 
Програмом 14  Развој спорта и омладине. 

Општинским документом Стратегијом развоја спорта 2012-2016, предлог Спортског савеза 
општине Сента и самих спортских клубова је основ за предлагање расподеле буџетских средстава. 

Један извештај приказује преглед финансија на средини спровођења Стратегије и то на следећи 
начин:  

- Табеларни преглед одобрених буџетских средстава по јавном конкурсу за спорт и физичку 
културу у 2014. години за чланове Спортског савеза општине Сента, као и одобрена 
средства општинког буџета према спортским организацијама 

 

Р.бр. Назив 
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1. Рвачки клуб 
,,Сента“ 

263,619.93 90,000.00 590,998.00   255,010.00  112,729.00 1,312,356.93 2 

2. Стонотениски клуб 
,,Сента“ 

238,682.91 
+120,000.00 

45,000.00 730,422.00   819,640.00  98,629.60 2,052,374.51 1 

3. Сенћански атлетски 
клуб ,,Сента“ 

233,339.26 135,000.00 606,095.00   331,000.00   1,305,995.26 1 

4. Фудбалски клуб 
,,Сента 

215,527.10 - 614,656.00      830,183.10 - 

5. Ватерполо клуб 
,,Сента“ 

239,573.51 45,000.00 577,932.00   87,000.00   949,505.51 6 

6. Кајакашки клуб 
,,Тисин цвет“ 

241,354.73 45,000.00 840,771.00   153,000.00   1,280,125.73 - 

7. Рукометни клуб „ 214,636.49 - 549,722.00   275,250.00   1,038,608.49 - 
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Сента“ 
8. Пливачки клуб „ 

Сента“ 
199,318.04 - 678,422.00   241,000.00   1,118,740.04 - 

9. Гимнастички клуб 
,,Линеа“ 

168,503.01 -       168,503.01 - 

10. Тениски клуб „ 
Линеа“ 

204,839.81 -    273,000.00   477,839.81 - 

 11. Будо клуб ,,Сента“ 176,340.36 -      48,306.40 224,646.76 1 

12. Куглашки клуб „ 
Сента“ 

199,469.16 -    604,350.00   803,819.16 - 

13. Кошаркашки клуб 
„ Баскет стар“ 

162,803.12 -       162,803.12  

14. Фудбалски клуб 
„Раднички“ 

176,340.36 -  44,000.00  88,000.00   308,340.36 - 

15. Одбојкашки клуб 
,,Сента“ 

154,965.77 
90 000,00 

-       244 956.77  

16. Шаховски клуб „ 
Сента“ 

163,871.85 90,000.00 563,393.00   180,750.00 ‐   953,014.85  

17. Рвачки клуб „ 
Херкулес“ 

183,465.22 -  32,000.00    104,667.9
0 

320,133.12  

18. Шаховски клуб „ 
Раднички“ 

126,644.44 -  48,000.00     174,644.44  

19. Удружење 
спортских 
риболоваца  

165,653.06 -      241,532.0
0 

407,185.06 - 

20. Стреличарски клуб 
„ Аркус“ 

- -       - - 

21. Клуб борилачких 
вештина „ Кунг- фу 
-ву шу“ 

108,476.04 -      20,131.70 128,607.74 - 

22. Плесни клуб 
,,Фламенго“ 

98,501.23 -       98,501.23 - 

23. Стрељачки клуб „ 
Сента“ 

59,599.48 -       59,599.48 - 

24. Боди билдинг 
,,Титан“ 

91,020.12 -       91,020.12 - 

25. Кошаркашки клуб „ 
Плави кош“ 

- -        - 

26. Klub BV ,,Ms džim” 155,856.38 -       155,856.38 - 

27. Стрељачки клуб „ 
Квин“ 

85,498.35 -       85,498.35 - 

28. Клуб подводних 
активности „Тиса“ 

39,988.29 -       39,988.29 - 

29.  Удружење педагога 
физичког васитања 
и спорта ОС 

 -     166,500.00  166,500.00 - 

30. Општинско 
удружење „ Спорт 
за све ОС“ 

 -   100,000.0
0 

   100,000.00 - 

 УКУПНО 4,548,489.82 450,000.00 5,752,411.0 124,000.0 100,000.00 3,308,000.0 166,500.00 625,993.60 15,075228.42 - 

 

Основни циљ је био достизање 4% од укупног буџета- приходне стране, што се у 2016. години 
значајно померило због изградње и одржавање спортске дворане. 

Сам буџет за спорт је износио 24 милиона динара, у којем се налази спортска дотација, стални 
трошкови за све спортске објекте, зарада спортских тренера, спортске стипендије, спорта за све, 
сеоски спорт, школски спорт, као и  врхунски спорт и трошкови Спортског савеза у коме је девет 
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радника запослено, спортске награде, текуће поправке и одржавање. У цео овај износ се мора   
додати и одржавање спортске дворане које обухвата 15 милиона динара у 2016. години, са 
тендецијом пораста сталних трошкова. Приходи по питању коришћења дворане су веома мали и 
нису значајан износ за планирање. 

 

 Табеларни преглед начина и износа финансирања спорта у општини Сента у 2016.години. 

 Програм 14 Развој спорта и омладине; подршка локланим спортским организацијама, 
удружењима и савезима; услуга рекреација и спорта 

 Дотација невладиним организацијама   
1. Спортски савез општине Сента  6 400 000  
2. Спортски клубови 11 705 000  
3. Спортске награде    300 000  
4. Врхунски спорт    300 000  
5. Спортске стипендије    962 500  
 УКУПНО            19 667 500 
 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој 

култури;услуга рекреација и спорта  
    
1. Школски спорт 350 000  
2. Спорт за све 150 000  
3. Сеоски спорт 150 000  
 УКУПНО                 650 000 
    
 Одржавање спортске инфраструктуре 
1. Стални трошкови- трошкови осигурања   50 000  
2. Текуће поправке и одржавања   400 000  
3. Спортски објекти 3 308 000  
4. Спортска хала ( сви трошкови)            14 900 000  
 УКУПНО             18 658 000 
 

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ОБЛАСТ СПОРТА (без улагања)             38 975 000 динара 

% проценат од укупног буџета  за 2016. годину СО Сента (934 383 320)                   4, 17% 

 

6. AНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА У СЕНТИ 

Радна група за израду програма развоја спорта у општини Сента хтела је да има комплетне 
податке о стању спорта у Сенти, пре свега на учешће почев од предшколског узраста, па до свих 
који на било који начин учествују или се организовано баве физичким активностима. 
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Из тог разлога урађена су детаљна тестирања, анкете и пресек стања да би имали полазну 
основу и пре свега тачне информације које би олакшале израду предлога циљева и активности који 
ће допринети развоју спорта. 

6.1. ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ 

Анкетирање деце у свим вртићима ,,Снежана“ на територији општине Сента вршено је у периоду 
од 26. до 29. септембра 2016. године, уз сагласност и одобрење директора установе. Циљна група 
за анкетирање су деца старије и предшколске групе узраста од пет до седам година. Анкета садржи 
четири питања. Одговара се са да или не и заокруживањем одговора. Писана је и на српском и на 
мађарском језику. Анонимна је и служи за утврђивање тренутног стања физичких активности деце 
овог узраста, а у сврху израде Програма развоја спорта. Анкету у име деце попуњавали су 
родитељи.  

Укупан број деце за анкетирање је 326, од којих је анкету попунило 268 или 82,21%. 

име установе укупно деце 
број 

анкетираних 
проценат анкетираних 

по објекту 

ПЕРЈАНИЦА 52 34 65,38% 
БЕЛА РАДА 50 43 86,00% 
КРАСУЉАК 43 43 100,00% 
МАСЛАЧАК 28 25 89,29% 
ДУГА 43 32 74,42% 
БАМБИ 46 33 71,74% 
КЕВИ 7 5 71,43% 
БОГАРАШ 4 4 100,00% 
ГОРЊИ БРЕГ 25 24 96,00% 
ТОРЊОШ 28 25 89,29% 
СВЕ УКУПНО 326 268 

ПРОЦЕНАТ АНКЕТИРАНЕ ДЕЦЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

82,21% 
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Прво питање анкете односило се на ангажованост деце у неком организованом облику физичке 
активности – спорту у неком клубу, спортском друштву и сл. 

Питање: Да ли се ваше дете бави организованом физичком активношћу – спортом у неком 
клубу, спортском друштву и слично ? 

Одговорити заокруживањем: ДА или НЕ 

Од укупног броја анкетиране деце 268, 66-оро деце се бави организованом физичком 
активношћу – спортом односно 24,63%. Док се 202 детета односно 75,37% тј. већина не бави 
спортом. Током обраде података уочено је да се ни једно анкетирано дете из Богараша и Горњег 
Брега не бави спортом, а у Торњошу 2 детета путују у школицу спорта у Чантавир, а у Кевију само 1 
дете.  

 име установе број 
анкетираних да не 

1 ПЕРЈАНИЦА 34 15 19 
2 БЕЛА РАДА 43 9 34 
3 КРАСУЉАК 43 9 34 
4 МАСЛАЧАК 25 9 16 
5 ДУГА 32 8 24 
6 БАМБИ 33 13 20 
7 КЕВИ 5 1 4 
8 БОГАРАШ 4 0 4 
9 ГОРЊИ БРЕГ 24 0 24 
10 ТОРЊОШ 25 2 23 
  268 66 202 

   24,63% 75,37% 
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Друго питање анкете односило се искључиво на децу која се баве спортом и на прво питање су 
одговорили потврдно. 

Питање: Којом организованом физичком активношћу – спортом се бави ваше дете и колико пута 
недељно? Одговори типа: ,,трчање и вожња бицикла“ нису узети у обзир. 

ФОЛКЛОР, ПЛЕС 13 19,70% 

АТЛЕТИКА 3 4,55% 
ПЛИВАЊЕ 9 13,64% 
ФУДБАЛ 2 3,03% 
РВАЊЕ 12 18,18% 
ШАХ 2 3,03% 

ГИМНАСТИКА, РИТМ. ГИМНАСТИКА 8 12,12% 

РУКОМЕТ 7 10,61% 
АИКИДО 1 1,52% 
БАЛЕТ, ЏЕЗ БАЛЕТ 3 4,55% 

КАРАТЕ 2 3,03% 

КАЈАК 1 1,52% 
БОКС 1 1,52% 
СПОРТСКА ШКОЛИЦА 2 3,03% 
 66  
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Највише деце се бави фолклором или плесом 13 од укупно 66 односно 19,70% и рвањем 12 од 
66 -оро односно 18,18 %.  

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%

ТАБЕЛА СПОРТОВА

У ПРОЦЕНТИМА

ДВА ПУТА НЕДЕЉНО    68,14%    

ВИШЕ ОД ДВА ПУТА      31,82% 

Два пута недељно на тренинге иде 68,14% односно 45 од 66 -оро анкетиране деце, а мањи број 
анкетираних на тренинг одлази више од два пута недељно. Тачније 31,82% односно 21 од укупно 66-
оро деце која се баве спортом. 

Треће питање анкете везано је за мишљење родитеља да ли има довољно спортова и 
организованих физичких активности за децу уопште у њиховом окружењу, месту становања, 
насељу. 

Питање: Да ли сматрате да за децу има довољно спортских програма - активности у вашем 
окружењу, насељу? 

Одговорити заокруживањем: ДА или НЕ 
 

 име установе број анкетираних да не 

1 ПЕРЈАНИЦА 34 32 2 
2 БЕЛА РАДА 43 39 4 
3 КРАСУЉАК 43 37 6 

3
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4 МАСЛАЧАК 25 24 1 
5 ДУГА 32 29 3 
6 БАМБИ 33 24 9 
7 КЕВИ 5 0 5 
8 БОГАРАШ 4 0 4 
9 ГОРЊИ БРЕГ 24 0 24 
10 ТОРЊОШ 25 2 23 
  268 187 81 

   69,78% 30,22% 

 

ИМА ДОВОЉНО АКТИВНОСТИ       69,78 % 

НЕМА ДОВОЉНО АКТИВНОСТИ     30,22 % 

Већина анкетираних сматра да за децу има довољно спортских активности у њиховом месту 
становања, тачније 187 од 268 или 69,78 %. Док 81 од 268 тј. 30,22 % анкетираних сматра да нема 
довољно организованих физичких и спортских активности за децу у свом окружењу-месту 
становања. 

Током обраде података примећено је да су анкетирани из Богараша, Торњоша, Кевија и Горњег 
Брега у 96,55% односно 56 од укупно 58 анкетираних из ових насеља, мишљења да нема довољно 
активности за децу у њиховом месту становања. 

Четврто питање се односило само на анкетирану децу која се не баве спортом, ради утврђивања 
разлога зашто дете не иде на спорт или неку организовану физичку активност. Питање у анкети није 
предвиђено да се статистички обрађује пошто су родитељи могли да заокруже више одговора. 
Понуђени одговори су:  

А: нема довољно организованих физичких активности за њен-његов узраст 
Б: превисока чланарина у клубу - спортској организацији 
Ц: недостатак времена да дете водим на спортску активност 
Д: друго 

 
Прегледом анкете може се констатовати  да је већина анкетираних заокружила Д – друго. Ако 

изузмемо ово питање, које не дефинише јасан критеријум зашто се дете не бави спортом, први 
следећи разлог са највише заступљености код анкетираних је под А - нема довољно организованих 
физичких активности за њен-његов узраст. Одговори под Ц - недостатак времена да дете водим на 
спортску активност заступљен је више код анкетираних из вртића који се налазе у  „граду“ док је 
одговора под Б - превисока чланарина у клубу - спортској организацији било свега неколико. 
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ЗАКЉУЧАК: 

Прикупљањем података и статистичком обрадом података анкетирањем закључује се: 
  Деца су у вртићима кроз наставни програм два пута недељно укључена у организовану 

физичку активност, коју са децом спроводе васпитачи.  
 Ван програма вртића само се 24,63% анкетираних бави организованом физичком 

активношћу тј. спортом у неком клубу, спортској организацији. У деловима Општине Сента: 
Горњи Брег и Богараш проценат деце која се баве спортом ван програма вртића је 0%, у 
Торњошу 8%  а у Кевију 20%.  

 Најзаступљенији су спортови код 66-оро анкетиране деце која се баве спортом тј. 
организованом физичком активношћу: фолклор и плес 19,70%, рвање 18,18% и пливање 
13,64%. Два пута недељно одлази на тренинге већина тј. 68,18%, док 31,82% деце тренира 
више од два пута недељно.  

 Већина од укупног броја анкетираних 69,78% сматра да за децу има довољно спортских 
активности у њиховом месту становања. 
 Анкетирани из Богараша, Торњоша, Кевија и Горњег Брега у 96,55% односно 56 од укупно        
58 анкетираних из ових насења, мишљења су да нема довољно активности за децу у  
њиховом месту становања. 

 Као разлог зашто се деца не баве спортом, ако изузмемо недовољно дефинисани 
критеријум, је  „друго“ или „разно“ као одговор који је у анкети најзаступљенији одговор. 
Следећи главни разлог зашто се деца не баве спортом је недовољно организованих 
физичких активности за  узраст детета. А затим недостатак времена да дете водим на 
спортску активност. Овај одговор је више заступљен код анкетираних са територије „града“. 

 У току процеса анкетирања у Општини је одржана „Дечија недеља“. У оквиру програма 
акценат је стављен на спорт. Организовано је више посета спортским клубовима, где су 
деца могла да се упознају са њима.  
У неформалном разговору са васпитачицама, педагогом и помоћником директора установе 
у којој је вршено анкетирања дошло се до податка да су деца била врло заинтересована за 
наведени део програма, да су са одушевљењем све пропратили, желели да пробају и они 
по неки спорт. Закључно мишљење саговорника је да су овакави облици упознавања и 
увођења  деце у спорт и вежбање добри, али би требало више пута у току године да се 
организују. 
 
Примери добре праксе 
 

 Треба искористити  прилику да се „копира“ модел активног увођења деце у спорт, из других 
општина, тачније Новог Сада. У досадашњем раду у струци као професори физичког 
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васпитања имали смо прилику да будемо укључени у овај програм. Наиме, на територији 
општине Нови Сад сва деца предшколског узраста и старије васпитне групе у току боравка у 
вртићима имали су четири пута недељно час физичког васпитања у трајању од пола сата.  

 Програм финансира Општина. Часове су спроводили васпитачи групе и ангажовани 
професор физичког васпитања без тренутног запослења у струци ( ангажовани су са бироа 
рада ). Програм садржи упознавање деце са основним облицима вежбања. Упознавање са 
спортовима кроз савладавање основних елемената, као и посете спортским клубовима, 
корективне гимнастике и вежби јачања. На крају сваког полугодишта припрема се јавни час у 
оквиру објекта за сваку групу посебно са приказом наученог. На крају године јавни час се 
одржава са свим групама из свих вртића на територији општине на градском стадиону.  

 Сматрамо да је овакав облик, тј.програм, идеално решење да сва деца буду системски 
укључена у физичко вежбање. Програм је прилагођен узрасту, сва деца су укључена у исти 
програм, додатно ангажовање родитеља да дете води на неку спортску активност изостаје и 
при том родитељ не треба да издваја средства за чланарину. Предност овог програма је да 
деца, док су у овом узрасту, науче основне елементе спорта како би се поласком у школу 
већ определила и упутила на бављење неким од њих. 

  Било  је покушаја да се спроводе и други модели, тј.програми, увођења деце у спорт у истој 
општини као нпр: бесплатне школице спорта у оквиру клубова, које нису имале толики 
ефекат као горе наведени. Разлози мање ефикасности су били: различити програми рада по 
клубовима, недовољан број полазника ( јер родитељ треба да води дете на активност ) и, 
наравно, директно утицање на то за који ће се спорт дете после усмерити, на уштрб 
дететових интересовања, способности и карактера, а у корист  спортских клубова у циљу 
будућег профита у виду чланарине, што је недопустиво. 

 Такође, у истом горе поменутом разговору, изнели смо свој став и саговорницима о програму 
вежбања деце као у Новом Саду, и добили потврду да би то било једно од добрих решења 
за активније али и систематско увођење деце у спорт и да су они као установа спремни на 
такав вид сарадње.  
 

6.2. ШКОЛСКИ УЗРАСТ (ОД 1- 4 РАЗРЕДА)  

Бројно стање ученика: 

Школа- ИО Дечаци Девојчице 
Турзо Лајош 81 70 
Спомен школа 76 64 
Чоконаи Витез Михаљ 24 17 
Темеркењ Иштван 14 13 
11. новембар 76 115 
Укупно 271 279 
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На питање да ли су пробали неке од спортова , одговори су : 

Школа – ИО Да Не 
Турзо Лајош 124 26 
Спомен школа 111 25 
Чоконаи Витез Михаљ 37 4 
Темеркењ Иштван 15 12 
11. новембар 160 32 
Укупно 447 99 

На питање да ли сте члан неких од сенћанских клубова? 

 
             Школа- ИО Дa Нe 
Турзо Лајош 77 74 
Спомен школа 71 67 
Чоконаи Витез Михаљ 7 34 
Темеркењ Иштван 3 24 
11. новембар 112 73 
Укупно: 270 172 

На питање  колико редовно се баве спортом ? 

 Дневно 
Недељно 

неколико пута 
Месечно неколико 

пута 
Турзо Лајош 35 61 10 
Спомен школа 30 70 14 
Чоконаи Витез Михаљ 21 14 4 
Темеркењ Иштван 5 12 3 
11. новембар 37 110 7 
Укупно 128 267 38 

На питање  да ли су учествовали на неком такмичењу, одговори су :  

Школа- ИО Да Не 
Турзо Лајош  29 67 
Спомен школа 82 56 
Чоконаи Витез Михаљ 17 24 
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Темеркењ Иштван 16 11 
11. новембар 116 64 
Укупно: 312 222 

На питање да ли би желели да пробају неку другу спортску грану, одговори су: 

               Школа - ИО Дa Нe 
Турзо Лајош 88 64 
Спомен школа 92 45 
Чоконаи Витез Михаљ 34 7 
Темеркењ Иштван 22 5 
11. новембар 123 61 
Укупно 359 182 

 

6.3. ШКОЛСКИ УЗРАСТ (ОД 5 – 8. РАЗРЕДА) 
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5  0  0  1  1  3  2  7  2  5  6  9  0  0  1  1  36  38 

6  3  1  0  0  5  0  5  1  5  2  4  0  0  2  1  15  28 

7  0  1  0  1  7  1  4  4  4  4  2  1  0  1  1  39  31 

8  0  0  0  0  3  0  0  1  0  0  1  0  2  3  1  11  26 

укупно  3  2  1  2  18  3  16  8  14  12  16  1  2  7  4  101  123 

процент.  3.69%  3.25%  0.81%  1.62%  14.63%  2.43%  13.00%  6.50%  11.38%  9.75%  13.00%  0.81%  1.62%  8.61%  3.25%  45%  55% 

Укупно тестирано ученика: 224 

 

Резултати Анкете у ОШ  ИО ,,Турзо Лајош" ‐ Сента   виши разреди    

Напомена: проценти су изведени од укупног броја који се баве спортом 

Датум анкете: 06.10.2016.           
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7  2  0  0  2  0  4  2  1  0  0  0  0  3  1  0  0  0  17 

8  2  2  0  2  2  7  1  0  1  2  0  1  2  0  2  1  1  27 

Укупно  6  8  7  9  5  22  4  7  2  3  2  2  7  1  2  1  1  101 

проце‐

нат 
5.94%  7.92%  6.93%  8.91%  5.94%  21.78%  3.96%  6.93%  1.98%  2.97%  1.98%  1.98%  6.93%  0.99%  1.98%  0.99%  0.99%  62.34% 

Укупно учен: 162 

 

Резултати анкете у ОШ ИО  ,,Спомен школа" ‐ Сента  виши разреди 

Напомена: проценти су урађени по основу ко се бави спортом   

Плес није у оквиру спортских клубова али је активност која постоји   

Датум анкете: 03.10.2016.године         
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Резултати анкете ОШ ИО ,, 11.новембар“ – Сента 

Напомена: у процента је укључен и плес од броја који се баве спортом 

Датум анкете: 04.10. 2016. године 

 

Збирни подаци анкете свих основних школа‐ одељења у Сенти ‐ 10.10.2016. 

 

Атлетика   16 Тенис  7

Укупно тестирано ученика : 194
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Пливање  19 Ватерполо  20

Гимнастика  29 Кајак  13

Плес..  35 Шах  5

Карате  10 Стрељаштво 2

Рукомет  54 Куглање  4

Кошарка  22 Фудбал  56

Рвање  22 Стони тенис  2

Кик бокс  9 Аикидо  4

Одбојка  26
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0
500

1000

1 2 3

Не баве се спортом

Спортом се бави

 

Укупно тестирано ученика  569 100%    

Спортом се бави     362 63.62%    

Не баве се спортом  207 36.37%    

 

Закључак: 

Анкета је реализована у свим тзв. Издвојеним одељењима – школама у Сенти, без села јер тамо 
нема спортских клубова, изузев фудбалског клуба у Торњошу. Пресек стања показује да се велики 
број ученика не бави уопште било каквим физичким активностима, а док приличан број није у 
организованом, односно такмичарском облику бављења, већ рекреативно. Уколико би се одузео 
плес као нетакмичарска и неспортска активност, проценат бављења спортом је мали и био би нижи 
од републичког просека. Анкета показује одличну заступљеност  одређених спортских грана – 
клубова, што је показатељ актуелног стања и тренда код ученика. 

 

6.4. СРЕДЊОШКОЛСКИ УЗРАСТ  

Анкета је спроведена у периоду од 26. септембра до 14. октобра 2016. године у свим средњим 
школама; Сенћанска Гимназија, Економско- трговинска школа, Средња медицинска школа и 
Бољаи гимназија, уз коректну сарадњу професора физичког васпитања у школама. 

Резултати анкете су следећи: 

Пол 

Пол М Ж 

СГ 27 41 
ЕТ 23 43 
СМ 9 35 
Б 51 55 
У 110          174 
                      284  

 
На питање да ли се баве спортом? 

        ДА        Не 

СГ       49        19 
ЕТ       32        34 
СМ        25        19 
Б       58        48 
У      164       120 
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На питање којим спортом се баве? 
 

 СГ ЕТ СМ Б Укупно 
Фудбал 4 7 3 8 10 
Кошарка 4 3 3  9 
Одбојка 3 2 1 3 9 
Рукомет 5 2 1 1 8 
Атлетика 3 1 3 1 2 
Гимнастика 2 2 4 0 8 
Бицикло 2 2 2 2 5 
Рвање 2 2  1 5 
Ватерполо 2 1  2 7 
Пливање  1 2 4 3 
Кајак 2  1 1 9 
Боди билдинг 1 3  4 7 
Крос фит 5 1 1  6 
Теретана 1 1  4 21 
Трчање 3 1 4 13 2 
БМX  1  1 2 
Савате 2    2 
Кик бокс   1 1 3 
Карате 1 2   1 
Кунг ФУ 1    3 
Шах 2   1 2 
Стони тенис 1   1 1 
Балет  1   1 
Џез балет   1  1 
Мажорет   1  9 
Плес 1 2 5 1 3 
Куглање   1 2 3 
Стреличарство    3 3 
Мачевање    1 1 

 

Из приложене табеле може се видети да се дечаци углавном баве колетивним спортом или 
неким од борилачких спортова, а девојчице  углавном одбојком, крос фитом , плесом или неким од 
индивидуалних спортова. 

Питање на који начин  се бавите спортом? 

 Организовано 
Слободно- 
аматерски 

СГ 41 9 
ЕТ 21 22 
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СМ 13 20 
Б 26 48 
У 101 99 

 
Питање на ком нивоу се бавите спортом? 

 

  А- професионални спортиста- активни спортисти 
  Б- спортиста аматер 
  В- рекреативци 
  Г- само у школи на часу ФВ 
  Д- уопште се не бави спортом 

 

 А Б В Г Д 

СГ 9 26 13 13 3 
ЕТ 4 22 14 21 4 
СМ 4 16 12 11 3 
Б 11 31 21 43 5 

У 28 95 60 88 15 

Табела показује да се само мали број ученика бави спортом такмичарског нивоа. Већина њих се 
бави спортом у клубу или се не такмичи, већ рекреира, по жељама и могућностима. Добар део 
ученика је активан само на часовима физичког васпитања обавезним у школама. 

 
На питање колико пута  недељно се бавите спортом? 
 

 СГ ЕТ СМ Б Укупно 
1x  1 2 34 37 

1-2X   2 2 4 
2 14 18 8 20 60 

2-3X 2 6 5 8 21 
3X 15 20 5 9 49 

3-4X 9 1 1 5 14 
4X 4 2  4 15 

4-5X 6 2 1 1 7 
5X 3 1 1 2 11 

5-6X 2   1 6 
6X 2    2 

6-7X 1 2   2 
7x 1 2   3 

 

Табела показује да се највећи број ученика бави спортом или неком од физиких активности 2 
пута недељно на часовима физичког васпитања - добар део њих вежба јер мора на редовној 
настави. Тру пута недељно и два до три пута имају и неку додатну активност или у клубу тренирају 
три пута недељно. 
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Најмањи  је број оних који се више од три пута недељно баве спортом у клубу и иду на 
такмичења. Незнатна мањина свакодневно вежба. Пет пута недељно тренирају они који имају 
услова за то или спорт којим се баве то од њих захтева. 

Наведите разлоге због којих се бавите или не бавите спортом? 
 

 
А-  волим спорт 
Б-  из здраствених разлога 
В-  немам времена за спорт 
Г-  уопште не волим спорт 
Д-  остали разлози 

 

 А Б В Г Д 

СГ 49 17 6 1 7 
ЕТ 33 22 15 4 8 
СМ 23 9 10 5 5 
Б 50 19 32 13 21 

У 155 67 53 23 41 

Највећи број ученика воли спорт, већина њих вежба из здравствених разлога - од тога добар део 
не вежба из истих – углавном су ослобођени од наставе физичког васпитања. 

Поред школских обавеза добар део њих нема времена за спорт али га воли. Мањи део ученика 
има негативан став према спорту, мањи део њих наводи због чега воле спорт: жели добар изглед, 
здрав начин живота, да буде најбољи од свих, зато што ослобађа од стреса, одводи негативну 
енергију, деформитети и слично, има и оних који би желели, али нису у могућности да се баве 
спортом. 

На питање да  имате могућности којим би се спортом бавили? 

 СГ ЕТ СМ Б 
Фудбал 2 3 5 8 
Кошарка  8 3 2 
Одбојка 9 10 9 10 
Рукомет 5 1 3 5 
Атлетика 2 4  6 
Пливање 2 5 3 11 
Гимнастика 1 4 1 2 
Рвање 1 2  1 
Ватеропло 1 2  2 
Плес 1 2 1 3 
Борилачки сп. 1 1 1 1 
Карате 1 1   
Аикидо  2  1 
Кик бокс   4 1 
Бадмигтон 4    
Тенис 1 2 1 2 
Кајак   3 4 
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Стони тенис   1  
Трчање  1 1 8 
Крос фит 2 1 1  
Балет 1 1  1 
Уметничко кл.  1  1 
Бејзбол 1    
Голф 2 2   
Рагби 2 2   
Хокеј 1 2   
Параглајдинг 1    
Бокс 1   2 
Јора 1    
Карлинг 1    
Јахање 1   1 
Падобранство 2   1 
Бициклизам  1 1 3 
Доре 1    

 

Листа жеља је прилично разнолика, они који се већ баве неким спортом не би га мењали, већ би 
избрали исти. Највећи број ученика углавном бира спортове с лоптом, индивидуалне спортове. 
Мушка популација углавном бира спортове у којима се тражи снага, а женска попуација бира  
истрајност и кондицију. Има и креативних одговора који се односе на екстремне спортове и спортове 
који нису заступљени у Сенти. 

Закључак: 

1. Анкетирано је укупно 284 ученика средњих школа у Сенти. Од тога се 164 ученика бави 
спортом или неким видом физичке активности, а 120 ученика се не бави. 

2. Најзаступљени су спортови с лоптом код обе популације. Мушка популација се више 
исказује у спортовима снаге и борилачким спортовима, док је женска популација више за 
одбојку, индивидуалне спортове и плес.Треба назначити да плес није такмичарског нивоа 
али да се ипак учествује организовано на културним манифестацијама у Сенти и ван ње. 

3. Све физичке активностиви, сам спорт, углавном се реализују организовано, у оквиру неког 
спортског клуба, а највише су аматерског или рекреативног нивоа. Активних спортиста– 
такмичара је веома мало. 

4. Велики број ученика се организовано бави спортом само на часовима физичког васпитања у 
оквиру редовне наставе али постоји и општа незаинетресованост за спорт. 

5. Највише ученика је 2 пута или до 3 пута недељно активно на настави физичког васпитања и 
ван школе. 
Ученици спортисти физички су активни 5 до 6 пута у односу на услове које имају. 

6. Од свих анкетираних највећи број се бави спортом јер то воли или жели да побољша своје 
здравствено стање. 
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7. Времена за спорт немају они који га не воле уоште и због школских обавеза, има доста 
ученика ослобођених наставе физичког због здравствених тегоба. 

8. Свест о важности физичке активности за здравље још није увек у довољној мери развијена 
код ученика али се труде да је побољшају.  

9. Да има услова и могућности за бављење спортом, ученици би се бавили. Сви ученици који 
су се изјаснили шта желе, изнели су своје запажање да само мало треба побољшати услове 
да се додатно мотивишу ученици за бављење спортом и физичким активностима. 
 
 
 
 
 
 

6.5. СПОРТСКИ КЛУБОВИ ( индивидуални и неолимпијски спортови) 

 

  Збир одговора из упитника    

Тренер Помоћни тренер Такмичари 

Р
ед
н
и

 б
р
ој

 

Спортски 
клубови ( 

индивидуални 
спортови) 

Презиме и 
име 

Звање 
Презиме и 

име 
Звање п к ј с 

Р
ек
р
еа
ти
вц
и

 

Б
р
ој

 т
ак
м
и
ч
ар
а 

 

 Б
р
ој

 п
р
еђ
ен
и
х 

к
и
л
ом

ет
ер
а 

1 РК ,,Херкулес“ Копас Карољ 
оперативни 
тренер 

Сабо П. Нандор 
 Оперативни 
тренер 

10 6 4 1 10 33 6,500

2 Стрељ.клуб „ Квин“ Молнар Бела 
тренер- 
инструктор 

Ристић Јован 
Тренер 
инструктор 

0 0 0 68 20 16 1,800

3 Кунг фу ву шу клуб Варга Золтан 
Оперативни 
тренер 

- - 6 0 1 2 11 6 1,000

4 Будо клуб ,,Сента“ Халас Михаљ 
Оперативни 
тренер 

- - 16 5 2 18+2 96 20 5,000

5 КРК „Тисин цвет“ Фехер Чаба дипл.тренер Нађ. А . Лајош 
Професор 
фискултуре 

15 4 7 10 48 20 12,000

6 
Стонотениски клуб 
,,Сента“ 

Мелик Золтан Виши тренер Мелик Виктор  Апсолвент ф.к. 0 7 1 11 40 55 7,000

7 
Стрељачки клуб  
„Сента“ 

Латки Роберт 
 Лиценцирани 
тренер 

    20 5 5 20 40 30 3,000

8 
Пливачки клуб 
„ Сента“ 

Зелић 
Александар 

Тренер 
специјалиста 

Крагујевић 
Милан  

 Тренер 
специјалиста 

24 16 9 6 21 42 7,500

9 
Шаховски клуб 
„Раднички“ 

Леринц Ласло нема Шимон Золтан нема 1 2 3 35 2 21 2,850

10 
Плесни клуб  
„ Фламенго“ 

Хорват Катаи 
Петер 

 Оперативни 
тренер 

 Хорват Катаи 
Анита 

Тренер 
мажорета 

0 14 11 0 15 6 2,000

11 
Удружење спортских
риболоваца „Сента“ 

 
Бицок Роберт Спортски учитељ

Кнежевић 
Љубомир 

Спортски 
учитељ 

0 0 0 5+8 400 20 2,200

12 
Шаховски клуб  
„ Сента“ 

Шоколовачки 
Марија 

Оперативни 
тренер 

Кокаи Петер 
Шаховски 
тренер 

20 15 31 39 23 12 80,000
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13 
Куглашки клуб  
„ Сента“ 

Маток Иштван  нема  Фекете Ласло Нема 1 0 4 20 50 50 5,000

14 
Боди билдинг клуб  
Титан  

Бодза Карољ 
Спортски 
стручњак 

Богдановић 
Владимир 

тренер 0 0 0 5 56 3 600

15 Атлетски клуб Сента Урбан Јожеф 
Лицен. атлетски 
тренер 

Сегедински Игор Професор ф.в. 34 5 4 10 25 40 10,400

16  Рвачки клуб ,,Сента“ Зерге Ласло  Оперативни тр.  Молнар Миклош  Опер.тренер 22 6 8  14 30 44 16,000

17 
 Тениски клуб 
,, Сента 1309“ 

 Палађи 
Миклош 

 Виши тренер   Палађи Петар  Опер.тренер  12 2 1  1 50 25 2,000

18 
 Гимнастички клуб  
,,Линеа“ 

 Брановачки 
Клара, Анико 
Жирош 
Јанкелић 

 Оперативни 
тренер, дипл. 
тренер 

 Латињак 
Еуридике, 
Борђошки 
Моника 

 Професор, 
оперативни 
тренер 

17 5 0  4 33 8 4500  

                  

 
Укупно за све 
клубове         

147 79161 260 857  511856 

 

 

            Извештај са састанка клубова 

Извештај је сачињен на основу састанка клубова који се баве  олимпијским и неолимпијским 
индивидуалним  спортским гранама одржан дана: 04.10.2016. године у просторијама Спортског 
савеза са почетком у 12  часова,  који су водили Ференц Борбељ и Игор Сегедински. 

На седници су присуствовали Роберт Рац Сабо, представник Удружења спортских риболоваца, 
Чаба Фехер у име Кајакашког клуба „Тисин цвет“, Јожеф Урбан, са стране Сенћанског атлетског 
клуба, Ласло Леринц, представник Шаховског клуба у Торњошу, Роберт Латки, са стране 
Стрељачког клуба, Иштван Заплетан у име Куглашког клуба, Петер Хорват Катаи, представник 
Плесног клуба „Фламенко“, Золтан Мелик, са стране Стонотениског клуба и касније се прикључио 
Зелић Александар, са стране Пливачког клуба. Одсуство са  седнице је најавио заступник  Будо 
клуба.  

Седницу је уводним излагањем отворио Ференц Борбељ. Након његовог излагања, клубови су 
поднели извештај о својим будућим плановима и проблемима са којима се суочавају. 

Удружење спортских риболоваца: у првој су лиги Србије; 2013. године су били  светски прваци  
групе клубова, тако да су скоро све постигли што се у овој спортској грани  могло постићи.  У 
будућности желе да ставе нагласак на васпитање подмлатка. Пошто већ 5-6 година  удружење нема 
групу подмлатка, али им је за то потребан тренер за подмладак, постоји и потреба за њим.  Веома су 
успешни  и  курсеви за риболов за  децу  који се из године у годину одржавају. Била би потребна 
већа површина стајаће воде,  где би се могле обављати  обуке и  такмичења. 

Кајакашки клуб „Тисин цвет“: у протеклој сезони клуб је имао 4 такмичара репрезентативца и у 
будућности им је циљ, преко државних шампионских медаља, стицање  међународних  медаља 
репрезентативаца. Веома је тешко остварити овај циљ припремајући се на текућој води, проблем је 
стајаћа вода. У интересу што  боље припреме, потребно је зиме организовати кампове за вежбање у  
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топлим појасима, да би у том периоду могли што више да веслају. Надаље, неопходан је и помоћни 
тренер, који би се бавио подмлатком, пошто се у овом моменту један једини тренер бави  са 
генерацијом од  7 до 27 година.  

Атлетски клуб: у следећој години је највећи задатак обнављање атлетске стазе. Клуб већ 
годинама  не добија право за организовање такмичења на  нивоу Војводине и  државном нивоу због 
стања стазе, што отежава  и  одвијање  тренинга. У будуће треба подићи на виши ниво одржавање 
контаката са школама, да би што више деце заинтересовали за бављење овим спортом. Клубу је 
битно организовање кампа,  углавном у зимском периоду,  да би се такмичари  могли  припремити у 
одговарајућој сали за такмичења под затвореним кровом.  

Шаховски клуб у Торњошу: највећи проблем је у вези са стањем зграде, која је предмет 
реституције и тако нико не жели да улаже  у обнављање. Клуб би желео да организује летњи  ткамп 
шаха (логике) за децу са села.  

 
Стрељачки клуб: клубу је најбитније такмичење и за ту сврху би требало купити нова оружја.  

Куглашки клуб: клуб се након испадања из супер лиге такмичи у I лиги, оформљена је  женска 
група, која се, такође, такмичи у I лиги. Недостаје подмладак, за шта је потребан тренер са 
одговарајућом  стручном спремом  за тренирање подмлатка.  На терену, који је предат пре 8 година, 
сваке треће године би требало извршити  одржавање,  до којег до сада још није дошло. То би 
требало хитно обавити.  Надаље,  неопходна би била изолација зграде и  осавремењавање грејања.  

Плесни клуб „Фламенко“: учествују на  такмичењима државног  и  међународног нивоа. Желели 
би да у блиској будућности организују међународно такмичење у  сенћанској Спортској хали. За сада 
користе зграду „Партизана“ и  узимају у закуп  салу месне заједнице, али би желели да се дугорочно 
реши проблем коришћења сале.  

Стонотениски клуб: главни циљ клуба је одгајање подмлатка. Имају играче, са којима се боре да 
остану у супер лиги. Има талентованих младих играча, али треба још неколико година, да би они  
играли у групи одраслих. Желели би да покрену школу пинг-понга, али за то им треба тренер за 
подмладак, а проблем им је како га плаћати – задржати.  У будућности им је циљ оптимализација 
грејања.  

Пливачки клуб: најбитнија је изградња новог базена, где би под одговарајућим условима могли  
да се припремају и у зимском периоду, тиме би више деце почело да се бави пливањем. 

 

6.6. СПОРТСКИ КЛУБОВИ  (колективни спортови) 

 
Назив 

спортског 
клуба 

Број  
такмичарских 
селекција 

Број 
регистрованих 

играча 

Ранг 
такмичења Наведни проблеми 
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1. 
Фудбалски клуб 
,,Сента“ 5 (м) 102 

Међуопштинска 
и Потиска лига 

Превоз деце није 
адекватан, одржавање 
терена, опрема и 
реквизити су 
недовољни, одлазак 
младих играча 

2. 
Рукометни клуб 
,, Сента“ 

5 ( м+ж) 74 

Војвођанска 
лига група 
Банат, трећа 
лига  група 
Банат 

Велики трошкови 
путовања и недостатак 
финансијских средстава, 
одлазак младих 

3. 
Одбојкашки 
клуб ,,Сента“ 

2 (ж) 30 

Друга 
Војвођанска 
лига- група 
север 

Трошкови путовања су 
велики проблем, 
недовољно опреме, као 
и један комплет стубова 
за мрежу у сали. 

4. 
Кошаркашки 
клуб ,,Баскет 
стар“ 

1 15 Школе кошарке 
Проблем је превоз деце 
на такмичења 

5. 
Кошаркашки 
клуб ,,Плави 
кош“ - Сента 

2 17 У-17; У-14 КСВ 

Путовања су велики 
трошак клуба као и 
недостатак опреме и 
реквизита 

6. 
Ватерполо клуб  
„Сента“ 5 75 

Српска лига; 
Летња лига 

Нема услова за 
такмичење у Сенти. 

 

Закључак: Сви клубови имају тренере с одговарајућом лиценцом и квалификацијама. 
Заједнички проблем за све клубове су одласци и путовања на такмичења и утакмице. Мора се наћи 
решење прихватљиво за све. Велики је проблем одлазак ђака после средње школе и немогућност 
формирања стабилније сениорске екипе, а и велика миграција становништва. 

6.7  УДРУЖЕЊЕ ПЕДАГОГА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА И СПОРТА ЗА СВЕ   

 

Увидом у програме ових организација, као и планове, може се констатовати да Удружење 
педагога нема посебне програме, сем једног или два; без јасне визије како даље; уз често мењања 
руководства. Док удружење Спорт за све има програме, визију али се жале да нема довољно 
средстава за реализацију свих програма. 

Подаци су прилично забрињавајући, те се мора темељно приступити реорганизацији ових 
удружења, поготово код Удружења педагога, и обезбедити средства у складу са предложеним 
програмом. 
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Обе ове организације требало би да имају велику улогу покретачке снаге, која често захтева 
велики напор, ентузијазам, волонтерство и креативност. 

 

6.7. СПОРТСКИ  ОБЈЕКТИ 

Увидом у стање свих спортских објеката у оштини Сента, где припадају и сале за физичко 
васпитање при школама, може се констатовати следеће: 

- кров фискултурне сале у Горњем Брегу прокишњава, тоалети у истој сали су неадекватни, 
купатила и врата се морају мењати 

- у истој сали нема довољан број квалитетних струњача 
- фискултурна сала при основној школи у Торњошу задовољава прописане норме, али 

справе, које су дотрајале, због безбедности треба заменити. На отвореном терену у истој 
школи кошаркашке табле су дотрајале, линије треба исцртати и набавити конструкцију за 
одбојку. 

- у Богарашу би требало поставити на отвореном терену кош, мрежу за одбојку и мале голове 
јер за то има места, имајући у виду да сама зграда нема посебну фискултурну салу. 

- фискултурна сала у школи „11.новембар“ има дотрајали паркет, који због безбедности 
ученика треба хитно променити. 

- на градском стадиону су потребни тоалети, као и поправка водовода, односно инсталација 
- објекат који користи Будо клуб ,,Сента“, је потребно реновирати или наћи други адекватан 

смештај за спортове борилачких  вештина. 
- у градском стадиону опшећена је атлетска стаза и потребна је реконструкција или изградња 

ниве атлетске стазе. 
- тзв. ,,црни базен“  има забрану коришћења због урушавања, а плави још нема функцију 

спортског објекта 
- сви спортски објекти се користе по уговорима који се морају ускладити са законима о јавној 

својини 
- нова спортска дворана је у поступку уписа у катастар и надлежни регистар, потребно је  

дефинисати власништво, начин коришћења и пословања у будућем периоду  

6.8. АНАЛИЗА СТАЊА - SWOT 

               

САДАШЊОСТ  

Снаге: 
 програмом развоја спорта, локална 

самоуправа показује озбиљност и 
заинтересованост за спорт 

 има пуно кадрова који су стручни, искусни и 
довољно мотивисани за даљи рад, 

Слабости: 
 пад заинтересованости за спорт 
 нема довољне сарадње са школама 
 нема довољно средстава за директне дотације 

трошкова такмичења 
 специфичан  статус Спортског савеза општине 
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 Сента има десет плаћених тренера који 
добијају дотације за пуне зараде 

 нова спортска дворана је мотив више за 
све оне који су досад имали проблем с 
простором 

 широки спектар избора спортских грана 
 Сента има традицију и резултате  
 услови за рад у спортским објектима су 

добри 

Сента  
 појединци сматрају да они, односно поједине 

спортске гране морају имати приоритет 
 различити ставови око важности који спорт 

подржати: масовни или врхунски спорт 
 лоша организација школског спорта 
 пад креативности код поједнин спортских 

радника 

БУДУЋНОСТ/ТРЕНДОВИ  

Шансе 
 Услови и могућности рада у спорту су веће 
 Законом о спорту и правилницима се 

регулише област спорта 
 Јасна правила и једнако учешће на 

јавним конкурсима у ЛС 
 нови услови за боље резултате 
 подршка за учешће при фондовима за 

разој спорта 

Претње 
 неповољне демографске промене 
 повећан интерес за алтернтивне видове забаве 

( видео игрице, социјалне мреже....) 
 ТВ програм је прилагођен другачијој врсти забаве 
 велики притисак да само неке гране имају 

приоритет у финансирању 
 слаба економска моћ грађана и заинтересованост 

за спорт 
 

7. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 

Закон о спорту је предвидео приоритете потреба и интереса грађана у области спорта и у ЈЛС. 
Издвојена средства треба да обезбеде подстицај и стварање услова за унапређење спортске 
рекреације, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом, одржавање и опремање спортских објеката, као и физичко васпитање деце 
предшколског узраста и школски спорт. 

Наглашава се у Закону и Националној стратегији да други програми могу бити одобрени тек 
након што се задовоље потребе грађана у овим областима. 

 

7.1. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА  СПОРТА  У ОПШТИНИ СЕНТА  

7.1.1. Развој спорта деце и омладине  

Општи циљ: 

7.1.2. Унапређен спорт деце и омладине 

Посебни циљеви: 

7.1.2.1. Повећан број школских секција и других ваннаставних спортских активности 
у оквиру школа 
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7.1.2.2. Подстакнуто значајније укључивање ЈЛС и ССОС у реализацију и 
унапређење школског спорта 

7.1.2.3. Повећан број деце и омладине у спортским клубовима 

7.1.2.4. Унапређен такмичарски спорт 

7.1.2.5. Побољшани материјално-технички услови за унапређење спорта деце и 
омладине 

7.1.2.6. Побољшано медијско праћење промоције школског и такмичарског спорта, 
бенефита бављења спортом и активног живота 

7.2. Развој  спортске рекреације и физичких активности  

Општи циљ 

7.2.1. Унапређен спорт за све   обухвата већи број грађана који се баве спортом  

         Посебни циљеви 

7.2.1.1. Подршка јачању организације Спорта за све и предложеним програмима  

7.2.1.2. Подстакнуто јачање свести о важности редовне физичке активности 

7.2.1.3. Јачање и подршка  струковним спортским организацијама 

7.2.1.4. Побољшани материјално-технички услови  у циљу доступности како би се 
што већи број  грађана бавио спортском рекреациојом 

7.3. Опремање спортских објеката 

Општи циљ 

7.3.1. Побољшани услови и стање спортских објеката  и спортске инфраструктуре за 
бављење спортом 

Посебни циљеви 

7.3.1.1. Реновирани спортски објекти 

7.3.1.2. Побољшани материјално-технички услови 

7.3.1.3. Решена правна регулатива око начина коришћења спортских објеката 

7.4. Развој и унапређење врхунског спорта 

Општи циљ: 

7.4.1. Обезбеђени услови за развој и унапређење врхунског спорта 
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Посебни циљеви 

7.4.1.1. Створени услови за одржавање и даље постизање врхунских резултата 

7.4.1.2. Дефинисана област врхунског спорта  

7.4.1.3. Појачана медијска подршка врхунског спорта 

7.5. Остали циљеви 

Општи циљ: 

7.5.1. Доступност здравственим прегледима 

7.5.2. Већи број манифестација од значаја за општину Сента 

7.5.3. Развој спортског туризма 

7.5.4. Унапређена улога и одговорност медија за развој и промоцију спорта 

 

 

8. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА  У ОПШТИНИ 
СЕНТА 

 

8.1. СПРОВОЂЕЊЕ 

Примена Програма развоја спорта у Општини Сента за 2016-2018.годину је дефинисана 
Акционим планом, који је његов саставни део.  

Акционим планом јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и активности за њихову 
реализацију, временски оквир, као и процена да ли су за њихову реализацију потребна материјална 
средства. 

Општинско веће ће донети Решење о образвању Комисије за координирање активности у вези 
спровођења Програма развоја спорта у општини Сента 2016- 2018 године. 

8.2. ПРАЋЕЊЕ 

Праћење се спроводи у одређеним временским интервалима, у складу са динамиком утврђеном 
Акционим планом. 

Ради успостављања јединственог и формалног система извештавања, Председник Општинског 
већа ће утврдити процедуру извештавања у сарадњи са носиоцима активности дефинисаних 
Акционим планом. 
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8.3. ОЦЕЊИВАЊЕ 

Оцењивањем се утврђује напредак у спровођењу ове стратегије и предлажу корективне мере и 
измене током спровођења. Оцењивање се спроводи редовно, једном годишње. Преглед се 
представаља према степену реализације активности: 

- спроведена, делимично спроведена, није спроведена 

У зависности од степена реализацуије активности, предлажу се додатне мере. 

По истеку периода предвиђеног за спровођење Програма, оцена садржи препоруке, закључке, 
научене лекције и приказује најбољу праксу по питању спровођења Програма. 

 

 

 

 

9. АКЦИОНИ ПЛАН 

 

9.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ   
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9.1.1      Унапређен спорт деце и омладине 
9.1.1.1. Повећан број школских секција и других ваннаставних спортских активности у оквиру 
школа 
 

Активност 9.1.1.1.1. 
Понуда спортских 
секција у школи 

Повећана 
понуда 
спортских 
секција у 
школама 

Извештај 
стручног 
актива 

Заинтересо
ваност 
наставника 
и школе 

Школа 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.1.2. 
Понуда проширења 
ваннаставних спортских 
активности у школи 

Повећана 
понуда 
ваннаставн
их 
спортских 

Извештај 
стручног 
актива 

Заинтересо
ваност 
наставника 
и школе 

Школа 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

3
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активности 
у школи 

Активност 9.1.1.1.3.  
Понуда спортских 
активности у 
предшколским 
установама 
 

Повећана 
понуда 
спортских 
активности 
у 
предшколск
им 
установама 

Извештај 
установе 

Заинтересо
ваност 
родитеља, 
установе 

Предшколск
а установа 

Буџет 
општине 
Сента, 
Удружење 
педагога 
физичке 
кутуре 

Активност 9.1.1.1.4. 
Јачање сарадње школе 
и спортских 
организација у циљу 
унапређења школског 
спорта  
 

Повећан 
број 
реализован
их програма 
и пројеката 
у сарадњи 
спортских 
организациј
а и школа 

Извештаји о 
реализацији 
програма  

Заинтересо
вансот 
школе и 
спортских 
организациј
а 

Спортска 
организација
, ССОС, 
Школа 

Буџет 
општине 
Сента - 
програмска 
активност 

 

Активност 9.1.1.1.5 
Реализација програма 
„Спорт у школе“ 

Повећан 
број 
полазника и 
школа 

Извештај 
школе 

Заинтересо
ваност 
школе , 
родитеља и 
деце 

Школа 
Савез за 
школски 
спорт и буџет 

Активност 9.1.1.1.6  
Реализација програма 
„Активне школе“ 

Већи број 
реализован
их 
активности 

Извештај 
школе  

Заинтересо
вансот 
школе и 
наставника 

Школа Буџет АПВ 

Активност 9.1.1.1.7 
Реализација програма 
„Старт“ 

Већи број 
полазника 

Извештај 
школе и 
удружења 
педагога 

Заинтересо
ваност 
школе и 
удружења 

Удрружење 
педагога,  
школа 

Буџет 
општине 
Сента 

  
9.1.1.2 Подстакнуто значајније укључивање ЈЛС и ССОС у реализацију и унапређење 
школског спорта 
 
Активност 9.1.1.2.1 
ССОС је укључен у 
предлагању и 
реализацији  програма 
школског спорта 

Активнија 
улога 
Спортског 
савеза 

Извештај о 
програмским 
активностим
а 

Одлуке 
Управног 
одбора о 
учешћу  

Управни 
одбор ССОС 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.2.2. 
ЈЛС подржава програме 
школског спорта који 

Повећана 
подршка 
ЈЛС 

Извештај 
програмских 
активности 

Препознава
ње 
важности 

Општинско 
веће- 
представник 

Веће 
издвајање за 
школски 

3
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доприносе ангажовању 
већег броја ученика који 
се не баве активно 
спортом 

од стране 
ОВ 

за спорт спорт у 
складу са 
Законом  

9.1.1.3  Повећан број деце и омладине у спортским клубовима 
 

Активност 7.1.1.3.1. 
Презентовање 
могућности бављења 
спортом у Сенти 
 

Већи одзив 
деце на 
упис у 
спортске 
клубове 

Извештај по 
категоризаци
ји спортских 
клубова 

Заинтересо
ваност 
спортских 
организациј
а, , 
родитеља 
деце 

Спортске 
организације
, школе 

Нису 
потребна  
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.3.2. 
Олакшано плаћање 
чланарине за спортисте 
 

Већа 
мотивисано
ст за упис у 
спортске 
клубове  

Извештај по 
спортским 
клубовима 

Заинтересо
ваност 
спортских 
клубова 

Спортски 
клубови 

Буџет 
општине 
Сента 

 

 

 
Активност 9.1.1.4.      Унапређен такмичарски спорт 
                                     
Активност 9.1.1.4.1. 
Усвајање нове одлуке о 
начину финансирања 
спорта 
 
 
 

 
Могућност 
рада у 
складу са 
Законом 
 

 
Одлука о 
начину 
финансирањ
а спорта 
 
 

 
Сагласност 
свих 
заинтерсов
аних 
страна 
 

 
Скупштина 
општине 
Сента 
 

 
 
Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.4.2. 
Категоризација 
спортских организација 

Унапређен 
Правилник 
о спортској 
категоризац
ији 

Одлука 
општинког 
већа о новом 
правилнику 

Позитивно 
мишљење  
Спортског 
савеза 
општине 
Сента 

Општинко 
веће СО 
Сента 

Буџет 
општине 
Сента 

Активност 9.1.1.4.3. 
Дефисани износи 
спортске дотације  
 

Повећан 
износ за 
спортске 
дотације 

Одлука 
општинског 
већа 

Позитивно 
мишљење 
Спортског 
савеза 
општине 
Сента 

Општинско 
веће СО 
Сента 

Буџет 
општине  
Сента 

      

3
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7.1.1.5 Побољшани материјално – технички услови за унапређење спорта деце и омладине 
 

Активност 9.1.1.5.1. 
Решење транспорта 
деце на спортска 
такмичења 
 

Велики 
материјалн
и трошкови 
клубовима, 
спортским 
организациј
ама и 
родитељим
а  

Извештај 
путних 
трошкова за 
такмичења 

Препознава
ње 
проблема 
великих 
трошкова 
од стране 
ЈЛС 

Општинско 
веће  

Буџет 
општине 
Сента 

9.1.1.6 Побољшано медијско праћење промоције школског и такмичарског спорта, бенефита 
бављења спортом и активног живота 
 
Активност 9.1.1.6.1. 
Подржати, сачувати и 
унапредити постојеће 
садржаје и формате о 
спорту у локалним 
медијима. 

Добра 
сарадња са 
локалним 
медијима 

Архива 
медија, 
прилози 
емисије  
медијски 
формати 

Информиса
ност 
грађана 

Медији, 
Општина 
Сента и СС 
Сенте 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.6.2. 
Омогућити креирање и 
емитовање / штампање 
информативних 
садржаја о спорту 

Сарадња са 
медијима, 
доступност 
информациј
ама 

Архива 
медија, 
прилози 
емисије  
медијски 
формати 

Информиса
ност 
грађана 

Медији, 
Општина 
Сента и СС 
Сенте 

Буџет 
општине 
Сента и 
ССОС 

Активност 9.1.1.6.3. 
Подржавати и 
охрабривати редовно 
објављивање независне 
–клупске иницијативе у 
области информисања о 
спорту, рекреацији и 
здрављу. 

Сарадња са 
медијима, 
доступност 
информациј
ама 

Архива 
медија, 
прилози 
емисије  
медијски 
формати 

Информиса
ност 
грађана 

Медији, 
Општина 
Сента и СС 
Сенте 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.6.4. 
Награђивање најбољих 
спортиста и спортских 
радника. 

 
Додељене 
награде 

Информиса
ност 
грађана 

Медији, 
Општина 
Сента и СС 
Сенте 

Средства из 
буџета 
општине 
Сента 

 

9.2. РАЗВОЈ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ 

 

3
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9.2.1.      Унапређен Спорт за све и обухват бављења грађана спортом 
9.2.1.1. Подршка јачању организације Спорта за све са предложеним програмом од стране 
локалне самоуправе 
 

Активност 9.2.1.1.1. 
Понуда спортских 
активности  

Повећана 
понуда 
спортских 
ативности 

Извештај СО  
Спорт за све 

Заинтересо
ваност 
грађана 

СО Спорт за 
све 

Буџет 
општине 
Сента и 
чланарина 

Активност 9.2.1.1.2. 
Програм-пројекат СО 
Спорт за све 

Програм 
рекреације 
грађана 
преко целе 
године 

Извештај СО  
Спорт за све 

Заинтересо
ваност 
грађана 

СО Спорт за 
све 

Буџет 
општине 
Сента и 
чланарина 

Активност 9.2.1.1.3. 
Програм-пројекат СО 
Спорт за све за жене 

Програм 
рекреације 
грађанки 
преко целе 
године 

Извештај СО  
Спорт за све 

Заинтересо
ваност 
грађанки 

СО Спорт за 
све 

Буџет 
општине 
Сента и 
чланарина 

9.2.1.2  Подстакнуто јачање свести о важности редовне физичке активности 
 
Активност 9.2.1.2.1. 
Едукација грађана 
Сенте, посебно деце, 
омладине, жена, особа с 
инвалидитетом и старих 
лица 
 

Подизање 
свести 
грађана 
Сенте о 
важности 
физичке 
активности 

Извештаји с 
одржаних 
едукација 
организатор
а пројеката 

Заинтересо
ваност 
грађана 

СС Сента, 
Спорт за све  
и удружења 
грађана 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.2.1.2.2. 
Кампање и промоције о 
значају редовног 
рекреативног  вежбања 
у циљу очувања и 
унапређења здравља 

Подизање 
свести 
грађана 
Сенте о 
важности 
физичке 
активности 

Извештаји о 
одржаним 
кампањама 
и 
промоцијама 

Заинтерсов
аност 
грађана и 
одговорнос
т ЛС према 
грађанима 

СС Сента 
организација 
Спорт за све 
и спортска 
удружења 
која се баве 
рекреацијом 
и спортом за 
све 

Буџет 
општине 
Сента 

Активност 9.2.1.2.3. 
Промоције о значају 
превентивне контроле 
здравља грађана Сенте 

Подизање 
свести 
грађана 
Сенте о 

Број 
одржаних 
промоција и 
превентивни

Заинтерсов
аност 
грађана и 
одговорнос

Здравствена 
установа 
општине, СС 
Сента и 

Буџет 
општине 
Сента 

3
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важности 
физичке 
активности 

х контрола т ЛС према 
грађанима 

организација 
Спот за све 

Активност 9.2.1.2.4. 
Едукација грађана о 
начину коришћења 
терена и објеката 
намењених рекреацији 

Подизање 
свести 
грађана 
Сенте о 
важности 
физичке 
активности 

Извештај о 
коришћењу 
спортских 
терена и 
објеката 

Заинтересо
ваност 
грађана 

СС Сента 
Буџет 
општине 
Сента 

Активност 9.2.1.2.5. 
Едукација спортских 
радника о спорту као 
начину терапије 

Реализован
е 
радионице 

Извештаји са 
едукација 

Заинтересо
ваност 
грађана и 
спортских 
организациј
а 

СС Сента 
Буџет 
општине 
Сента 

9.2.1.3  Јачање и подршка струковним спортским организацијама 
 

Активност 9.2.1.3.1 
Иницирање формирања 
Спортско-рекреативних 
организација- друштава 
ОСИ,радних орган. и сл. 

Укључивањ
е радних 
организациј
а, жена и 
инвалида у 
рекреацију 

Регистрован
а спортско-
рекреативна 
друштва 

Потреба  СС Сента 
Буџет 
општине 
Сента 

9.2.1.4  Побољшани материјално технички услови у циљу доступности свим грађанима да се 
баве спортском рекреацијом 
 
Активност 9.2.1.4.1 
Унапредити 
финансирање 
програмских активности 
у области рекреације и 
„Спорта за све” 

Повећан 
број 
рекреативн
их 
активности 

Извештаји са 
рекреативни
х активности 
и такмичења 

Заинтересо
ваност 
грађана 

СС Сента и 
организација 
Спорт за све 

Буџет 
општине 
Сента 

 

9.3. ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 
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9.3.1  Побољшани услови и стање спортских објеката  и спортске инфраструктуре за 
бављење спортом 

3
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9.3.1.2. Реновирани спортски објекти 
 

Активност 9.3.1.2.1 
Реновирање 
фискултурне сале ИО 
Чоконаи В. Михаљ у 
Горњем Брегу 

Саниран 
кров, паркет 
и тоалет у 
фискутурној 

 сали 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства у 
буџету 
општине 

Школа и 
локална 
самоуправа 

Буџети 
општине 
Сента и 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине 

Активност 9.3.1.2.2. 
Уградња новог паркета у 
ИО „11. новембар“ 

Постављен 
нов паркет 
у 
Фискултурн
ој сали 
школе 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства  

Школа и 
локална 
самоуправа 

Буџет 
општине 
Сента 

Активност 9.3.1.2.3. 
Асфалтирање 
отворених терена у ИО 
„Турзо Лајош“ 

Асфалатир
ан 
рукометни 
терен у 
дворишту 
школе и 
санирана 
подлога 
кошаркашко
г терена 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства 

Школа и 
локална 
самопуправ
а 

Буџети 
општине 
Сента  и 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине 

Активност 9.3.1.2.4. 
Адаптација - 
реновирање базена  

Саниран 
„Плави 
базен“  

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства 

Локална 
самоуправа 

Буџет 
општине 
Сента и 
Републике 
Србије 

Активност 9.3.1.2.5. 

Изградња - адаптација 
базена  

Изграђен - 
нови „Црни 
базен“ 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одборена 
средства 

Локална 
самоуправа 

Буџет 
Републике 
Србије 

Активност 9.3.1.2.6. 

Санација мокрог чвора 
на градском стадиону 

Урађени 
тоалети на 
стадиону 
при 
теренима и 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства 

Локална 
самоуправа 

Буџет 
опшштине 
Сента 
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 санирана 
купатила у 
згради 

Активност 9.3.1.2.7. 

Реконструкција или 
изградња атлетске стазе 
при градском стадиону 

Реконструи
сана или 
изграђена 
нова 
атлетска 
стаза при 
градском 
стадиону 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства 

Локална 
самоуправа 

Буџет 
Републике 
Србије, 

Буџет, 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине, 

Буџет Атлет- 

ског савеза 
Србије, Буџет 
опшштине 
Сента 

9.3.1.3. Побољшани материјално – технички услови 
 

Активност 9.3.1.3.1. 
Опремање спортских 
објеката 

Недостатак 
спортских 
реквизита и 
опреме 

Попис 
набавњених 
спортских 
реквизита и 
опреме 

Потребе у 
спортским 
објектима 

СС Сента 
Буџет 
општине 
Сента 

Активност 9.3.1.3.2. 
Опремање школа 
спортским реквизитима 

Већи број 
спортских 
реквизита 
по 
потребама 
школа 

Попис 
спортских 
реквизита по 
школама 

Захтеви и 
потребе 
предметних 
наставника 

Школа о ЈЛС 
Буџет 
општине 
Сента 

7.3.1.4. Решена правна регулатива око начина коришћења спортских објеката 
 
Активност 7.3.1.4.1. 
Израда плана - 
правилника о 
коришћења спортских 
објеката по категоријама 
 

Израда 
правилника 

Распоред 
коришћеша 
спортских 
објеката 

Дотација 
клубовима 
који 
испуњавају 
услове по 
правилнику 

Ту наброј ко 
је надлежан 
за 
предлагање, 
усвајање 
правилника 

Буџет 
општине 
Сента 
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9.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА 
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9.4.1.      Обезбеђени услови за развој и унапређење врхунског спорта 

9.4.1.1. Створени услови за одржавање и даље постизање врхунских резултата 
 

Активност 9.4.1.1.1. 
Задржавање спортиста 
у колективном и 
индивидуалном спорту у 
сениорској категорији 

Стипендира
ње 
врхунских 
спортиста 
путем 
јавног 
конкурса 

Јавни 
конкурс 

Заинтересо
ваност 
клубова, 
средине 

Клубови, 
Спортски 
савез 
општина  
Сента 

Буџет 
општине 
Сента 

Активност 9.4.1.1.1. 
Обезбеђивање услова 
за бављење врхунским 
спортом 

Препознава
ње 
врхунског 
спорта  

Спортска 
достигнућат, 
категоризаци
ја 

Позитиван 
став 
општине и 
СС Сента 

Општинско 
веће и СС 
Сената 

Буџет 
општине 
Сента 

9.4.1.2. Дефинисана област врхунског спорта 
 

Активност 9.4.1.2.1. 
Категоризација 
спортских организација 

Унапређен 
Правилник 
о спортској 
категоризац
ији 

Одлука 
општинког 
већа о новом 
правилнику 

Позитивно 
мишљење  
Спортског 
савеза 
општине 
Сента 

Општинко 
веће  

Буџет  
општине 
Сента 

Активност 9.4.1.2.2. 
      

      
9.4.1.3. Појачана медијска подршка врхунског спорта 
 
Активност 9.4.1.3.1. 
Омогућити креирање и 
емитовање / штампање 
информативних 
садржаја о врхунском  
спорту 

Боља 
сарадња са 
медијима 

Архива 
медија, 
прилози 
,емисије,  
медијски 
формати 

Информиса
ност 
грађана, 
праћење 
врхунског 
спорта 

Медији, 
Општина 
Сента и СС 
Сенте 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 
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9.5. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ 

 

Ц
иљ

ев
и,

  
ак
ти
вн

ос
ти

 

П
ок
аз
ат
ељ

и 

И
зв
ор

и 
ве

ри
ф
ик
ац

иј
е 

П
ре
тп
ос

та
вк
е 

О
дг
ов

ор
не

 
ин

ст
ит
уц

иј
е-

ор
га
ни

за
ци

је
 

И
зв
ор

 
ф
ин

ан
си

ра
њ
а 

9.5.1. Доступност здравственим прегледима 

Активност 9.5.1.1. 
Омогућити услове за 
спортске прегледе  
 

Сарадња са 
ЗЦ Сента 

Здравствени 
картони 
спортиста, 
рекреативаца 

Потребе 
свих 
спортиста 
општине 
Сента 

ДЗ Сента 
Буџет 
општине 
Сента 

9.5.2. Већи број манифестација од значаја за општину Сента 

Активност 9.5.2.1. 
Манифестације од 
значаја за општину 
Сента 
 

Одржане 
манифестаци
је од значаја 
и 
популарности 

Извештај 
спортских 
организација 

Препознав
ање  
значаја 
манифест
ације 

Мишљење 
Спортског 
савеза 
општине 
Сента и 
одлука ЈЛС 

Буџет 
општине 
Сента 

9.5.3 Развој спортског туризма 

Активност 9.5.3.1. 
Израда програма 
спортског туризма 

Презентациј
а програма 
спортског 
туризма 

Јавни увид у 
програм 

Заинтерсо
ваност 
туристичке 
организац
ије у 
сарадњи 
са ССОС 

Спортски 
савез 
општине 
Сента; 
Туристичка 
организација 
Сенте; ЈЛС 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

9.5.4. Унапређена улога и одговорност медија за развој и промоцију спорта 
Активност 9.5.4.1. 
Повећавање броја 
информација о 
активностима  спорта у 
Сенти 

Већи 
медијски 
увид у 
спортске 
догађаје 

Новине, 
друштвене 
мреже 

Одређива
ње лица 
задуженог 
за медије 

ССОС 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

ЛИТЕРАТУРА  

најважнији документи за израду Програма 

1. Закон о спорту –Службени гласник РС 10/2016 
2. Стратегија развоја спорта у Републици Србије за период 2014- 2018.године 
3. Акциони план за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србије  за период 

2014- 2018. године 
4. Програм развоја спорта у Аутономној покрајини Војводине за период 2016- 2018. године 
5. Стратегија развоја спорта у општини Сента 2012- 2016. године  
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
Број: 6-33/2017 
Дана: 07.02. 2017. 
С е н т а 
 
На основу члана 113 Пословника Скупштине општине Сента, („Службени лист општине 
Сента“ бр. 12/2008, 30/2012, 3/2015), Општинско веће општине Сента, на својој седници, 
одржаној 07.02. 2017. године донело је следећи 
 

З    А     К    Љ    У    Ч    А    К 
 
О ПРИХВАТАЊУ АМАНДМАНА УЧЕСНИКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕЛОГУ 
ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 2017-2018. 

ГОДИНЕ. 
 
1) Прихвата се амандман  Гимнастичког клуба „Линеа“ из Сенте и у рубрици “Број 
пређених километара” табеле “6.5. СПОРТСКИ КЛУБОВИ (индивидуални и 
неолимпијски спортови)” код тачке 18. табеле, број “500” замењује се бројем “4500”. 
2) Прихвата се амандман  Гимнастичког клуба „Линеа“ из Сенте и у  рубрици „Извор 
финансирања“  тавеле  „9.3. ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА“, на свим местима 
реч „Буџет“ и речи „Буџет СО Сента“ замењују се речима „Буџет општине Сента“. 
3) Прихвата се амандман Сенћанског атлетског клуба Сента и у поглављу „ 6.7. 
СПОРТСКИ  ОБЈЕКТИ”, после алинеје 6 додаје се нова алинеја 7 која гласи: “-  у 
градском стадиону оштећена је атлетска стаза и потребна је реконструкција или изградња 
нове атлетске стазе“, а досадашње алинеје 7-10 постају алинеје 8-11. 
4) Прихвата се амандман Сенћанског атлетског клуба Сента и у табели „9.3. ОПРЕМАЊЕ 
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА“ после  “активност 9.3.1.2.6.“ додаје се нова рубрика са новим 
активностима „ 9.3.1.2.7.“ која гласи: 
 

Активност 
9.3.1.2.7. 
Реконструкција 
или изградња 
атлетске стазе 
при градском 
стадиону 

Реконструисана 
или изграђена 
нова атлетска 
стаза при 
градском 
стадиону 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства 

Локална 
самоуправа 

Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџет, 

Аутономне 
Покрајине 
Војводине, 
Буџет 

Атлетског  
савеза Србије, 
Буџет општине 

Сента 
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6) Прихвата се предлог Спортског савеза општине Сента и мађарски превод предлога 
Програма развоја спорта општине Сента за период 2017-2018. године враћа се Одељењу за 
скупштинске послове Општинске управе општине Сента ради поновног прегледа и 
извршења потребних корекција. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
 

Дана 23. и 24. јануара 2017. године, од 14,00 до 15,00 часова, у канцеларији бр. 47. пословне 
зграде локалне самоуправе општине Сента у Сенти, Главни трг бр. 1. спроведена је јавна 
расправа о предлогу Програма развоја спорта у општини Сента за период 2017-2018. 
године. 
На јавној расправи су учествовали представници спортских клубова: Гимнастички клуб 
„Линеа“ из Сенте и Сенћански атлетског клуба Сента, и представник Спортског савеза 
општине Сента. 
Током јавне расправе дати су следећи амандмани и предлози у циљу побољшања текста 
Програма развоја спорта у општини Сента за период 2017-2018. године: 

1. Сенћански атлетски клуб Сента , кога је заступао Лалић Жолт је доставио допуну 
Програма у делу: стр. 35.  Код описа стања градског стадиона констатација да је оштећена 
атлетска стаза и потребна реконструкција-изградња нове и стр. 45 додати исто после или у 
оквиру Активности под бројем 9.3.1.2.6. 

2. Гимнастички клуб „Линеа“, кога заступа Анико Жирош Јанкелић, стр 31 додати 
број 2 у табели тачка 18  не 500 него 4500 км; на стр. 46 код активности 9.3.1.3. ; 9.4.1.3.1; 
9.5.3.1. код извора финансирања ставити јасно Буџет СО Сента, као и на местима где стоји 
само реч Буџет додати реч СО Сентa. 

3. Спортски савез општине Сента, кога заступа Роберт Бицок је доставио допис 
(извод из записника) под бројем 03/17 од дана 09. јануара 2017. године, у коме је 
назначено да су Програм прихватили са главном примедбом да превод треба кориговати. 
Остале примедбе су биле формалног карактера, које су биле прихваћене и исправљене 
приликом достављања радне верзије пре усвајања на Општинском већу. 
Након разматрања приспелих предлога и примедаба учесника Јавне расправе Општинско 
веће општине Сента дошло је до закључка да су исти оправдани и прихватљиви, па је 
донело закључак о њиховом прихватању. 
Према члану 113. Пословника Скупштине општине Сента, они амандмани које је 
предлагач прохватио постају саставни део самог предлога акта и о њима Скупштина 
општине посебно не одлучује. 
На основу свега горе наведеног донет је закључак као у диспозитиву. 
 
                                                         Председник Општинског већа општине Сента 
                                                                               Рудолф Цегледи с. р. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 
Број:  66-1/2017-I                                                                                
Дана: 25. јануар 2017. године 
С е н т а 

 
З А П И С Н И К 

 
 

са ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О „ПРОГРАМУ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ СЕНТА 
ЗА ПЕРИОД 2017- 2018. ГОДИНЕ“,која се одржала дана 23 и 24. јануара 2017. године у 
канцеларији 47, Градске куће Општине Сента, од 14.00 - 15.00 часова. 

Јавну расправу је водио Данило Попов, члан Општинског већа за спорт и омладину 
и председник радне групе за израду Програма. 

1. Сенћански атлетски клуб Сента , кога је заступао Лалић Жолт је доставио допуну 
Програма у делу: стр. 35.  Код описа стања градског стадиона констатација да је оштећена 
атлетска стаза и потребна реконструкција-изградња нове и стр. 45 додати исто после или у 
оквиру Активности под бројем 9.3.1.2.6. 

2. Гимнастички клуб „Линеа“, кога заступа Анико Жирош Јанкелић, стр .18 додати 
број 2 у табели тачка 18  не 500 него 4500 км; на стр. 46 код активности 9.3.1.3. ; 9.4.1.3.1; 
9.5.3.1. код извора финансирања ставити јасно Буџет СО Сента, као и на местима где стоји 
само реч Буџет додати реч СО Сента. 

3. Спортски савез општине Сента, кога заступа Роберт Бицок је доставио допис 
(извод из записника) под бројем 03/17 од дана 09. јануара 2017. године, у коме је 
назначено да су Програм прихватили са главном примедбом да превод треба кориговати. 
Остале примедбе су биле формалног карактера, које су биле прихваћене и исправљене 
приликом достављања радне верзије пре усвајања на Општинском већу. 

Предлог за Општинско веће:  
све допуне и примедбе треба прихватити, сем у делу код изградње атлетске стазе , где 
треба назначити учешће Атлетског савеза Србије као и буџети АПВ И РС. Имајући у виду 
да је базен већ назначен , оваква два капитална пројекта за две године је веома тешко 
извести без учешћа и осталих релевантних субјеката. 
 

Записник саставио 
                                                                                            Данило Попов, маст. проф. ф. в. и сп. 
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Предлог 

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени Гласник РС“, бр. 10/2016) 
и члана 46. став 1. тачка 7.  Статута општине Сента („Службени лист општине Сента„ бр. 
5/2011), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године 
доноси                                                          

ОДЛУКУ 
о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе 

и интереси грађана у области спорта у општини Сента 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ                                        

Члан 1. 

            Овим одлуком прописују се услови, критеријуми, начин и поступак одобравања 
програма, односно пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта и доделе средстава, садржина предлога програма, односно пројекта и 
документације која се уз предлог подноси, садржина извештаја о реализацији програма, 
начин и поступак контроле реализације одобрених  програма,односно пројекта и начин 
јавног објављивања података о предложеним програмима, односно пројектима за 
финансирање. 

Одредбе Закона о спорту (“Службени гласник РС“, бр. 10/16) (у даљем тексту: 
Закон ) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) које се односе на услове, 
критеријуме и начин одобрења програма и пројеката, односно финансирање делатности 
којима се остварује општи интерес у области спорта, закључење уговора, подношење 
извештаја, контролу реализације и обавезу враћања добијених средстава, сходно се 
примењују на програме, односно делатности којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Сента.    

Члан 2. 

Потребе и интереси грађана остварују се кроз финансирање  или суфинансирање 
програма и пројеката (у даљем тексту: програм) из средстава буџета општине Сента, у 
складу са законом, и то: 

1. годишњих програма, на годишњем нивоу за: 

подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 
бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, 

изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице 
локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у 
њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита 

организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе 
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учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 
домаћим и европским клупским такмичењима, 

физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење 
физичког вежбања, рад школских спортских секција друштава, општинска и 
међуопштинска школска спортска такмичења и др.), 

делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице 
локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе на основу 
вредновања програма и категоризације  

стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 
перспективних спортиста, 

едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у 
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и 
делатностима, 

периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији 
јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских 
публикација, 

унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице 
локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских 
стручњака и врхунских спортиста, 

награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта, 

 

2. посебних програма по јавном позиву и то : 

обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој 
талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима, 

унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-
здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 
образовање, 

спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, 
намештање спортских резултата и др.), 

рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у 
државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у 
својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске 
активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта. 
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            Организације у области спорта од посебног значаја за општину Сента утврђују се 
на основу категоризације организација у области спорта у општини  и Програма развоја 
спорта у општини Сента. 

            За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана општина Сента 
обезбеђује у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета утврђених 
Законом и овом Одлуком, као и просторне- функционалне услове за обављање спортске 
делатности. 

            Овлашћује се Општинско веће општине Сента да доношењем посебних правилника 
ближе уређује у смислу ове Одлуке услове ,критеријуме и начин одобравања годишњих и 
посебних програма, начин категоризације спортских организација, посебне критеријуме 
одобравања и финансирања програма стипендирања категорисаних спортиста и посебне 
критеријуме за одобравање и финансирање програма признања и награда за спортске 
резултате, на основу предлога Комисије за координацију активности на спровођењу 
Програма развоја спорта у општини Сента за 2017-2018. годину, коју именује Председник 
општине за овај период. 

 II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА  И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

                                                                  Члан 3. 

         Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (у 
даљем тексту: програми) могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу: 

предлагача програма; 

носиоца програма; 

садржине и квалитета програма; 

финансирања програма. 

 

Предлагач програма 

                                                                  Члан 4. 

         Предлоге годишњих и посебних програма, у складу са Законом и овом Одлуком, 
подносе следеће организације: 

Спортски савез општине  Сента – предлог свог годишњег програма и годишњих 
програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Сента у 
складу са чланом 2. тачке 1. ове Одлуке, 

организације у области спорта са седиштем на територији општине Сента предлог 
свог посебног програма из члана 2. тачка 2. ове Одлуке. 
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         Предлог годишњег програма стипендирања за спортско усавршавање 
категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста може се поднети само од 
стране организације у области спорта чији је спортиста члан. 

         У односу на програме везане за организоване ваннаставне спортске активности 
ученика кроз школске спортске секције, школска спортска удружења и екипе, 
организовано физичко васпитање деце предшколског узраста кроз игру и спортске 
активности, као и у односу на обављање стручног рада у спорту, предшколске установе и 
школе имају статус организација у области спорта, у складу са Законом. 

         Предлози годишњих и посебних програма састоје се из једне или више 
програмских целина, а подносе се одвојено за сваку од области из члана 2. ове Одлуке. 

                                                     Носилац програма 

                                                                  Члан 5. 

         Носилац програма мора: 

да буде регистрован у складу са Законом; 

да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 

да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није 
друкчије одређено; 

да има седиште на територији општине Сента; 

да је директно одговоран за припрему и извођење програма; 

да је претходно обављао делатност најмање годину дана; 

да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских 
активности и делатности; 

да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма 
ранијих година; 

да располаже капацитетима за реализацију програма; 

да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза. 

 

Носилац програма не може да: 

буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 
делатности; 

има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији 
програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове 
или дугове према организацијама социјалног осигурања; 
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буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 
привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, 
раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту. 

Члан 6. 

         Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је: 

био у конфликту интереса; 

намерно или с' крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за 
подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације; 

покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из 
ове Одлуке или на надлежне органе општине Сента током евалуационог периода или 
неког претходног поступка доделе средстава. 

         Носилац програма не може добијати средства из буџета општине Сента за 
реализацију својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности 
ненаменски употребио одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом 
није постигао у битном делу планиране ефекте програма. 

         Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма 
пре него што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу 
са чланом 22.  ове Одлуке. 

                                             

Квалитет и садржина програма 

Члан 7. 

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме: 

1. да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта 
утврђених Законом; 

2. да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у 
Републици Србији и Програмом развоја спорта у општини Сента; 

3. да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног 
спортског савеза; 

4.  да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског 
савеза; 

5. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном 
позиву, код посебних програма; 

      6. да се реализује на територији општине Сента осим програма припрема и       
учешћа на међународним спортским такмичењима;  
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7. да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних 
организација чија је чланица Република Србија; 

  8. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине 
Сента 

  9. да ће се реализовати у текућој години; 

10. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне 
ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реали зовања 
програма; 

11. да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма. 

Финансирање програма 

                                                                  Члан 8. 

         Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који 
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе 
постигну намеравани резултати. 

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског 
периода за реализацију програма. 

Потребе грађана из члана 2. став 1 . тачка 1.  алинеја  1, 2 ,5 ове Одлуке имају 
приоритет при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у 
општини Сента односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље 
потребе ових потреба грађана из области спорта. 

                                                                 Члан 9. 

Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде: 

остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима 
средстава и врстама трошкова; 

обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања; 

структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног 
обрасца за израду програма; 

уравнотежен – у односу на планиране трошкове; 

тачан и реалан – по свим врстама трошкова. 

 

Члан 10. 

         Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова 
реализације програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној 
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реализацији програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације 
програма (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца 
програма (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих 
директних трошкова. 

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, 
стварни, детаљни и лако проверљиви. 

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који 
су финансијским планом програма намењени непосредној реализацији неког дела 
програма. 

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета 
општине Сента  за свој рад одговарајућа средства по другом основу. 

            Трошкови из става 1. овог члана признају се: 

за зараду запослених лица на реализацији програма – до висине две просечне бруто 
зараде у Републици Србији за претходну годину, према подацима органа надлежног за 
послове статистике, обрачунату на месечном нивоу;  

за хонораре лица која учествују у реализацији одређене програмске целине програма – до 
висине две просечне бруто зараде у Републици Србији за претходну годину, према 
подацима органа надлежног за послове статистике, обрачунату на месечном нивоу за 
једну програмску целину; 

за трошкове путовања у земљи (смештаја, исхране, превоза, дневнице и остали 
трошкови у вези са путовањем) и  иностранству (смештаја, исхране, превоза, дневнице, 
прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа и остали трошкови у вези 
са путовањем) ради обављања програмских активности лица која учествују у реализацији 
програма – до висине трошкова признатих у складу са прописима који важе за државне 
службенике и намештенике и под условом да су уговорени у складу са законом, с' тим да 
се, изузетно, могу признати и трошкови услуге обезбеђења исхране спортиста ван 
уговорених услуга под условом да се исхрана на припремама или такмичењима услед 
објективних околности не може реализовати у целости или делимично у оквиру 
уговорених услуга (бонови на регатним стазама, стрелиштима и сл.); 

за трошкове куповине опреме и плаћања других услуга – под условом да су 
неопходни за реализацију програма и да су у складу са тржишним ценама, односно да су 
уговорени у складу са законом  којим се уређују јавне набавке. 

            Лица која су запослена код носиоца програма и ангажована као учесници у 
програму не могу поред зараде добијати и хонорар за учешће у програму. 

            Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава 
од укупне суме средстава буџета општине Сента предвиђених за финансирање програма 
из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у општини Сента  морају односити, по правилу, најмање 15% на 
активности повезане са спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног 
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програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у програму обавезно 
дефинишу као посебна програмска целина. 

                                                              Члан 11. 

            Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко 
посебног текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу 
програма, који ће се користити искључиво за буџетска средства која добија од општине у 
складу са прописима којима се уређује пренос средстава из буџета. 

 

III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ  УЗ   ПРЕДЛОГ 
ПОДНОСИ 

Члан 12. 

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца 
програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 2 . ове Одлуке .  

Предлог програма садржи детаљне податке о: 

носиоцу програма; 

области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 2. ове 
Одлуке ; 

учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују; 

циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм 
решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити; 

врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно 
обављања активности; 

томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата 
програма); 

финансијском  плану  (буџету)  програма,  односно  потребним новчаним 
средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном 
износу; 

динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства 
потребна и рокови у којима су потребна); 

начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата; 

претходном и будућем финансирању носиоца и програма. 
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Члан 13. 

            Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми: 

да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне 
информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и 
назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) ; 

област општих потреба и интереса грађана из члана 2. ове Одлуке и које је 
потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма; 

да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), 
читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној 
употреби; 

да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке; 

да је поднет у прописаном року. 

Обрасце предлога програма, односно апликационог формулара, прописује 
Општинско веће општине Сента  у прилогу посебног правилника о уређивању услова, 
критеријума и начина вредновања квалитета предлога програма. 

Члан 14. 

            Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се документација 
утврђена овом одлуком и друга документација којом се доказује испуњеност као и писана 
изјава лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца програма да не постоје 
препреке из члана 6. ове Одлуке. 

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма 
морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с' тим да образац 
предлога програма треба бити достављен и у електронској форми (це-де, флеш). 

Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт-диск или флеш меморија (це-
де/флеш), морају бити достављени Општинском већу односно Комисији  у једној 
запечаћеној коверти / пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, 
препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу општине Сента. 

Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у 
обзир. 

Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће 
податке:  

назив годишњег/посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта;  

назив подносиоца предлога;  

адресу подносиоца предлога; 
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напомену да се не отвара пре истека рока из јавног позива (код посебних 
програма). 

Уколико примљени предлог програма није поднет на начин прописан у ставу 3., 4. 
и 5. овог члана, овлашћено лице општине Сента указаће без одлагања на тај пропуст 
подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана. 

Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби 
општине Сента  и на интернет сајту општине Сента. 

                                                                  Члан 15. 

            Када предлог програма подноси Спортски савез општине Сента обједињено за свој 
програм и програме организација у области спорта, предлог програма треба да буде 
поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и 
за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 2. ове Одлуке уз подношење 
збирног прегледа свих предлога према носиоцима програма. 

                                                                  Члан 16. 

            Предлози годишњих програма достављају се према динамици утврђеној 
Програмским календаром у складу са Законом. 

Предлози посебних програма достављају се у року утврђеном јавним позивом. 

Сагласно Закону, Општинско веће може изузетно одобрити одређени програм 
којим се реализују потребе и  интереси грађана у области спорта из члана 2. ове Одлуке и 
на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног позива по хитном 
поступку у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољавање потреба 
и интереса грађана у области спорта, а подносе га овлашћени предлагачи програма по 
одредбама Закона и када је у питању програм који није из објективних разлога могао бити 
поднет у складу са Програмским календаром, а предмет и садржај програма је такав да 
може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма. 

                                                                  Члан 17. 

            Општинско веће у року од 60 дана од дана усвајања буџета општине Сента 
објављује јавно обавештење о максимално расположивом износу у буџету општине за 
финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма, по областима 
потреба и интереса грађана. 

Одлуком Општинског већа могу бити одређени и максимално дозвољени износи по 
програму за поједине области општег интереса у области спорта, која се објављује на сајту 
општине Сента пре почетка предлагања програма. 

Уколико је таква одлука донета, максимално дозвољени износ се наводи у јавном 
позиву и јавном обавештењу. 

Организације у области спорта достављају своје предлоге годишњих програма 
Спортском савезу општине Сента до 20. априла текуће године, на прописаном обрасцу. 
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Спортски савез разматра приспеле предлоге организација у области спорта, 
утврђује коначне предлоге годишњих програма који би се финансирали из буџета 
општине, врши ревизију предлога и обрасца предлога програма и доставља предлоге 
Општинском већу односно Комисији  на прописаним обрасцима, заједно са обједињеном 
рекапитулацијом предложених програма до 1. јуна. 

Члан 18. 

            За оцену годишњих и посебних програма председник општине образује Стручну 
комисију (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има председника и четири члана, од којих је један члан представник 
Спортског савеза општине Сента. 

Комисија из става 1. овог члана састоји се од лица која имају искуство у 
управљању организацијама у области спорта и програмима у области спорта. 

Председник општине може образовати и посебну стручну комисију за оцену 
програма из одређене области потреба и интереса грађана из члана 2. ове Одлуке. 

Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога у складу са овом 
одлуком и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма. 

Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним 
информацијама или појашњенима или кориговањима, пре достављања предлога 
Општинском већу, да тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно 
носиоца програма. 

Комисија може о одређеном питању да затражи и прибави писано стручно 
мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација. 

                                                                Члан 19. 

            Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима: 

испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 
програма; 

испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 
Законом и овим одлуком; 

усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта 
из члана 2. ове Одлуке и циљевима Програма развоја спорта у општини Сента 

-   вредновања квалитета предлога програма. 
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                                                                  Члан 20. 

            Поступак одобравања програма који су примљени у предвиђеном року врши се у 
три фазе. 

У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена испуњености 
услова и критеријума у погледу носиоца програма, форме предлога програма и 
адекватности предложеног програма, утврђених Законом, овом Одлуком и јавним позивом 
када су у питању посебни програми. 

У другој фази врши се вредновање квалитета програма према критеријумима 
утврђеним од стране Општинског већа, и утврђује се предлог Општинском већу за 
одобрење програма. 

           Прву и другу фазу спроводи Комисија. 

На основу извршених вредновања квалитета програма  сходно Правилнику 
Општинског већа , Комисија утврђује прелиминарни предлог за одобрење програма. 
Комисија сваки предлог програма обележава и следећим коментарима: ,,Не захтева 
додатне преговоре” или ,,Захтева додатне преговоре”. Уколико се прелиминарним 
предлогом за одобрење програма предвиђају мања средства него што су финансијским 
планом предлога програма предвиђена, програм се обавезно означава коментаром 
„Захтева додатне преговоре”. У случају коментара да предлог програма захтева додатне 
преговоре,  Комисија установљава оквир за преговоре и води преговоре, с тим да се током 
преговора обавезно дефинише и које ће се програмске активности реализовати, уколико 
програму треба да се одобре мања средства од оних утврђених буџетом предлога 
програма. Предност у преговорима даје се програмима који су према оцени Комисије 
бољег квалитета. Резултат преговора може бити позитиван и негативан. Позитиван исход 
преговора не мора да значи аутоматско одобравање средстава. 

Након завршених преговора, Комисија утврђује коначни предлог и доставља га 
Општинском већу. 

            У трећој фази Општинско веће одлучује, на основу предлога Комисије. О одобрењу 
годишњих и посебних програма и о висини одобрених средстава Општинско веће 
одлучује појединачним решењем. 

Решења Општинског већа о одобрењу годишњег и посебног програма су коначна и 
против њих се може водити управни спор. Предмет управног спора не може бити, у 
складу са Законом, износ добијених средстава по основу годишњих и посебних програма. 

                                                                 Члан 21. 

            Са подносиоцем одобреног програма председник општине Сента закључује уговор 
о реализовању програма. 

             Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања 
средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је 
обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план 
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програма и план реализације програмских активности са висином додељених средстава и 
одобреним активностима на реализацији програма, и да достави Општинском већу 
допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених 
средстава. 

Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која 
реализује програм у складу са уговором и одобреним квотама буџета општине Сента. 

  

IV . КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА  

                                                                Члан 22. 

            Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације 
програма достави Општинском већу завршни (коначни) извештај о реализацији програма, 
са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава, означене на начин који је 
доводи у везу са одређеном врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене 
сопственим печатом, на усвајање. 

Спортски савез општине Сента, као овлашћени предлагач годишњих програма, 
дужан је да, у складу са Законом и својим статутом, прати реализацију одобрених 
програма и да на крају реализације програма подноси извештај Општинском већу о 
остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци у 
реализацији програма, и пре тога. 

Извештај о реализацији програма подноси се на прописаном обрасцу .  

Општинско веће врши по завршетку програма анализу реализације програма и 
постизања планираних ефеката, с' циљем да се утврди:  

да ли је програм спроведен ефикасно и ефективно у односу на постављене 
индикаторе;  

да ли су постављени циљеви били релевантни;  

да ли су постигнути очекивани резултати;  

да ли је остварен очекивани утицај; 

да ли су остварени утицаји у складу са утрошком средстава;  

да ли је обезбеђена одрживост. 

            Анализу реализације програма за Општинско веће припрема Комисија за 
координацију активности на спровођењу Програма развоја спорта у општини Сента за 
2017-2018. годину . 

            Општинско веће у току поступка разматрања извештаја о реализацији програма 
спортских организација може образовати посебну комисију за контролу наменских 
утрошка одобрених средстава. 
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                                                                 Члан 23. 

            Носилац одобреног програма коме су пренета средства дужан је да наменски 
користи средства добијена из буџета општине Сента. 

            Средства добијена из буџета општине Сента за реализовање програма у области 
спорта морају се вратити, у целости или делимично, даваоцу средстава, заједно са 
затезном каматом од момента пријема у Закону предвиђеним случајевима. 

Носилац одобреног програма обавезан је да набавку добара, услуга или радова у 
оквиру одобрених средстава врши у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

            Реализовани трошкови су прихватљиви, ако већ нису финансирани из других 
јавних прихода, да су директно повезани са одобреним програмом, да су настали након 
потписивања уговора о реализацији програма, да су регистровани кроз одговарајућу 
књиговодствену документацију, да се могу поткрепити оригиналном документацијом са 
јасно наведеним датумом и износом и да се слажу са максималним вредностима 
одобрених трошкова у финансијском плану програма.   

                                                                    Члан 24. 

            Носиоци одобреног програма у року од 15 дана од дана усвајања завршног 
извештаја о реализацији програма чине доступним јавности извештај о свом раду и о 
обиму и начину стицања и коришћења средстава. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се и на интернет страници носиоца 
програма и мора бити доступан јавности током целе године. 

На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма 
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта мора бити истакнуто да 
се програм финансира средствима из буџета општине Сента. 

                         

 V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                   Члан 25. 

            Поступак одобрења програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта који је започет, а није окончан до дана ступања на снагу ове Одлуке, 
окончаће се по одредбама ове Одлуке. 

            Спортски савез општине Сента подноси извештај Општинском већу о остваривању 
циљева и ефеката годишњих програма чији је предлагач почев од годишњих програма за 
2017. годину. 

                                                                    Члан 26. 

             Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању основе 
и мерила за финансирање физичке културе и спорта из буџета општине Сента (“Службени 
лист општине Сента“, бр. 11/2012). 
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                                                                    Члан 27. 

            Ова Одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Сента. 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 66-5 /2017-I 
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
 
Председница Скупштине општине Сента 

Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу  чланова 35. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 

65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и 
члана 46. тачка 7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године донела је  
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком врше се измене Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 

општине Сента”, број 4/2013, 2/2014 и 6/2015), у даљем тексту „Одлука“. 
 

Члан 2. 
 
Мења се члан 28. Одлуке и гласи: 

„Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај ЈКСП ако не поступи у 
складу са чланом 4. и 5. ове одлуке. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у ЈКСП новчаном казном 
од 12.000 динара.“ 

Члан 3. 
 
Мења се члан 29. Одлуке и гласи: 

„Корисник паркиралишта казниће се за прекршај ако поступи супротно члану 17. ове 
одлуке: 

1. новчаном казном у износу од 75.000,00 динара, ако је правно лице; 
2. новчаном казном у износу од 35.000,00 динара, ако је предузетник; 
3. новчаном казном у износу од 12.000,00 динара, ако је физичко лице. 

За прекршај из тачке 1. става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 12.000,00 динара.“ 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 
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О б р а з л о ж е њ е : 
 

Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима објављен је у "Службеном 
гласнику РС", бр. 13/2016 од 19.2.2016. године и ступио је на снагу 27.2.2016. године.  

Према члану 35. став 2. и члану 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) новчана казна и рад у јавном 
интересу, могу се прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине 
аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине града или скупштине града 
Београда. Одлукама скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине 
града или скупштине града Београда, могу се прописати новчане казне само у фиксном 
износу, и то од минималног до половине највишег фиксног износа прописаног у ставу 2. 
овог члана. 

Самосталним чланом 21. Закона о изменама и допунама  
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 13/2016) прописан је рок од једне 
године, од дана ступања на снагу овог Закона, за усклађивање прописа о прекршајима који 
нису у складу са овим законом.  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење ове Одлуке и мишљења Одбора за статут и нормативна акта, донела је 
одлуку као у диспозитиву.   

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 352-12/2017-I  
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу  чланова 35. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 

65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и 
члана 46. тачка 7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године донела је  
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком врше се измене Одлуке о јавним зеленим површинама (“Службени 

лист општине Сента”, број 32/2012), у даљем тексту „Одлука“. 
 

Члан 2. 
 
У члану 46. став 1. Одлуке речи: „Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 

75.000,00 динара казниће се физичко лице односно одговорно лице у правном лицу за 
прекршај:“ замењују се речима: „Новчаном казном у износу од 12.000,00 динара казниће 
се физичко лице односно одговорно лице у правном лицу за прекршај:“. 

Брише се члан 46. став 2. Одлуке. 

 
Члан 3. 

 
У члану 47. став 1. Одлуке речи: „Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 

динара казниће се правно лице односно од 5.000,00 до 250.000,00 динара предузетник 
коме је поверено одржавање јавне зелене површине:“ речима: „Новчаном казном од 
150.000,00 динара казниће се правно лице односно од 75.000,00 динара предузетник коме 
је поверено одржавање јавне зелене површине:“. 
 

Члан 4. 
 

У члану 48. став 1. Одлуке речи: „Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице:“ замењују се речима: „Новчаном казном од 
75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:“. 

У члану 48. став 2. Одлуке речи: „За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.” 
Замењују се речима: „За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 
12.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.“ 
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Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима објављен је у "Службеном 
гласнику РС", бр. 13/2016 од 19.2.2016. године и ступио је на снагу 27.2.2016. године.  

Према члану 35. став 2. и члану 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) новчана казна и рад у јавном 
интересу, могу се прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине 
аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине града или скупштине града 
Београда. Одлукама скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине 
града или скупштине града Београда, могу се прописати новчане казне само у фиксном 
износу, и то од минималног до половине највишег фиксног износа прописаног у ставу 2. 
овог члана. 

Самосталним чланом 21. Закона о изменама и допунама  
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 13/2016) прописан је рок од једне 
године, од дана ступања на снагу овог Закона, за усклађивање прописа о прекршајима који 
нису у складу са овим законом.  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење ове Одлуке и мишљења Одбора за статут и нормативна акта, донела је 
одлуку као у диспозитиву.   
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 352-8/2017-I 
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу  чланова 35. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 

65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и 
члана 46. тачка 7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године донела је  
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КАНАЛИЗАЦИЈИ 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком врше се измене Одлуке о канализацији (“Службени лист општине 

Сента”, број 7/2011), у даљем тексту „Одлука“. 
 

Члан 2. 
 

У члану 56. став 1. Одлуке речи: „Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 
динара казниће се ЈКСП као правно лице за следеће прекршаје:“ замењују се речима: 
„Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се ЈКСП као правно лице за следеће 
прекршаје:“. 

У члану 56. став 2. Одлуке речи:“ За прекршај из претходног става казниће се 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара и одговорно лице у ЈКСП-у.“ замењују 
се речима:„За прекршај из претходног става казниће се новчаном казном од 12.000,00 
динара и одговорно лице у ЈКСП-у.“ 

 
Члан 3. 

У члану 57. став 1. Одлуке речи: „Новчаном казном у висини од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се правно лице због следећих прекршаја:“ замењују се 
речима: „Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се правно лице због следећих 
прекршаја:“. 

У члану 57. став 2. Одлуке речи: „За прекршај из претходног става казниће се 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара или на месту извршења у фиксном 
износу од 5.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу.“ замењују се речима: „За 
прекршај из претходног става казниће се новчаном казном од 12.000,00 динара и 
одговорно лице у правном лицу.“ 

У члану 57. став 3. Одлуке речи: „За прекршај из става 1. овог члана,  казниће се 
предузетник од 5.000,00 до 250.000,00 динара, a на месту извршења у фиксном износу од 
20.000,00 динара.“ замењују се речима: „За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 35.000,00 динара.“  

У члану 57. став 4. Одлуке речи: „За прекршај из става 1. тачке 2. и 3. овог члана 
казниће се физичко лице казном од 2.500,00  до 75.000,00 динара, а на месту извршења 
новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара.“ замењују се речима: „За прекршај 
из става 1. тачке 2. и 3. овог члана казниће се физичко лице казном од 12.000,00 динара.“ 
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Члан 4. 

У члану 58. став 1 Одлуке речи: „Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице:“ замењују се речима: „Новчаном казном од 
75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:“. 

У члану 58. став 2. Одлуке речи: „За прекршај из претходног става казниће се 
новчаном казном на месту извршења у фиксном износу од 5.000,00 динара или од 2.500,00 
до 75.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу.“ замењују се речима: „За прекршај 
из претходног става казниће се новчаном казном од 12.000,00 динара и одговорно лице у 
правном лицу.“ 

У члану 58. став 3. Одлуке речи: „За прекршај из става 1. тачке 2., 3., 5., 6. и 7. овог 
члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара или на 
месту извршења у фиксном износу од 5.000,00 динaра.“ замењују се речима:“За прекршај 
из става 1. тачке 2., 3., 5., 6. и 7. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 
12.000,00 динaра.“ 

У члану 58. став 4. Одлуке речи: “За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 
предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара или на месту извршења у 
фиксном износу од 20.000,00 динара.“ замењују се речима: „За прекршај из става 1. овог 
члана, казниће се предузетник новчаном казном од 35.000,00 динара.“ 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 

 
О б р а з л о ж е њ е : 

 
Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима објављен је у "Службеном 

гласнику РС", бр. 13/2016 од 19.2.2016. године и ступио је на снагу 27.2.2016. године.  
Према члану 35. став 2. и члану 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 

гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) новчана казна и рад у јавном 
интересу, могу се прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине 
аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине града или скупштине града 
Београда. Одлукама скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине 
града или скупштине града Београда, могу се прописати новчане казне само у фиксном 
износу, и то од минималног до половине највишег фиксног износа прописаног у ставу 2. 
овог члана. 

Самосталним чланом 21. Закона о изменама и допунама  
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 13/2016) прописан је рок од једне 
године, од дана ступања на снагу овог Закона, за усклађивање прописа о прекршајима који 
нису у складу са овим законом.  
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Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 

Сента за доношење ове Одлуке и мишљења Одбора за статут и нормативна акта, донела је 
одлуку као у диспозитиву.   

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 352-9/2017-I 
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу  чланова 35. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 

65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и 
члана 46. тачка 7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године донела је  
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком врше се измене Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на 

територији општине Сента (“Службени лист општине Сента”, број 4/2013, 10/2014 и 
6/2015), у даљем тексту „Одлука“. 

 
Члан 2. 

 
Мења се члан 16. Одлуке и гласи: 

„Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. не поступи у складу са чланом 6. oдлуке; 
2. не поступи у складу са чланом 6. oдлуке; 
3. не поступи у складу са чланом 6. одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 12.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 35.000 
динара.“ 

Члан 3. 
 
Мења се члан 17. Одлуке и гласи: 

„Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. не поступи у складу са одобрењем из члана 13. oдлуке; 
2. не поступи у складу са одобрењем из члана 14. одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 12.000 динара. 
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 35.000 
динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 12.000 
динара.“  

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 

 
О б р а з л о ж е њ е : 

 
Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима објављен је у "Службеном 

гласнику РС", бр. 13/2016 од 19.2.2016. године и ступио је на снагу 27.2.2016. године.  
Према члану 35. став 2. и члану 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 

гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) новчана казна и рад у јавном 
интересу, могу се прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине 
аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине града или скупштине града 
Београда. Одлукама скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине 
града или скупштине града Београда, могу се прописати новчане казне само у фиксном 
износу, и то од минималног до половине највишег фиксног износа прописаног у ставу 2. 
овог члана. 

Самосталним чланом 21. Закона о изменама и допунама  
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 13/2016) прописан је рок од једне 
године, од дана ступања на снагу овог Закона, за усклађивање прописа о прекршајима који 
нису у складу са овим законом.  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење ове Одлуке и мишљења Одбора за статут и нормативна акта, донела је 
одлуку као у диспозитиву.   
  
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 344-21/2017-I  
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 

На основу  чланова 35. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 
65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и 
члана 46. тачка 7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године донела је  
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком врше се измене Одлуке о јавном водоводу (“Службени лист 

општине Сента”, број 28/2015), у даљем тексту „Одлука“. 
 

Члан 2. 
 
Мења се члан 70. Одлуке и гласи: 

„Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац комуналне 
делатности: 

1. ако не поступи у складу са чланом 10. ове одлуке; 

2. ако не поступи по решењу комуналног инспектора донетог по овлашћењу из члана 68. 
став 1. тачка 1. и 4. ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 12.000 динара.“ 

Члан 3. 
 
Мења се члан 71. Одлуке и гласи: 

„Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице: 

1. ако дозволи да се објекат другог физичког или правног лица прикључи на његову 
унутрашњу водоводну инсталацију или прикључни вод без сагласности вршиоца 
комуналне делатности (члан 13. став 5.); 

2. ако прикључи самостални систем за снабдевање водом на инсталације јавног водовода 
(члан 17.); 

3. ако се својевољно прикључи на јавни водовод (члан 24. став 1.); 
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4. ако врши неовлашћено манипулисање водомером у делу који се односи на оштећење 
или уклањање пломбе са водомера (члан 29. став 3.); 

5. ако прикључи водоводну инсталацију на прикључни вод испред водомера (члан 36); 

6. ако неовлашћено руководи затварачима на јавном водоводу (члан 36. став 1.); 

7. ако не поступи у складу са чланом 64. ове одлуке; 

8. ако не поступи по решењу комуналног инспектора донетог по овлашћењу из члана 68. 
став 1. тачка 2. и 3. ове одлуке. За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 12.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 
35.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 
12.000,00 динара.” 

Члан 4. 

Брише се члан 72. Одлуке. 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 

 
О б р а з л о ж е њ е : 

 
Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима објављен је у "Службеном 

гласнику РС", бр. 13/2016 од 19.2.2016. године и ступио је на снагу 27.2.2016. године.  
Према члану 35. став 2. и члану 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 

гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) новчана казна и рад у јавном 
интересу, могу се прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине 
аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине града или скупштине града 
Београда. Одлукама скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине 
града или скупштине града Београда, могу се прописати новчане казне само у фиксном 
износу, и то од минималног до половине највишег фиксног износа прописаног у ставу 2. 
овог члана. 

Самосталним чланом 21. Закона о изменама и допунама  
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 13/2016) прописан је рок од једне 
године, од дана ступања на снагу овог Закона, за усклађивање прописа о прекршајима који 
нису у складу са овим законом.  
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Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење ове Одлуке и мишљења Одбора за статут и нормативна акта, донела је 
одлуку као у диспозитиву.   
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 352-3/2017-I  
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 

На основу  чланова 35. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 
65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и 
члана 46. тачка 7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године донела је  
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком врше се измене Одлуке о условима за држање домаћих животиња на 

подручју општине Сента (“Службени лист општине Сента”, број 6/2014), у даљем тексту 
„Одлука“. 

 
Члан 2. 

 
Мења се члан 46. Одлуке и гласи: 
„Уколико је вршење послова зоохигијенске службе поверено ЈКСП, исто ће се 

казнити новчаном казном у износу од 150.000,00 динара за прекршај, и то ако: 
- не обавља послове зоохигијене у складу са одредбама члана 27. до 29. Одлуке; 

- не врши, односно не организује хватање пса и мачака луталица и забрињавање 
напуштених животиња; 

- не обезбеди, односно не организује рад и функционисање прихватилишта у 
складу са одредбама члана 32. до 37. Одлуке; 

- не обезбеди организовано сакупљање и превоз животињских лешева у смислу 
одредбе члана 38. Одлуке; 

- лишава живота псе односно мачке супротно одредбама члана 39. до 41. Одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у ЈКСП новчаном 
казном у износу од 25.000,00 динара.“ 

 
Члан 3. 

 
Мења се члан 47. Одлуке и гласи: 
„Новчаном казном у износу од 75.000,00 динара казниће се правно лице:  
 

1. држи пса који може представљати опасност по околину на начин супротан члану 7. 
и 8. Одлуке;  
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2. изводи пса који може представљати опасност по околину на начин супротан члану 
8. и 9. Одлуке; 

3. не изврши обавезе из члана 10. Одлуке; 

4. држи већи број паса и мачака од броја прописаног у члану 11. до 14. Одлуке; 

5. не држи пса на начин прописан чланом 15. Одлуке; 

6. не истакне натпис "чувај се пса" на месту одређеном у члану 16. Одлуке; 

7. изводи и шета пса супротно члану 17. Одлуке; 

8. као власник или држалац пса омогући лицу млађем од 18 година да изводи пса у 
шетњу (члан 18. Одлуке);  

9. изводи пса на јавне зелене површине супротно одредби члана 19. Одлуке; 

10. не очисти јавну површину или просторију коју су пас или мачка загадили (члан 20. 
Одлуке);  

11. приликом извођења пса или мачке код себе нема потврде о извршеном 
обележавању пса, о вакцинацији пса или мачке, као и PVC кесе за измет пса и 
мачке (члан 20. и 21. Одлуке);  

12. не вакцинише пса и мачку односно не обележи пса на начин из члана 21. Одлуке; 

13. нe пријави сумњу на заразну болест (члан 22. Одлуке); 

14. не пријави озлеђивање других лица од стране мачке или пса чији је он власник или 
држалац (члан 23. Одлуке); 

15. ако држи и узгаја псе и мачке супротно одредбама члана 24. до 26. Одлуке; 

16. ако лишава живота псе односно мачке супротно одредбама члана 39. до 41. Одлуке; 

17. ако поступа супротно одредбама члана 42. Одлуке; 

18. спречава комуналног инспектора да изврши надзор у складу са одредбама члана 44. 
Одлуке;  

19. не поступи по решењу комуналног инспектора из члана 45. Одлуке; 

20. не предузима и друге мере у складу са овом одлуком. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 12.000,00 динара. 
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За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 
35.000,00 динара.  
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном од 
12.000,00 динара.“ 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Сента“. 
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О б р а з л о ж е њ е : 
 

Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима објављен је у " Службеном 
гласнику РС", бр. 13/2016 од 19.2.2016. године и ступио је на снагу 27.2.2016. године.  

Према члану 35. став 2. и члану 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) новчана казна и рад у јавном 
интересу, могу се прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине 
аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине града или скупштине града 
Београда. Одлукама скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине 
града или скупштине града Београда, могу се прописати новчане казне само у фиксном 
износу, и то од минималног до половине највишег фиксног износа прописаног у ставу 2. 
овог члана. 

Самосталним чланом 21. Закона о изменама и допунама  
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 13/2016) прописан је рок од једне 
године, од дана ступања на снагу овог Закона, за усклађивање прописа о прекршајима који 
нису у складу са овим законом.  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење ове Одлуке и мишљења Одбора за статут и нормативна акта, донела је 
одлуку као у диспозитиву.   
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 352-6/2017-I 
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу  чланова 35. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 

65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и 
члана 46. тачка 7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године донела је  
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком врше се измене Одлуке о условима за држање домаћих животиња на 

подручју општине Сента (“Службени лист општине Сента”, број 6/2014), у даљем тексту 
„Одлука“. 

 
Члан 2. 

 
Мења се члан 49. Одлуке и гласи: 

„Новчаном казном у износу од 75.000,00 динара казниће се правно лице:  
1. ако не обезбеди услове за држање животиња предвиђених чланом 4. и 5. ове 

Одлуке;  

2. ако држи дивље животиње везане супротно члану 5. став 3. ове Одлуке;  

3. ако не обавести најближу ветеринарску службу или надлежну републичку 
ветеринарску инспекцију о томе да је животиња оболела од неке заразне болести 
(члан 6. Одлуке);  

4. ако држи или тови животиње супротно члану 8. ове Одлуке;  

5. ако нема одговарајућу осочну односно ђубришну јаму прописану чланом 9. ове 
Одлуке;  

6. ако не испоштује удаљеност прописану члaном 10. ове Одлуке;  

7. ако је економски објекат – сточна стаја у његовом власништву изграђен супротно 
одредбама члана 12. ове Одлуке;  

8. ако не поштује одредбе члана 13. ове Одлуке;  

9. ако не обезбеди одговарајућу површину за животиње прописану чланом 14. ове 
Одлуке;  
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10. ако не испоштује удаљеност економског објекта - сточне стаје од стамбеног или 
пословног објекта на истој или на суседној парцели прописану чланом 15. ове 
Одлуке;  

11. ако држи пернату живину у економском објекту или у кавезу који није изграђен у 
складу са чланом 18. ове Одлуке;  

12. ако држи пернату живину у ограђеном простору који иста може да напусти (члан 
19.  Одлуке);  

13. ако не обезбеди одговарајућу површину за живину или не испоштује удаљеност 
економског објекта са ограђеним простором, кавеза од најближег стамбеног или 
пословног објекта на истој или суседној парцели прописану чланом 20. ове Одлуке 
;  

14. ако држи дивље или егзотичне животиње на територији општине Сента без решења 
о одобрењу држања и репродукције дивљих и егзотичних животиња надлежног 
министарства (члан 22. Одлуке);  

15. ако држи аутохтоне или алохтоне дивље животиње у заточеништву ради узгоја, 
продаје и куповине супротно одредбама члана 22. став 2. Одлуке;  

16. ако држи аутохтоне или алохтоне дивље животиње супротно одредбама члана 22. 
став 3. Одлуке;  

17. ако не испоштује услове из члана 23. ове одлуке;  

18. ако држи украсне животиње и птице супротно одредбама члана 24. и 26. Одлуке;  

19. ако не прибави сагласност од надлежног органа за заштиту животне средине из 
члана 25. Одлуке;  

20. ако држи голубове супротно члану 27-31. Одлуке;  

21. ако држи нојеве супротно члану 32-35. Одлуке;  

22. ако држи куниће супротно члану 36. и 37. Одлуке;  

23. ако држи пчеле супротно одредбама члана 38-43. Одлуке;  

24. ако држи животиње супротно одредбама члана 45.  Одлуке;  

25. ако поступи супротно одредбама члана 46. Одлуке;  

26. ако не поступи у складу са решењем комуналног инспектора из члана 48. став 1. 
тачка 1. и 2.  
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 35.000,00 
динара предузетник.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 12.000,00 
динара физичко лице и одговорно лице у правном лицу.“ 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Сента“. 
 

 
 
 
 

11



 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима објављен је у "Сл. гласнику 
РС", бр. 13/2016 од 19.2.2016. године и ступио је на снагу 27.2.2016. године.  

Према члану 35. став 2. и члану 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) новчана казна и рад у јавном 
интересу, могу се прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине 
аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине града или скупштине града 
Београда. Одлукама скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине 
града или скупштине града Београда, могу се прописати новчане казне само у фиксном 
износу, и то од минималног до половине највишег фиксног износа прописаног у ставу 2. 
овог члана. 

Самосталним чланом 21. Закона о изменама и допунама  
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 13/2016) прописан је рок од једне 
године, од дана ступања на снагу овог Закона, за усклађивање прописа о прекршајима који 
нису у складу са овим законом.  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење ове Одлуке и мишљења Одбора за статут и нормативна акта, донела је 
одлуку као у диспозитиву.   
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 352-5/2017-I  
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу  чланова 35. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 

65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и 
члана 46. тачка 7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године донела је  
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МЕРАМА, НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
СУЗБИЈАЊА И УНИШТАВАЊА КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ – AMBROSIA 

ARTEMISIIFOLIA L. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком врше се измене Одлуке о мерама, начину и условима сузбијања и 

уништавања коровске биљке амброзије – Ambrosia artemisiifolia L. на територији општине 
Сента (“Службени лист општине Сента”, број 8/2009 и 7/2010), у даљем тексту „Одлука“. 

 
Члан 2. 

 
Мења се члан 14. Одлуке и гласи: 

„Новчаном казном за прекршај казниће се лице које поступа супротно одредбама члана 3., 
члана 4., члана 5., члана 6., члана 7., 8. и члана 9. ове Одлуке:  

– правно лице казном у износу од 75.000,00 динара 
– одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 12.000,00 динара 
– предузетник новчаном казном у износу од 35.000,00 динара 
– физичко лице новчаном казном у износу од 12.000,00 динара.“ 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима објављен је у "Службеном 
гласнику РС", бр. 13/2016 од 19.2.2016. године и ступио је на снагу 27.2.2016. године.  

Према члану 35. став 2. и члану 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) новчана казна и рад у јавном 
интересу, могу се прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине 
аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине града или скупштине града 
Београда. Одлукама скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине 
града или скупштине града Београда, могу се прописати новчане казне само у фиксном 
износу, и то од минималног до половине највишег фиксног износа прописаног у ставу 2. 
овог члана. 

Самосталним чланом 21. Закона о изменама и допунама  
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 13/2016) прописан је рок од једне 
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године, од дана ступања на снагу овог Закона, за усклађивање прописа о прекршајима који 
нису у складу са овим законом.  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење ове Одлуке и мишљења Одбора за статут и нормативна акта, донела је 
одлуку као у диспозитиву.   
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 501-11/2017-I  
Дана: 24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу  чланова 35. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 

65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и 
члана 46. тачка 7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године донела је  

 
 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРОИЗВОДЊЕ, 

ДИСТРИБУЦИЈЕ И СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком врше се измене Одлуке о условима и начину производње, 

дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом (“Службени лист општине Сента”, број 
16/2013, 18/2013, 14/2014, 20/2015, 24/2015 и 30/2015), у даљем тексту „Одлука“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 84. став 1. Одлуке речи: „Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај енергетски субјект ако:“ замењују се речима: 
„Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај енергетски 
субјект ако:“. 

У члану 84. став 2. Одлуке речи: „За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00  динара и одговорно лице у 
енергетском субјекту.“ замењују се речима: „За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 25.000,00 динара и одговорно лице у енергетском субјекту.“. 

 
Члан 3. 

Мења се члан 85. Одлуке и гласи:  

„Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице, а 
новчаном казном од 25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу ако изврши неку од 
радњи из члана 73. став 1. ове одлуке и одбије да успостави раније (пређашње) стање у 
року који одреди енергетски субјект (члан 73. став 2. Одлуке). За прекршај из става 1. овог 
члана казниће се новчаном казном од 75.000,00 до динара предузетник.  

За прекршај из става 1. Овог члана казниће се новчаном казном од 25.000,00 динара 
физичко лице.“ 

Члан 4. 

У члану 86. став 1. Одлуке речи: „Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се правно лице, новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се предузетник, а новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице, ако:“ замењују се 
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речима: „Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице, 
новчаном казном у износу од 75.000,00 динара казниће се предузетник, а новчаном казном 
од 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице, ако:“. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима објављен је у "Службени 
гласнику РС", бр. 13/2016 од 19.2.2016. године и ступио је на снагу 27.2.2016. године.  

Према члану 35. став 2. и члану 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) новчана казна и рад у јавном 
интересу, могу се прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине 
аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине града или скупштине града 
Београда. Одлукама скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине 
града или скупштине града Београда, могу се прописати новчане казне само у фиксном 
износу, и то од минималног до половине највишег фиксног износа прописаног у ставу 2. 
овог члана. 

Самосталним чланом 21. Закона о изменама и допунама  
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 13/2016) прописан је рок од једне 
године, од дана ступања на снагу овог Закона, за усклађивање прописа о прекршајима који 
нису у складу са овим законом.  
 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење ове Одлуке и мишљења Одбора за статут и нормативна акта, донела је 
одлуку као у диспозитиву.   
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 46-4/2017-I  
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 5. став 4. Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", 

број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013.), члана 35. и 39. Закона о 
прекршајима ("Службени гласник РС", број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 46. тачка 7. Статута 
општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине 
Сента на својој седници, одржаној дана 24. фебруара 2017. године донела је 
 
 

О     Д     Л     У     К    У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком се врше измене и допуне Одлуке о улицама, општинским и 
некатегорисаним путевима на територији општине Сента ("Службени лист општине 
Сента", број 2/07, 7/08, 7/10 – др. одлука, 3/11 и 6/2015). 
 

Члан 2. 
 

У члану 6. речи "Општинска управа Сента – Одељење за урбанизам и стамбено-
комуналне делатности" замењују се речима "Општинска управа општине Сента – 
Одељење за грађевинске и комуналне послове" 

 
Члан 3. 

 
Члан 15. мења се и гласи: 

 
"Раскопавање улица и општинских и некатегорисаних путева, може се обављати 

само на основу решења за раскопавање јавне површине, коју издаје Одељење, уз 
претходно прибављену дозволу са техничким условима за раскопавање јавне површине 
организационе јединице општинске управе надлежне за послове саобраћаја. 
 

Заузеће делова улица и општинских и некатегорисаних путева може се 
обављати само на основу сагласности, коју издаје организациона јединица општинске 
управе надлежна за послове саобраћаја." 
 

Члан 4. 
 

У члану 19. после става 1. додају се ставови 2, 3, 4. и 5., који гласе: 
 

"На саобраћајну сигнализацију и на њеном носачу, забрањено је постављање 
било чега што није у вези са значењем саме сигнализације. 
 

Забрањено је неовлашћено постављање, уклањање, оштећивање и измена 
значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута. 
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Не смеју да се постављају табле, знакови, светла, стубови или други слични 
предмети којима се заклања или умањује уочљивост постављене саобраћајне 
сигнализације. 
 

Забрањено је постављати предмете који својим обликом, бојом, изгледом или 
местом постављања подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију, или 
заслепљују учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити 
опасна за безбедност саобраћаја." 
 

Члан 5. 
 

У члану 21. став 1. реч "коју" замењује се речима "и одобрења, које". 
 

Члан 6. 
 

У члану 22. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 
 

"Уз захтев за издавање дозволе за ванредни превоз прилаже се: 
- подаци о врсти и димензијама ствари које се превозе (дужина, ширина, висина и 
маса); 

- подаци о возилу – скупу возила који се користи за ванредни превоз (марка и тип 
возила, регистарски број, носивост, снага мотора, број осовина, размак између 
осовина, осовинско оптерећење, дужина, ширина, висина и сопствена маса возила, 
висина товарног пода); 

- подаци о укупним димензијама возила заједно са стварима на њему (дужина, 
ширина, висина, укупна маса и осовинско оптерећење); 

- скица возила, заједно са стварима на њему, у дводимензионалној пројекцији; 
- предвиђено време обављања ванредног превоза; 
- итинерер (редослед улица кроз које се ванредни превоз обавља)." 

 
Члан 7. 

 
У члану 29. став 1. речи "од 5.000,00 до 500.000,00 динара" замењују се речима 

"75.000 динара". 
 

Члан 8. 
 

У члану 29. став 1. тачка 5. после речи "члана 19." додају се речи "став 1." 
 

Члан 9. 
 

У члану 29. после тачке 5. додају се тачке 6, 7, 8. и 9., који гласе: 
 

"6. ако поступи супротно одредби члана 19. став 2.: 
   7. ако неовлашћено поставља, уклања, оштећује или измењује значење 
саобраћајне сигнализације или опреме пута; 
   8. ако поступи супротно одредби члана 19. став 4.: 
   9. ако поступи супротно одредби члана 19. став 5." 
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Члан 10. 
 

У члану 29. став 2. и 3. речи "од 250,00 до 25.000,00 динара" замењују се речима 
"12.000 динара". 
 

Члан 11. 
 

У члану 29. после става 3. додаје се став 4., који гласи: 
 

"За прекршај из става 1. овог члана казниће се и приватни предузетник 
новчаном казном 35.000 динара.". 
 

Члан 12. 
 

У члану 30. став 1. речи "од 5.000,00 до 500.000,00 динара" замењују се речима 
"75.000 динара". 
 

Члан 13. 
 

У члану 30. став 2. и 4. речи "од 250,00 до 25.000,00 динара" замењују се речима 
"12.000 динара". 

Члан 14. 
 

У члану 30. став 3. речи "од 2.500,00 до 250.000,00 динара" замењују се речима 
"35.000 динара". 

 
Члан 15. 

 
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: 344-34/2017-I 
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 

На основу члана 35. став 7. и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 46. тачка 6. Статута општине Сента („Службени лист Општине Сента”, бр. 
5/2011),  Скупштина Општине Сента, на својој седници одржаној дана 24. фебруара 2017. 
године, доноси 

 
О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА  БЛОК  БРОЈ 8, ДЕЛА  БЛОКА 7 И ДЕЛА  БЛОКА 9. - 

НАРОДНЕ БАШТЕ У СЕНТИ 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком приступа се изради Pлана детаљне регулације ЗА БЛОК  БРОЈ 8,  ДЕЛА  

БЛОКА 7 И ДЕЛА БЛОКА 9  - Народне баште у Сенти   (у даљем тексту: План). 
 
 

Члан 2. 
 

Оквирне границе обухвата планског документа са описом 
 

 Планом детаљне регулације обухваћен је простор који заузима цца 29ха .  

  
 ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ : 
 
 Почетна тачка описа границе обухвата плана број 1 налази се на тромеђи парцела 42,  66/2 
и 8189. 
 
Од тачке број 1 граница иде у правцу југоистока секући парцелу канала број 8189 а потом 
у правцу југа пратећи границу парцеле број 85/2 и 71 до тачке број 2 на тромеђи парцела 
71, 40 и 62. 
 
Од тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи међу парцеле 40 и  ломи се 
према југозападу пратећи међу са парцелом 62 до тачке број 3 на тромеђи парцела 62,60 и 
59. 
 
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу северно истока пратећи међу парцеле 59 до 
тачке број 4 на тромеђи парцела 62,56 и 59. 
 
Од тачке број 4 граница иде у правцу југа пратећи границу парцела број 59 до тачке број 5 
на тромеђи парцела 58, 71 и 59. 
 
Од тачке број 5 граница иде у правцу југа пратећи границу парцела број 71 до тачке број 6 
на тромеђи парцела 58, 71 и 8190. 
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Од тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи међу парцеле 8190 
до тачке број 7 на тромеђи парцела 131,138 и 8190. 
 
Након тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи западну границу 
парцела 138 и 131 до тачке број 8 на тромеђи парцела 8186, 117/3 и 8236. 
 
Након тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи северну границу 
канала парцела број 8186 до тачке број 9 на прелому међе парцеле канала 8189. 
 
Од тачке број 9 граница се ломи и где у правцу северозапада пратећи међу парцеле број 70 
до тачке број 10 на тромеђи парцела 70, 8189 и 63. 
 
Након тачке број 10 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи међу парцеле 
број 63 до тачке број 11 на тромеђи парцела 63, 66/1 и 66/3. 
 
Од тачке број 11 сече парцелу 66/3 и ломи се у правцу југоистока источном међом парцеле 
66/3 , до тачке број 12 на тромеђи парцела 66/3, 66/2 и 8189. 
 
Након тачке број 12 граница се ломи п иде у правцу североистока пратећи међу парцеле 
8189 до тачке број 1. 

 
На графичком прилогу граница обухвата дата је као оквирна за парцеле број .:59, 

62, 64, 65, 66/1, 66/3, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1,  73, 74, 75, 76, 77/1, 77/2, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 
82, 83, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 86, 87/1, 87/2, 130, 131, 8186 и 8189,  
док ће се коначна граница планског подручја дефинисати приликом израде Нацрта плана. 

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак 

потребних подлога за план: 
 
Предметни простор се налази у обухвату Генералног плана насеља Сента 

(„Службени лист општине Сента” бр. бр. 7/08), којим се за блок  8  прописује обавеза 
израде Плана детаљне регулације. 

Подлога на којој се израђује План: 
К.О. Сента 
Размера 1:1000 -  Катастарско топографски план 

Члан 4.  
 

 Принципи планирања, коришћења , уређења и заштите простора из важеће 
планске документације 
 

Планирање, коришћење и уређење простора се заснива на принципу одрживог 
развоја кроз интегрални и континуални приступ планирању, рационално, вишенаменско и 
одрживо коришћење земљишта и заштиту животне средине. Начела планирања се 
базирају на унапређењу квалитета и услова живљења кроз обезбеђење реализације 
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Члан 5. 
 

Визија и циљеви планирања, коришћења уређења и заштите планског подручја 
 
Спорт и рекреација заузимају све значајније место у функционалној структури савремено 
конципираних насеља, пре свега, у циљу очувања здравља и добре кондиције свих 
категорија становништва.  
  
За задовољавање потреба из области спорта, рекреације и физичке културе ту су, пре свега, 
постојеће површине – комплекс базена, фудбалска игралишта и терени за атлетику, 
стрелишта, куглана, затим остали објекти, сале и спортски терени на територији насеља, а 
уз то још дечија игралишта, фискултурне сале и спортски терени у оквиру основних и 
средњих школа. У склопу наведених површина могуће су интервенције (обогаћење 
садржаја, уређење терена, изградња, реконструкција и доградња пратећих објеката и 
слично) у циљу побољшања услова функционисања.   
  
У наредном планском периоду треба обезбедити и нове спортско-рекреативне садржаје, 
који ће становништву насеља Сента, (а нарочито младима) омогућити правилније и 
садржајније организовање слободног времена.  
  
Укупно, површине намењене спорту и рекреацији обухватају око 33,96 ha. Највећи део ове 
површине чини спортско-рекреативни центар, који се формира на северо-истоку насеља (у 
блоковима 7 и 8), на подручју тзв. Народне баште, где су већ изграђени поједини спортски 
садржаји (фудбалска игралишта, терени за атлетику, отворени и затворени базен, куглана). 
Овај простор је са насељем повезан колским и пешачким пролазима испод пруге, која дели 
овај комплекс од насеља. Источну границу комплекса чини насип према Тиси, преко кога 
је могуће повезати спортски центар са Тисом и садржајима који се планирају на Тиси и уз 
њу (блок 9). То су пре свега марина за чамце и друга пловила, као и заштитно-шумски 
комплекс, који може да се користи у рекреативне сврхе – трим стазе, шеталишта, отворени 
терени и игралишта, ауто-камп и слично. У склопу овог простора, у јужном делу, 
формирао би се и прикладан споменпарк са спомеником.  
  
Од нових садржаја у склопу спортско-рекреативног центра планирани су: 
полуфункционална спортска хала, терени за мале спортове – кошарка, одбојка, рукомет, 
игралишта за децу , клизалиште, пешачке стазе, паркиралишта, јавни санитарни објекти, 
простор за камповање, осветљење, чесма са пијаћом водом и слични садржаји. Поменути 
комплекс базена треба проширити и уредити: уз отворени базен изградити још један мањи, 
рекреативни базен, затим ''брчкавац'' за најмлађе, као и савремен затворени базен са 
пратећим садржајима (свлачионице, купатила, сауна, соларијум, теретана и сл.), с обзиром 
да је постојећи затворени базен мали и неадекватан, те нема ни најосновнији пратећи 
простор. Овако конципирано градско купалиште, би уз примену термоминералне воде 
(која се делимично већ користи), као и друге спортско-рекреативне садржаје у склопу 
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центра и одговарајуће здравствене и смештајно-угоститељске капацитете у окружењу, 
могло у будућности прерасти у својеврстан спортско-рекреативно-рехабилитациони 
комплекс, а Сента у бањско-туристички центар.  
   
 Окружење обухвата плана 
 
Такође, мањи спортско-рекреативни садржаји, комерцијалног карактера (фитнес и аеробик 
центри, теретане, тениски терени, куглане и сл.) се могу и убудуће развијати на осталом 
земљишту, у зони центра, становања или радних садржаја.   
  
Северно од насеља, уз викенд зону (шумски комплекс), планира се формирање насељске 
плаже са пратећим садржајима. Поред ове, грађани ће, као и до сада, користити плажу 
формирану на левој обали Тисе, наспрам насеља (у К. О. Чока).  
  
Треба још рећи, да су планирани спортско-рекреативни садржаји у насељу намењени пре 
свега становницима Сенте свих старосних група, затим корисницима из околних места, 
али и потенцијалним туристима. 
 
 

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и 
коришћења земљишта 

 
У складу са смерницама из Генералног плана насеља Сента („Службени лист 

општине Сента” бр. бр. 7/08) за блок  број 8. дела блока 7 и  дела блока 9 - Народне баште 
у Сенти, Планом ће се утврдити намена простора која ће обухватати садржаје спорт и 
рекреацију, kao преовлађујуће садржаје, а као компатибилне садржаје угоститељство,  
својеврстан спортско-рекреативно-рехабилитациони комплекс, а Сента у бањско-
туристички центар. 

 
Члан 7. 

 
Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде и рок 

за израду 
 

За израду Плана средства се обезбеђују из буџета  Општине Сента. 
Рок за израду је шест (6) месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана. 

 
Члан 8. 

 
Место и начин обављања јавног увида 
 

 План ће бити изложен на јавни увид у трајању од 30 дана, у згради Општине Сента. 
Оглашавање излагања на јавни увид и излагање ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БРОЈ 8,  
ДЕЛА  БЛОКА 7 И ДЕЛА БЛОКА 9 - - Народне баште у Сенти на јавни увид обавиће Одељење за 
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грађевинске послове Општинске управе Општине Сента . 
 

Члан 9. 
 

Одлука о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја 
 

Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину за План. 
 

Члан 10. 
 

Број примерака плана који је потребно израдити у аналогном и дигиталном 
облику 

 
Потребно је израдити осам по (6) примерака плана у аналогном и дигиталном 

дигиталном облику. 
 

Члан11. 
 

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: 35-1/2017-I 
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Намена површина из Генарелног плана насеља Сента 
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Граница подручја обухваћеног планом ( од 1 до 12) 

 7

15
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Предлог 
На основу члана 60-64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009, 112/2015), члана 32. става 1. тачке 6. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон и 101/2016 – др. закон) и члана 46. става 1. тачке 7. Статута Општине Сента 
(„Службени лист Општине Сента”, бр. 5/2011) Скупштина општине Сента на седници 
одржаној 24. фебруара 2017. године доноси 
  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА У ПОСТУПЦИМА ДАВАЊА У ЗАКУП 
ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ  
  

Члан 1. 
 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о одређивању надлежног органа у 
поступцима давања у закуп односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини („Службени лист општине Сента“, број 1/2016) у даљем тексту: Одлука. 
 

Члан 2. 
 

У наслову Одлуке иза речи „надлежног органа“ додају се речи „односно надлежног 
радног тела“. 
 

Члан 3. 
 

У члану 1. Одлуке додаје се нови став 2, који гласи: 
„Овом Одлуком такође одређују се надлежности радних тела у општини Сента, која 
учествују у припремним и пропратним радњама везаних за доношење и извршење 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
општини Сента.” 
 

Члан 4. 
 

Након члана 2. Одлуке додаје се нови чланови 2. а и 2. б према следећем: 
 

„Члан 2. а 
 

Припремне и пратеће радове у вези израде и доношења Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента врши 
Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у општини Сента. 

 
Председника и чланове Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента именује и разрешава Скупштина 
општине Сента. 
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Мандат председника и чланова Комисије из става 2 овог члана траје 4 године. 
 
Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у општини Сента има следеће надлежности: 
1. врши израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Сента – у даљем тексту: 
Предлог Годишњег програма,  

2. утврђује врсту и обим радова које треба извршити и одређује динамику извођења 
радова и улагања средстава у периоду за који се доноси Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сента, 

3. утврђује податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у 
складу са чланом 60. став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 65/2008 – др. Закон, 41/2009 и 112/2015),  

4. прибавља мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/2008 – др. Закон, 41/2009 и 
112/2015). 

 
Комисија је дужна да Предлог Годишњег програма достави Министарству 

надлежном за послове пољопривреде на давање сагласности до краја фебруара текуће 
године, како би Скупштина општине Сента могла да доноси Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента. 

 
Стручне и административне послове за потребе Комисије за израду Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента 
обавља унутрашња организациона јединица Општинске управе општине Сента надлежна 
за послове пољопривреде. 

 
Члан 2. б 

 
 Поступак јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у општини Сента спроводи Комисија за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини 
Сента. 
 
 Председника и чланове Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сента именује и 
разрешава Скупштина општине Сента. 

 
Мандат председника и чланова Комисије из става 2 овог члана траје 4 године. 
 
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сента има следеће 
надлежности: 

1. одређује цену закупа за давање у закуп по праву пречег закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини,  
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2. одређује цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини у 
вансудским поравнањима,  

3. одређује почетну цену закупа пољопривредног земљишта у државној 
својини, за које треба да буде расписан поступак јавног надметања, 

4. прикупљује пријаве за јавно надметање, 
5. спроводи поступак јавног надметања, 
6. предлаже Председнику општине најповољнијег понуђача. 

 
Стручне и административне послове за потребе Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 
општини Сента обавља унутрашња организациона јединица Општинске управе општине 
Сента надлежна за послове пољопривреде.” 
 

Члан 5. 
 

Чланови Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Сента именовани Решењем број 020-6/2015-I од 10. 
02. 2015. године, које је измењено Решењем о разрешењу председника и чланова Комисије 
за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
у општини Сента број 020-116/2016-I од 17. 11. 2016. године и Решењем о именовању 
председника и чланова Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента број 020-117/2016-I од 17. 11. 
2016. године, настављају да врше своју дужност до истека мандата одређеног у решењу 
број 020-6/2015-I од 10. 02. 2015. године. 

Чланови Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сента именовани Решењем о 
образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сента број 020-8/2015-I од 10. 
02. 2015. године, које решење је измењено Решењем о разрешењу председника и члана 
Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини у општини Сента број 020-118/2016-I од 17. 11. 2016. године 
и Решењем о именовању председника и члана Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини 
Сента број 020-119/2016-I од 17. 11. 2016. године настављају да врше своју дужност до 
истека мандата одређеног у решењу број 020-8/2015-I од 10. 02. 2015. године. 
 

Члан 6. 
 

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 
 

Према члану 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члану 46. става 1. тачке 7. 
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Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011) Скупштина 
општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте. 
 
Пошто се показала потреба да се прецизирају и тачно одреде надлежности Комисије за 
израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
општини Сента и Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сента, Општинско веће 
општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине Сента 
предложило је измену и допуну Одлуке о одређивању надлежног органа у поступцима 
давања у закуп односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. 
 
Разлог да ова Одлука ступа на снагу даном доношења је потреба да се други круг јавног 
надметања за издавање пољопривредног земљишта у закуп спроведе у најкраћем могућем 
року, јер уговори о закупу пољопривредног земљишта на основу тог јавног надметања ће 
се склопити само до 31. 10. 2017. године. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
и мишљења Одбора за статут и нормативна акта Скупштине општине Сента, донела је 
одлуку као у диспозитиву. 
  
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 320-6/2017-I /2017-I 
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
 На основу члана 22. става 1. тачке 2. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/2016), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 21. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на својој 
седници одржаној 24. фебруара 2017. године донела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног-стамбеног 
предузећа Сента за 2017. годину, који је Надзорни одбор предузећа донео на својој 
седници одржаној дана 30.11.2016. године, Одлуком под бројем НО 01-2245-05/2016-2. 
 
 

II 
 

 Овај закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 023-13/2016-I 
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 

 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

На основу члана 22. става 1. тачке 2. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 119/2012 и 116/2013), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 21. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), јавно предузеће има 
обавезу да доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача. 
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ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално-стамбено предузеће Сента
седиште: 24400 Сента, ул. Илије Бирчанина бр. 2.
претежна делатност: 3600 (скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)
матични број: 08139679
ПИБ: 101101238
ЈББК: 85920
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА

           Тел: 024/827-800, Факс: 024/812-529
           е-маил адреса: jksp@jksp-senta.co.rs    
           wеб страна:   www.jksp-senta.co.rs

Сента, 30.11.2016
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1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Предузеће је основано 10.05.1949. године. Након разних трансформација, у овом организационом
облику послује од 01.01.1989. године, да би коначан назив ЈКСП Сента добило 31.12.1998. године.

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као
делатности од општег интереса, на територији општине Сента и пружања комуналних услуга од
значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за
пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода,  управљања комуналним отпадом,
управљања гробљима и обављања погребних услуга, управљања јавним паркиралиштима,
управљања пијацама, одржавања улица и путева,  одржавања чистоће на површинама јавне намене,
одржавања јавних зелених површина и обављања пољочуварске  делатности.

Законски     оквир  и

 Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015), 

 Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016),
 Закон о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011),
 Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 

5/2015),
 Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ 57/89, 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља),
 Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 

61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 
– усклађени дин. узн., 83/2015 и 5/2016 – усклађени дин. изн.),

 Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013),
 Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ 

бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС),
 Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник 

РС“ бр. 119/2012 и 68/2015),
 Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010 и 93/2012),
 Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016),
 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 
и 145/2014),

 Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон),
 Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС“ бр. 101/2005 и 91/2015),
 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
 Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/1997 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“ бр. 

30/2010),
 Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10),
 Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 

других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014),
 Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014 и 6/2016 – др. закон),
 Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији 

Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015),
 Закључак     Владе     05   број:     023-  11810  /201  5     од     05  .11.201  5  .
 Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Сл. гласник РС” 

бр. 27/2014),
3
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 Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике 
Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и 
пореза на добит предузећа аутономној покрајини (“Сл. гласник РС” бр. 6/06 и 108/08),

 Статут општине Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 5/11),
 Статут Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 26/16).

Основни     концепт     за     израду     програма:   

 Полази се од пројекције остварења физичког обима за 2016. годину по обрачунским контима код 
водоснабдевања, канализације, изношења смећа, и осталих делатности, са претпоставком да 
ће се физички обим услуга остваривати у истом обиму у Сенти.

 Приклључење микроводоводних заједница и у Сенти и у околним насељима.

 Програм пословања за 2017. годину је процена могућности финансирања очекиваних расхода, 
као и процена остваривања прихода из којих ће се потребе финансирати. 

 Програм пословања за 2017. годину је урађен на основу Закључ  ка   Владе 05 број  а  : 023-
11810/2015 од 05.11.2015.   као и на основу података стручне службе.

Визија

ЈКСП је током 2008. године увело систем квалитета по стандарду СРБС ИСО 9001/2008, где су 
дефинисане визије у облику Политике Квалитета

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ПРУЖАЊУ УСЛУГА ЈЕ ОСНОВА
ПОСЛОВНОГ УСПЕХА И ДАЉЕГ РАЗВОЈА ЈКСП СЕНТА

КВАЛИТЕТНО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈЕ НАЈВИШИ ПРИОРИТЕТ У РАДУ
Овим приоритетом утврђујемо и задовољавамо захтеве

и очекивања корисника наших услуга.
Квалитет у пружању услуга постижемо остваривањем 

дефинисаних одговорности, овлашћења и међусобних веза 
свих који су у кључени у систем квалитета.

ТЕЖИМО ДА РАДИМО БЕЗ ГРЕШКЕ
 Поштујемо наше стандарде о квалитету услуга 

који су дефинисани у документима система квалитета.

СТАЛНО ПОБОЉШАВАМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА
У сваком организационом делу следимо програм побољшавања 

система квалитета у процесу рада и пружања услуга.
Метод пружања услуга је заснован на спречавању појава неусаглашености.

СТРУЧНО СЕ ОСПОСОБЉАВАМО
Сваки радник својим сталним стручним образовањем и усавршавањем, 

активно доприноси реализацији програма квалитета.

СТАЛНО ПРЕИСПИТУЈЕМО И ДОГРАЂУЈЕМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА
Руководство, на челу са директором, вршећи надзор, 

проверу и преиспитивање система квалитета, 
одговорно је за спровођење политике квалитета.

4
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ПРОФЕСИОНАЛНО И ОДГОВОРНО ОБАВЉАМО ПОСАО
Професионалност и одговорност радника у обављању својих послова 

је услов за реализацију циљева политике квалитета.

Систем квалитета ЈКСП СЕНТА је заснован на стручној 
оспособљености његових радника, на култури рада и понашања, на одговорности 

и сталној контроли, као и непрекидном улагању у развој, побољшању техничке
опремљености 

и у неговању дугорочних пословних веза.

Реализацијом циљева политике квалитета и ДОСЛЕДНОМ ПРИМЕНОМ СТАНДАРДА
СРБС ИСО 9001 ЈКСП СЕНТА стално јача свој углед и остварује допринос развоју

струке.

Жеља нам је, да се сви захтеви и очекивања наших корисника буду што хитније 
обрађени и реализовани.

Циљеви

Циљеви предузећа одређују тежње предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена 
будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима. 
Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа.

Листа циљева за 2017 годину

1 Побољшавање наплате са ажурирањем корисника

2 Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана 

3 Замена водомера 

4 Побољшање енергетске ефикасности објекта управне зграде

Побољшање наплате са ажурирањем корисника   

р.б.
Орган. Служба

/Функција/ Активност Услови Исход

1. Општи сектор
Утвђивање заосталих обавеза и 
слање опомена
по потреби

Редовно праћење
картона корисника

5
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2. Општи сектор

Исписивање листе дужника 
предложених за тужбу или 
искључења са водоводне мреже са 
овером директора

Издвајање
корисника који не
плаћају редовно

3 Општи сектор
Анализа оствареног на основу 
опомене, предлога за искључење и 
тужби. Достављати директору

4 Општи сектор
Ажурирање адреса потрошача по 
пријавама и контрола података на 
лицу места

Сукцесивно Побољшање
наплате за 20%

Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана

Р.б.
Орган. Служба

/Функција/ Активност Услови Исход

1.
Одржавање 
водовода

Примопредаја постојећих објеката
Ангажовање

инспекцијских органа
на примопредаји

2. Инвестиција
Припрема техничке документације за
усклађивање водоводне мреже са 
законским прописима

Припрема
одговарајуће

техничке
документације за
предметну мрежу

3. Директор
Састанак са представницима Месних
Заједница или локалне самоуправе

Прихватање начина
суфинансирања

инвестиције

4. Инвестиција Израда понуда за извођење

5.
Одржавање 
водовода

Извођење радова

Повећање броја
корисника и

обезбеђење бакт.
исправне воде

Замена водомера 

Р.б.
Орган. Служба

/Функција/ Активност Услови Исход

1. Водовод
Списак корисника за замену 
водомера

2. Водовод
Демонтажа водомера и монтажа 
баждираног водомера

3
Магацин
Набавка

Баждирање водомера
Замена водомера

ван законског
рока

6
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Побољшање енергетске ефикасности објекта управне зграде

Р.б.
Орган. Служба

/Функција/ Активност Услови Исход

1 Техничка Припрема подлога за израду пројекта

2 Инвестиција Договори са пројектантом Израда пројекта

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
 

У прилогу се налази организациона шема са  именима  руководиоца  организационих  јединица
предузећа.

3.    ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

На основу фактурисане реализације у 2016. години планира се физички обим за 2017. годину:
                                                                

2017 ОПШТИНА ПРИВРЕДА ГРАЂАНИ УКУПНО

ВОДА                                 м3 64.642,40 45.973,2 800.189,30 910.804,90

КАНАЛИЗАЦИЈА              м3 63.996,18 112.518,7 728.420,71 904.935,59

ПРЕЧИШЋ. ВОДА            м3 63.996,18 115.023,6 737.334,40 916.354,18

СМЕЋЕ                              м2 533.780,41 908.888,4 6.524.926,2 7.967.595,01

Преглед старосне струкутуре и стања возног парка

У погледу техничке опремљености ЈКСП Сента располаже старим  возним парком , што захтева
повећане трошкове одржавања и обезбеђења  функционалног стања, и није опремљено савременом
механизацијом.

Списак возила за службе у 2016. години

Но. Назив Тип
Година

производње
Старост возила

Одржавање
водовода

1. Црвени путар Ивеко 35СЕ 1996 20

2. Црвени Поли Yуго Скала 2002 14

3. Флорида Поли Флорида 1.3
Поли

2004 12

4. Ровокопач Хидромек 2007 9

5. Дачија Комби Дачија 2010 6

6. Пунто Фиат Пунто 2006 10

Одржавање
канализације

7. Застава путар Заст.50.81НК 1990 26

8. Доубло Фиат Доубло 2007 9

7
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9. Цистерна ТАМ 130-Т11 1987 29

10. Црвени  Поли Yуго Скала 1997 19

11. Жути кипер Н. TAM 130-T11 1986 30

12. Канал Јет ФАП 2023 2006 10

Изношење 
смећа

13. Кипер ФАП 2136 1997 19

14. Жута Норба ФАП 2023 2006 10

15. Плава Норба ФАП1620 1997 19

16. Црвена Норба FAP 1620 1991 25

17. Накладач ТАМ TAM 130-T11 1989 27

18. Накладач МБ МБ 1213 1989 27

19. Накладач
Ивеко

Ивеко 2016 0

20. Жути путар ТАМ75-T5 1984 32

21. Булдозер ТГ 110 - -

22. Компактор Бомаг 1994 22

23. Пунто Фиат Пунто 2006 10

Зелена
површина

24. Трактор ИМТ ИМТ 542 1991 25

25. Тракторска
прик.

ИМТ 63540 1991 25

26. Башт.трактор Голдини 2006 10

27. Трактор Хинтер 2015 1

28. Пунто Фиат Пунто 2006 10

Погребна
служба

29. Бели комби Хундаи ВАН1 2006 10

Механичари

30. Жути Поли Поли ком.
ЏЕГ

1996 20

31. Бела Шкода Шкода
Фелициа 1.3

1997 19

32. Црвена Шкода Шкода Фел.
1.9. Д

1998 18

33. Ш.Фабиа Шкода Фабиа
1.4

2003 13

34. Yуго црвени Yуго Темпо
1.1

1999 17

Одржавање
водозахвата

35. Лада Караван Лада К. 2001 15

36. Yуго бели Yуго Темпо
1.1

1999 17

37. Доубло Фиат Доубло 2008 8

38. Пунто Фиат Пунто 2006 10

Prosečna starost 15
8
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Цца 50% водоводне мреже је старо преко 40 година, а поред тога није адекватно пројектовано. 
Услуге одржавања јавних зелених површина и одржавања јавне чистоће планиране су на годишњем 
нивоу по посебним редукованим програмима, а извршење услуга се ради према налозима датим од
стране надлежних лица у локалној самоуправи.

У целокупном пословању ЈКСП Сента у свим сегментима посебна пажња је посвећена мерама
заштите животне средине.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
ЗА 2017.ГОДИНУ

А.) Финансијски показатељи : 2016-процена реализације, 2017-годишњи план

ПРИХОДИ
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Образложење одступања реализације од планираних прихода у 2016. години 

Предузеће своје приходе остварује на домаћем тржишту. Годишњим планом за 2016. годину 
планирано је 185.458 хиљада динара,а процењени  приходи износе 181.931 хиљада динара.
На основу процене извршене услуге на домаћем тржишту су мање од планираног. Услуге чишчења 
улица и одржавања јавног зеленила се финансирају из буџета, обим тих услуга је смањен, те је због 
тога ЈКСП Сента остварило мање прихода. Наручени радови од стране Општине Сента су такође 
знатно мањи.
Приходи из буџета за јавни рад су остварени 653.081 хиљ.дин а били су планирани у износу од 738 
хиљада динара.
Приходи од накнаде за штету били су планирани у висини од 1.400 хиљада динара, остварени  су по 
процени у износу од 1.400 хиљада динара.

За 2017. годину укупан приход се планира у износу од 182.949хиљада динара. Укупан приход је 
исказан као:

- пословни приход,

- финансијски приход,

- остали приход.

Пословни приход се планира у износу од 174.758 хиљада динара и већи је од процењеног прихода за 
2016. годину. У оквиру пословних прихода најзначајније место заузимају приходи од основне 
делатности.

Приходи од камата и остали приходи  у укупном приходу у плану за 2017. годину учествују са мање од 
10%. 
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Б.) Финансијски показатељи : 2016-процена реализације, 2017-годишњи план

РАСХОДИ
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Образложење одступања реализације од планираних расхода у 2016. години 

Планом за 2016. годину за функционисање ЈКСП Сента планирани су укупни трошкови 185.313 
хиљада динара. Исти су остварени по процени у  износу од 180.282 хиљада динара.
Значајније одступање од планираног расхода нема. ЈКСП Сента је извршило ребаланс I и II
у току календарске године, и са тим су трошкови распоређени на одговарајуће расходе.
Код набавне вредности продате робе повећање је 900 хиљада динара,који трошак зависи од 
наручених погребних услуга.Такође повећање је и код накнаде за канализацију, који трошак зависи од 
решења министарства.
Планирани трошкови за јавни рад су остварене у износу од 686 хиљада динара,  ангажовали смо 
раднике за јавни рад. - инвалиде преко националне службе за запошљавање.
ЈКСП Сента на основу процене оствариће добит у 2016.г у износу од 1.649 хиљ.динара.

За 2017. годину укупан расход се планира у износу од 182.554 хиљада динара. Укупан расход је 
исказан као:

- пословни расход,

- финансијски расход,

- остали приход.

Пословни расходи планирани су у износу од 178.008 хиљада динара. Пословни расходи обухватају 
личне трошкове, трошкови горива и енергије, трошкове амортизације, трошкове материјала, трошкове 
одржавања, производне и нематеријалне трошкове.
Лични трошкови обухватају зараде и порезе и доприносе и остала лична плаћања. Ови трошкови се 
плаћају у износу од 83.642 хиљада динара, и износ од 6.000 хиљада динара и буджет Републике за 
смањење зарада од 10%.
Трошкови горива и енергије планирани су на истом нивоу као и у 2016. годину. 
Трошкови амортизације је планирана у износу од 14.900 хиљада динара.
Трошкови материјала су планирани у износу од 15.000 хиљада динара.
Трошкови одржавања су исти у односу на 2016. годину  6.300 хиљада динара због старости возног 
парка где су поправке значајне.

Расходи од камата и остали расходи  у укупном расходу у плану за 2017. годину учествују са мање од 
10%.

 Резултат пословања - планирана расподела добити

На основу програма пословања ЈКСП Сенте за 2017. годину планира се позитиван финансијски 
резултат - добит од 395 хиљада динара. Распоређивање добити вршиће се по Закону о буџету. За 
други део добити као и за покривање губитка из ранијих година, сагласност даје Оснивач.

У погледу техничке опремљености ЈКСП Сента с једне стране располаже возним парком просечне
старости од  15 година,  што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења  функционалног
стања, док с друге стране није опремљено савременом механизацијом.

 5.   ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Код политике зарада и запошљавања полази се од предпоставке да ће  број запослених преко целе 
2017. године износити 121.

Код политике зарада полази се од претпоставке да се маса зараде на годишњем нивоу не повећава, и 
просек зарада предузећа да се задржи на постигнутом нивоу на крају 2016. године. 
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  Квалификациона структура по секторима

Ред.
Бр.

Опис

ОПШТИ СЕКТОР
ТЕХНИЧКИ

СЕКТОР
КОМ.-ИНВЕСТ.

СЕКТОР
ПРИВР.-РАЧУНО.

СЕКТОР УКУПНО

Број
запосл.
31.12.16

Број
запосл.
31.12.17

Број
запосл.
31.12.16

Број
запосл.
31.12.17

Број
запосл.
31.12.16

Број
запосл.
31.12.17

Број
запосл.

31.12.16.

Број
запосл.

31.12.17.

Број запосл.
31.12.16.

Број запосл.
31.12.17.

1 ВСС 1 1 2 2 4 4 0 0 7 7

2 ВС 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5

3 ВКВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ССС 4 4 14 13 7 7 9 9 34 33

5 КВ 8 9 16 17 3 3 1 1 28 30

6 ПК 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

7 НК 2 2 43 43 0 0 0 0 45 45

 УКУПНО 16 17 77 76 15 15 12 12 120 120

          +директор +директор

свеукупно 121 121

14

17



6.ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиције 2017.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016.ГОДИНИ

                                    ПЛАН  НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017.ГОДИНУ
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Инвестициона улагања

у хиљадама 

Редни број Назив објекта План 2016 Процена 2016 План 2017

1 2 3 4 5

1 Грађ.објекти 5.135 1.576 4.025

2 Опрема 7.950 10.203 14.555

3 Остало 1.000 450 1.500

4 Укупно 14.085 12.229 20.080

Извори финансирања- укупно

у хиљадама

Редни број Извори План 2016 Процена 2016 План 2017

1 2 3 4 5

1 Сопствена 
средства

6.785 5.507 20.080

2 Буџет СО 0 0 0

3 Други извори 7.300 6.722 0

4 Нераспоређено 0 0 0

5 Месна заједница 0 0 0

6 Укупно 14.085 12.229 20.080

              Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење 

Неопходно је испланирати инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима, потребним за 
њихово финансирање. У прилогу попуњена је табела са расположивим подацима и у вези  
пројектантске вредности и у вези извора финансирања. У наставку набројано је све за шта 
предузеће поседује пројекте, односно за шта би постојала велика потреба

Текуће пословање  предузећа се финансира из сопствених прихода тј. прихода који се 
остварују на тржишту, вршењем комуналних услуга за  грађане и привреду општине. Приходи 
из буџета су наменска средства за финансирање инвестиционих улагања у основна средства 
за обављање делатности. Предузеће као јавно предузеће обавља самостално своје 
пословање без  дотације из буџета, а у оквирима које регулише оснивач својим актима и 
одлукама.

              План инвестиција садржи:

Планирана изградња
Изградња водовода према постојећим пројектима – делови улица Кошут Лајоша, Поштанске 
(део), Немањине, Карађорђеве, Мајора Самарџића, ДТО, Гоце Делчева и Предградског венца.
Новчани износи су наведени у прилогу 7.1 – Буджет капиталних улагања у периоду 2015-2017. 
године  

Изградња по наруџби
Кућни прикључци водовода и канализације
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Машине и опрема
Опрема за одржавање јавних површина
Опрема за одржавање канализације
Опрема за водозахват и водовод
Опрема за ПОВ
Опрема за паркинг сервис
Опрема за пијаце
Рачунарска опрема
Сервисно возило
Путничко возило

Услуге
Регенерација бунара
Ренувелација елаборaтa о резервама
Пројекат енергетске ефикасности
Иновација пројектне документације црпне станице и резервоара Југ
Пројекат реконструкције водовода
Генерална поправка радне машина и пумпи
Увођење система квалитета ХАЦЦП (HACCP)

Израда пројектно-техничке документације

Потребно би било да се изради:
-Пројекат друге фазе пречистача отпадних вода града
-Пројекти реконструкције водоводне мреже 50 км,
-Урбанистички пројекат градског гробља

7.  ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није задужено ни краткорочним ни дугорочним кредитима.

8.   ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И
РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2017. годину је, независно од табеле инвестиција, обухваћена 
посебна табела планираних финансијских средстава за обављање делатности, за текуће и 
инвестиционо одржавање.
Када су у питању средства за посебне намене  исти су  описани и исказани у програму 
пословања за 2017. годину по одредбама члана 50. Закона о јавним предузећима. 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

                                                                                                                                            у динарима

Редни
број

Позиција
Реализација

у 2016 г.
Планиранo
за 2017 г.

План за
први

квартал 
2017 г.

План за
други

квартал 
2017 г.

План за
трећи

квартал 
2017 г.

План за
четврти
квартал 

2017 г.

1 Спонзорство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Донације 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Хуман. активности 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
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4 Спортске 
активности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Репрезентација 160.000,00 160.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

6 Реклама и 
пропаганде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Остало -  поклон 300.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

9.   ЦЕНЕ

Не планира се повећање цена комуналних услуга
У прилогу се налази важећи ценовник предузећа.

 10.   УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања.
Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности  за само јавно предузеће и  за 
способност квалитетног обављања додељених надлежности и  функција.

По дефиницији, ризик  је "било који догађај или проблем, који би се могао догодити и 
неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике 
такође се сматрају ризиком." 

1.Ризици циљева предузећа
2.Ризици из делатности
3.Финансијски ризици

Ризици циљева предузећа

Побољшавање     наплате     са     ажурирањем     корисника

Извор ризика                  Идентификација ризика  Контрола ризика      Ефекти ризика
 -активности и контрола   -континуитет операција -слабо праћење    -умањење средстава руководства

Преузимање     микроводоводне     мреже     од     групе     грађана

Извор ризика   Идентификација ризика     Контрола ризика Ефекти ризика
 -социо-политички   -поштовање прописа   -недостатак ангажованости           -друштво

       надређених

Замена     водомера

Извор ризика   Идентификација ризика     Контрола ризика Ефекти ризика
-економски   -услуга  -правила се спроводе       -непипљиви ефекти 
-финансијски                 -поштовање прописа                   недосходно

Ризици из делатности

Снабдевање     водом     за     пиће

Извор ризика Идентификација ризика  Контрола ризика Ефекти ризика
 -технички -услуга                -недостаци у систему          -увећање трошкова
 -оперативни
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Застарелости мреже и опреме као и недовољних финансијских средстава. Неадекватна цена услуге. 
Постизањем адекватне цене услуге створили би се услови да се у неком реалном периоду (3-5 година) 
умање ризици ове делатности на минимални ниво.

Одвођење     и     пречишћавање     атмосферских     и     отпадних     вода

Извор ризика Идентификација ризика  Контрола ризика Ефекти ризика
 -мањи технички        -услуга                          -неодговорност корисника     -увећање трошкова
 -оперативни

Не постоје већи ризици из разлога релативно нове мреже и опреме. Мањи ризици се односе на
неадекватно коришћење канализационог система. Потребно је радити на промени свести корисника.

Управљање     комуналним     отпадом

Извор ризика Идентификација ризика  Контрола ризика Ефекти ризика
 -технички -услуга              -недостаци у систему             -увећање трошкова
 -оперативни

Застарелост механизације доводи до учесталих кварова самим тим до увећања трошкова, а утиче и на 
квалитет услуге. Потреба набавке нових возила смањила би ризике пословања у овој делатности.

Одржавање     јавних     зелених     површина

Извор ризика           Идентификација ризика  Контрола ризика         Ефекти ризика
-економски -приходи          -зависност од послодавца      -финансијски губитак

Ризик постоји у делу остварења буџета послодавца и обима сезонских послова. Решење је у
проналажењу радова услуга трећим лицима, умањења планираних површина за рад или отпуштање
радника те службе.

Одржавање     чистоће     на     површинама     јавне     намене

Извор ризика           Идентификација ризика Контрола ризика         Ефекти ризика
 -економски -приходи         -зависност од послодавца      -финансијски губитак

Ризик постоји у делу остварења буџета послодавца. Решење је у умањењу планираних површина за рад
.

Управљање     јавним     паркиралиштима

Извор ризика Идентификација ризика  Контрола ризика Ефекти ризика
-сама активност -континуитет операција             -запослени не схватају         -увећање трошкова

   своју улогу
Ризик се може избећи сталним контролама рада запослених.

Пољочуварске     делатности

Извор ризика Идентификација ризика  Контрола ризика Ефекти ризика
-сама активност -континуитет операција             -запослени не схватају           -негативан имиџ

    своју улогу
Ризик се може избећи сталним контролама запослених.

Управљање     гробљима     и     обављање     погребних     услуга 
   
Извор ризика     Идентификација ризика  Контрола ризика Ефекти ризикa
-понашање запослених      -услуга                           -правила се не спроводе     -увећање трошкова   
-професионална                   недоследно                      -негативан имиџ
  одговорност

Ризик се смањује редовном контролом запослених.
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Управљање     пијацама

Извор ризика      Идентификација ризика  Контрола ризика Ефекти ризикa
-понашање запослених  -поштовање прописа              - запослени не схватају       -законске казне 
-законски      своју улогу        - финансијски губитак 
                   
 Ризик се смањује редовном контролом запослених.

Одржавање     улица     и     путева

Извор ризика     Идентификација ризика          Контрола ризика Ефекти ризикa
- технички -услуга                      -неопремљеност                         -негативан имиџ

Ризик би се смањио када би се уже дефинисане обавезе при овој делатности које се односе на 
предузеће а све у складу са опремљеношћу, врстом послова коју може да покрива предузеће у 
зависности од лиценце одговорних радника.

УПРAВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ

1. Фактори финансијског ризика

Пословање Привредног друштва је изложено различитим финансијским ризицима : тржишни ризик, 
кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у Привредном друштву је усмерено на 
настојање да се у ситуације непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на 
финансијско пословање Привредног друштва сведу на минимум. Управљање ризицима обавља 
финансијска служба Привредног друштва у складу са политикама одобреним од стране директора.

Тржишни ризик
Тржишни ризик је ризик да ће фер вредности будућих токова готовине финансијског интрумента бити 
промењива због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује три врста ризика, као што следи :

Ризик од промене курсева страних валута 
Привредно друштво нема потраживање и обавезе у страним валутама зато није узложен већем ризику 
од промене курсева страних валута.

Ризик од промена цена
Привредно друштво није изложено већем ризику од промена цена, с обзиром да нема већих улагања у 
билансу стања као расположива за продају.

Ризик од промене каматних стопа
а) Ризик Привредног друштва од промене фер вредности каматних стопа проистиче првенствено из 
обавеза по основу примљених дугорочних кредита од банака. Привредно друштво нема дугорочних 
кредита од банака. Приходи и расходи Привредног друштва и токови готовине су независни од промена 
тржишних каматних стопа, с обзиром да Привредно друштво нема значајну каматоносну имовину нити 
обавезе.

б) Кредитни ризик
Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Привредно друштво ако друга уговорна страна у 
финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно проистиче по
основу потраживања из пословања.
Привредно друштво анализира кредитни бонитет сваког новог појединачног купца пре него што му се 
понуде стандардни услови продаје. То се односи на уговоре за извођачке радове. Купцу чији кредитни 
бонитет не испуњава тражене услове, продаја се врши само на бази авансног плаћања.

ц) Ризик ликвидности
Ризик ликвидности је ризик да ће Привредно друштво бити суочено са потешкоћама у измиривању 
својих финансијских обавеза. Привредно друштво управља својом ликвидношћиу са циљем да, колико је
то могуће, увек има довољно средстава да измири своје доспеле обавезе.

2. Управљање ризиком капитала
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Циљ управљања капиталом је да Привредно друштво задржи способност да настави да послује у 
неограниченом периоду у предвидљивој будућности. 

Привредно     друштво     прати     капитал     на     основу     коефицијента     задужености.     Овај     коефицијент     се   
израчунава     из     односа     нето     дуговања     Привредног     друштва     и     његовог     укупног     капитала.     Нето   
дуговање     се     добија     када     се     укупн  и     кредити     (краткорочн  и     или     дугорочн  и  )     умање     за     готовину.   
Укупни     капитал     се     добија     када     се     на     капитал,     исказан     у     биланс     стања,     дода     нето     дуговање.

                                                                          Председник Надзорног одбора

                                                                                   Тот Елеонора

   11.   Прилози уз Програм пословања ЈКСП Сента за 2017 годину

1.                  Образац: 3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2016. 
2. Образац: 3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016.
3. Образац: 3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. 
4. Образац: 5.1. Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)
5. Образац: 5.2 Биланс успеха (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)
6. Образац: 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2017,  кварталне пројекције)
7. Образац: 5.5 Субвенције (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)
8. Образац: 6.1. Трошкови запослених 
9. Образац: 6.2. Динамика запошљавања 
10. Образац: 6.3. Планирана структура запослених
11. Образац: 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017
12. Образац: 6.4.1.1.  Запосленост по месецима за 2017.
13. Образац: 6.4.1.2. Исплаћена маса зарада, број запослених и просечне зараде по мес. За       

                                               2016.
14. Образац: 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
15. Образац: 7.1.План  капиталних улагања у периоду 2017.-2019.
16. Образац: 8.1. Кредитна задуженост -  преглед садашњих кредитних обавеза
17. Образац: 8.2. Неизмирена  дуговања и ненаплаћених потраживања 
18. Образац: 9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, 
                                               радова и услуга за  обављање делатности
19. Образац: 9.2. Табела средстава за посебне намене
20. Ценовник ЈКСП од 01.01.2015.
21. Организациона шема ЈКСП
22. Прилог 1: Индикатори за мерење ефикасности пословања ЈКСП Сента
23. Прилог 2: Структура ѕапослених по секторима
24. Прилог 3: Планирана финансијска средства ѕа јавну набавку
25. Прилог 4: План капиталних улагања
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Предлог 
 На основу члана 22. става 1. тачке 2. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/2016), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 21. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на својој 
седници одржаној 24. фебруара 2017. године донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛГАС“ СЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Програм пословања Јавног редузећа „Елгас“ Сента за 
2017. годину, који је Надзорни одбор предузећа донео на својој седници одржаној дана 
20.01.2017.године, Одлуком под бројем 1/2017-НО. 
 
 

II 
 

 Овај закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 023-2/2017-I 
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

На основу члана 22. става 1. тачке 2. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 119/2012 и 116/2013), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 21. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), јавно предузеће има 
обавезу да доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача. 
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ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 
 

 
 Пословно  име:   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛГАС СЕНТА 
 седиште:    СЕНТА 
 претежна  делатност:  ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА 
 матични број:    08025886 
 ПИБ:     101099903 
 ЈББК:     85963 
 Јединице локалне самоуправе: ОПШТИНА СЕНТА     

 
 
 
 

 
 

Сента 20. 12.2016. године и 19.01.2017. године 
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ПЛАН 2017 
 

1 
 

 
 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
 
 
УВОД 

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ         

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА       

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ    

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКЕ   
ПРОЈЕКЦИЈЕ        

5. ПОЛИТИКА   ЗАРАДА  И  ЗАПОШЉАВАЊА       

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ          

7. ЗАДУЖЕНОСТ           

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И 
РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО 
ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ  НАМЕНЕ 

9. ЦЕНЕ            

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА         

11. ПРИЛОЗИ           
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ПЛАН 2017 
 

У В О Д 
 

Јавно предузеће Елгас Сента у свом пословању примењује наведене законе и подзаконска акта 
и сопствене правилнике : 
 
 Закон о Јавним предузећима ,,Сл. гласник РС ”бр. 15/2016 
 Закон о комуналним делатностима  ,,Сл. гласник РС ”бр .88/2011 
 Закон о енергетици ,,Сл .гласник РС ”бр 145/2014 
 Одлука о оснивању Јавног предузећа Елгас Сента ,, Сл. Лист Општине Сента ” бр. 

30/2015 
 Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП Елгас Сента ,,Сл. Лист Општине 

Сента”бр. 15/2016 
 Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП Елгас Сента ,, Сл. Лист Општине 

Сента ”  (29. септембра 2016) 
 Одлука о условима  и начину снабдевања топлотном енергијом Општине Сента 
 Правила рада дистрибутивног система топловода ЈП  ЕЛГАС СЕНТА 
 Статут ЈП Елгас Сента ,, Сл. Лист Општине Сента ” бр. 25/2016 
 Члан 14 Статута ЈП Елгас Сента од 07.10.2016 године, 
 

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 

Мисија 

Својом понудом услуга створити најбоље услове за кориснике услуга ЈП ЕЛГАС СЕНТА. Уз 
стручне и мотивисане раднике пружити најбољу услугу и пријатну атмосферу корисницима 
услуга. Растом и добрим пословањем осигурати добит за предузеће. Посредством наших акција 
допринети побољшaњу  квалитета живота у друштвеном и природном окружењу. 

Визија 

Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у 
области пословања и инвестиција, тако и у области живљења и која, не само да уводи нове 
навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за предузеће које послује у 
дослуху с временом које долази. 

Циљеви 

Наш циљ везан за гасовод је зауставити пад прикључака који је знатан пар година уназад. 
Циљеви везани за топловод краткорочни увођење мерача на све прикључке и дугорочни израда 
нове котларнице и потпуна обнова топловода. 
 

2 
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ПЛАН 2017 
 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор ЈП ЕЛГАС:  Бошко Петровић,  

дипломирани инжењер машинства 
именован 14.10.2016  ; број 02-17/2013- I, период 4 год 
 

Решење о именовању директора ЈП Елгас Сента ,, Сл. Лист Општине Сента ”бр.16/2013 
 
Чланови надзорног одбора: 
 
– председник,   Тот Корнел 
    дипломирани економиста 
– члан,    Чипак Тибор 
    дипломирани економиста 
– члан из предузећа,   Нађ Замбо Жолт 
    дипломирани инжењер машинства  
 

именовани 10.6.2013. број 020-59/2013- I, период 4 године 
 

Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈП Елгас Сента објављено у      
,, Сл. Лист Општине Сента ” бр. 9/2013 

3 
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ПЛАН 2017 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

Р. бр Назив радног места Стручна спрема br. 

 1. Пословодство предузећа 1/1  

1. Директор предузећа ВСС 1/1

 2. Радна јединица за гасификацију и дистрибуцију гаса 6/8  

3. Оператер дистрибутивног система гаса ВСС 0/1

4. Технички руководолац дистрибутивног система гаса ВСС 1/1

5. Технички руководолац дистрибутера гаса ВКВ 1/1

6. Главни дистрибутер природног гаса 1/1

7. Дистрибутер природног гаса ССС 2/3

8. Димњичар ССС 1/1

 3 Радна јединица за топлификацију  и дистрибуцију топлотне енергије 4/5  

9. Оператер топлотне енергије  0/1

10. Tehnički rukovodilac toplotne energije ВС 1/1

11. Главни дистрибутер топлотне енергије ССС 1/1

12. Дистрибутер топлотне енергије ССС 2/2

 4. Радна јединица за електричну монтажу и инсталације 5/5  

13. Технички руководилац радне јединице ВС 1/1

14. Електромонтер - електроинсталатер ССС 4/4

 5. Радна јединица за завршне радове у грађевинарству 3/6  

15. Технички руководилац радне јединице за завршне радове у грађевин.  0/1

16. Груповођа монтера централног грејања ССС 1/1

17. Монтер централног грејања и гасне инсталације са атестом  0/2

18. Бравар – вариоц са атестом ССС 1/1

19. Монтер централног грејања  ССС 1/1

 6. Радна јединца Привредно рачунска служба 6/6  

20 . Руководилац рачуноводства ВСС 1/1

21. Контиста, материјални књиговођа ССС 1/1

22. Кординатор продаје природног гаса, финансијски књигоођа ССС 2/2

23. Ликвидатор, благајник и референт обрачуна зарада ССС 1/1

24. Кординатор малопродаје топ.  енергије, помоћник руков..рачуноводстава ВСС 1/1

 7. Општа, кадровска и техничка служба 2/2  

25. Референт општих послова ССС 1/1

26. Магационер ССС 1/1

4 
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ЈП ЕЛГАС СЕНТА у систематизацији има 33 радна места. 
ЈП ЕЛГАС СЕНТА запошљава 27 радника. 
 
ВСС      3 запослених 
ВС      2  запослена 
ВКВ      1  запослени 
ССС      9 запослених 
КВ       11 запослених  
ПКВ      1  запослени 
 
Пословодство    1 запослени 
Енергетски сектор    10 запослени 
Занатски сектор    8 запослени 
Привредно–рачуноводствени  сектор 6 запослени 
Општи сектор    2 запослена 
 
 
 
 

2.1. Енергетски сектор 
 

2.1..1. Дистрибуција 
2.1..2. Одржавањe система 
2.1..3. Јавно снабдевање природним гасом 
2.1..4. Производња топлотне енергије 
2.1..5. Снабдевање топлотном енергијом 

 

2.2. Занатски сектор 
 
2.2.1. Гасне мреже 
2.2.2. Гасне и топловодне  инсталације 
2.2.3. Браварски послови 
2.2.4. Водинсталатерски  послови 
2.2.5. Електричарски  послови 
2.2.6. Магацински  послови 

 
 

2.3. Привредно–рачуноводствени  сектор 
 
2.3.1. Испостављање рачуна енергетског сектора 
2.3.2. Испостављање рачуна занатског сектора 
2.3.3. Праћење наплате енергетског сектора 
2.3.4. Праћење наплате занатског сектора 
2.3.5. Салдо контирање енергетског сектора 
2.3.6. Салдо контирање занатског сектора 
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2.3.7. Благајничко пословање енергетског сектора 
2.3.8. Благајничко пословање занатског сектора 
2.3.9. Вођење материјалног књиговодства 
2.3.10. Вођење финансијског књиговодства 
2.3.11. Обрачун зарада 
2.3.12. Обрачун  пореза 
2.3.13. Обрачун  доприноса 
2.3.14. Ликвидирање финансијске документације 
2.3.15. Књижење пословних промена  у енергетском сектору 
2.3.16. Књижење пословних промена у занатском сектору 
2.3.17. Давање података 

 
Задаци у сектору се извршавају на основу књиговодствених–рачуноводствених прописа 

на следећим пословима: 
Енергетски сектор годишње има индивидуалних потрошача гаса 1619  као и 130 осталих 

потрошача гаса са 12 очитавања што је око 20988  рачуна. 
Енергетски сектор годишње има индивидуалних потрошача топлотне енергије  1980 као и 

229 осталих потрошача топлотне енергије са 7 очитавања и 12 фактурисања ( фиксни део) што је 
око 26508  рачуна. 

 
Занатски сектор годишње има цца 245 радних листова за различите наручиоце. 
Све ово треба пропратити  документацијом у електронској и у штампаној форми. 
 

2.4. Општи  сектор  
 

Задаци у сектору су следећи: 
 

2.4.1. Опште  правни 
2.4.2. Персонални 
2.4.3. Хигијенско – заштитни 
2.4.4. Прибављање интерних и екстерних документација у вези пословања 
2.4.5. Организовање јавне набавке за потребе енергетског сектора 
2.4.6. Чување имовине предузећа 
2.4.7. Организовање заштите на раду 
2.4.8. Административни послови осигурања 
2.4.9. Административни послови у вези возног парка 
2.4.10. Одржавање возног парка 
2.4.11. Одржавање моторних радних машина 
2.4.12. Сопствени транспорт 

 

Служба у целини треба да помогне енергетском, занатском и привредно рачуноводственом 
сектору за обављање његових функција. 
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2.5. Начин  финансирања   предузећа 
 
 

Предузеће се НЕ финансира из буџетских средстава него ИСКЉУЧИВО из сопствених 
која су остварена на тржишту, у тржишним условима изузевши енергетски сектор, који је 
контролисан са стране АЕРС, као и одлукама Министарства енергетике РС, односно одобрењем од 
стране Скупштине  Општине  Сента. 

 

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ  ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА  ЗА  2017. ГОДИНУ 

3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години 
Ово укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним 

разликама између остварених и планираних резултата за 2016. годину. 
 

Анализа  пословног  окружења 
 

Специфичност дистрибуције гаса и топлотне  енергије је да је везана на одређено подручје, 
тј за подручје града. Потрошњу гаса и топлотне енергије умногоме одређује цена природног гаса, 
као и зимска температура односно просечна годишња температура. АЕРС одобрава цену гаса, а  
цену топлотне енергије Скупштина општине Сента. 

Инсталатерске и завршне радове остварујемо искључиво на тржишту, у нашој и у околним 
општинама, у јако оштрој конкуренцији и уз слабу платежну моћ. 

 
Процена  ресурса  јавног  предузећа 
 
Код техничке опремљености можемо напоменути да је наша опрема доста амортизована и 

застарела што проузрокује веће трошкове одржавања средства рада, тако да у будућем периоду 
морамо посветити већу пажњу на обнови опреме (уколико то резултати пословања омогућавају). 

 

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење 
позиција 

           У 2016. години  дошло је до  смањења  укупног  прихода у односу на 2015. год.  
(213.519.000 – 242.885.278), расходи су  скоро на истом нивоу (240.248.000 -  242.300.354). 
Главни узрок што су расходи нису сразмерно смањили у односу на укупан приход 
 је велики губитак  топлотне енергије  у мрежи и начин примене Методологије за одређивање цене 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. 
 Процена финансијског резултата је урађена под претпоставком  да: 

- Ненаплаћена потраживања преко 60 дана неће се повећавати у односу на 2015. год.  
- Да дистрибуција топлотне енергије ће бити   на нивоу 2015 год. oдносно 18.424.530 kWh 
- Да дистрибуција природног гаса за јавно снабдевање ће бити 1.723.753 sm3     
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4. ПЛАНИРАНИ  ФИЗИЧКИ  ОБИМ  АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 
Енергетском сектору припада дистрибуција, управљање дистрибутивним системом, 

јавно снабдевање природним гасом, као и производња и дистрибуција топлотне енергије. 
Утврђивање цене природног гаса по прописаној методологији: цену природног гаса 

одобрава АЕРС, а за цену топлотне енергије сагласност даје  Скупштина општине. 
Занатском сектору припадају све већ наведене делатности . Цене се формирају на 

тржишту  на основу закона понуде и потражње. 
На слободном тржишту калкулација треба да буде пословна тајна, те у сваком 

случају цена норма сата може се мењати у зависности од момента стања на  тржишту. 
Енергетски сектор на локалном тржишту има чврсту позицију; са природним гасом 

снабдева 1749 потрошача, а са топлотном енергијом 2209 корисника. 
Изградња уличног гасовода се врши у сопственој режији, из сопствених новчаних 

извора. Проширење уличног гасовода је у току и изводи се према оптималним потребама. У 
протеклој години захтев за проширење уличног гасовода је повећало,  8 нових прикључка 
је изграђено, за ову годину планира се изградња 6 нових прикључака. 

 Изградња кућних прикључака се врши у сопственој режији. За цену прикључка на 
улични гасовод, сагласност даје АЕРС. 

Остале делатности (инсталатерске и завршни радови у грађевинству, као и 
одржавање) раде искључиво по тржишним условима – и за потребе оснивача - за екстерно 
тржиште, чиме је наша позиција ослабљена, јер такве послове не мора да врши јавно 
предузеће, већ може и друга предузећа која су регистрована за такве делатности. 

Руководство предузећа ће се потрудити да искористи све могуће канале 
комуникације и да са ценама буде конкурентно за добијање што више занатских  послова и 
да ће конкурисати и на расписане тендере. 

Предлаже се Оснивачу, да све занатске радове које су финансирани из општинског 
буџета повере ЈП Елгас, који ће се трудити да буде максимално конкурентан. 
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5. ПЛАНИРАНИ  ФИНАНСИЈСКИ  ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Извор  финансирања : 
Предузеће се НЕ финансира из буджетских средстава, искључиво из сопствених која су остварена 
на тржишту, у тржишним условима, изузе3вши енергетски сектор, који је контролисан са стране 
АЕРС, као и одлукама Министарства енергетике РС, односно одобрењем од стране Скупштине 
општине Сента. 

 
 

За 2017. годину планирани укупан приход  је 284.070.000,00  дин., а укупан расход је 
283.420.000,00 РСД. 

Планирани приходи и расходи су засновани на:                                                                                                
- да ненаплаћена потраживања преко 60 дана ће бити максимум 16.165.000,00 дин, односно 7,95% 
од укупне реализације топлотне енергије уместо 10%, што Методологија дозвољава  
-дистрибуција природног гаса ће се повећавати за  10,85% (1.723.753 sм3 – 1.933.517)                         
-дистрибуција топлотне енергије ће бити   на нивоу 2016. gод. oдносно 18.424.530 kWh ( са 
ценама: 8,01 дин/kWh, фиксни део 213,00 дин/m2/год, коефицијент за пословни простор 1,25)                   
- планирана количина природног гаса за производњу топлотне енергије неће бити већи од                     
4,4 милиона м3 по просечној цени од 33,90 дин. 
- трошкови набавке електричне енергије неће бити већи од  20 милиона динара 
- наше цене за јавно снабдевање природним гасом остаје на нивоу из новембра 2016 године, а цена 
топлотне енергије од 01. Фебруара 2017. Применом Уредбе о утврђивању Методологије за 
одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. Гласник РС бр. 63/2015) 
Aко се не одобри цена, са којом је израђен овај план, или се неће моћи да се у значајној мери 
смање трошкове, Надзорни одбор информишe оснивача о прорачунима губитака који ће се 
настати у пословању предузећа. Ти прорачуни су исказани у Билансу успеха и Билансу стања која 
су саставни делови Програма пословања и налазе се у прилогу (образац 5.2 и 5.1 са сада важећим 
ценама) 

Уколико ће предузеће пословати са добитком, добит ће се користити по одредбама  Закону 
о јавним предузећима.  
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6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 
 

Зараде за 2017. годину су планиране на нивоу просечно планиране месечне зараде за 2016. 
год.  Планирани  број  запослених је 27 радника. Три радника испуњавају један од услова за 
одлазак у пензију, а раде на таквим пословима који захтевају замену. 

 
Члановима  Надзорног  одбора који присуствују на седницама НО врши се исплата 

месечне накнаде  сходно одредбама члана 19. Закона о јавним предузећима. Планирани број 
седница је 20. Док Оснивач не одреди висину накнада врши се исплата од 2.000,00 (нето) дин. по 
седници, оним члановима НО који су присутни на седници 

Трошкови  одласка и доласка на посао исплаћујемо у висини цене аутобуске карте (како је 
законом регулисано). 

Трошкови  коришћења сопственог аутомобила за службене сврхе исплаћујемо 10% од 
цене бензина по пређеном километру. 
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7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

У 2017. Години  планира се: 
 

 Куповина 200 комада бројила за гас       1.200.000,00 РСД 
 Куповина 30 комада калориматара у вредности од     930.000,00   РСД 
 Проширење гасовода у вредности од       500.000,00   РСД 
 Реконстр. и уређење фасада на непокретностима у јавној 
       својини  - Закључак Владе бр. 400-11015/2016 од 17. 11. 2016.  700.000,00              РСД  

 
Извори  финансирања су сопствени, по могућности конкурисаћемо и код разних фондова у 

земљи и ван ње. 
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8. ЗАДУЖЕНОСТ 
 
Предузеће  је  презадужено, преоптерећено са краткорочним обавезама. Ликвидност  

увелико зависи од тога у којој мери ћемо моћи наплатити наша потраживања и дали ће се 
одобравати адекватне цене за наше услуге, првенствено за дистрибуције топлотне енергије. Да би 
се смањило задуженост предузећа свакако треба решити покриће губитака које су се створиле на 
дистрибуцији топлотне енергије 2015. и 2016. године. Наши дужници су углавном физичка лица и 
правна лица – буџетски корисници природног гаса и топлотне енергије. 

 
 
Предузеће не планира подизање зајмова. 
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9. ПЛАНИРАНА  ФИНАНСИЈСКА  СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И 
РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И 
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
 План промотивних активности 
 

Сва важна дешавања се саопштавају грађанима преко јавних гласила( локална телевизија, 
локални радио, штампа, сајт предузећа ), а трошкови оглашавање у разним медијима се плаћају по 
испостављању фактура. Задатак свих запослених је дасе старају о стварању позитивне слике код 
корисника наших услуга.  

 
Критеријум за коришћење средстава за помоћ, сопствене активности, пропаганду и 

репрезентацију 
 
Критеријуми су следеће: 
 
 За репрезентацију, угошћавање важних пословних партнера 
 износ за рекламу и пропаганду користи се искључиво за огласе, односно 

обавештења потрошача путем средстава медија и за пригодну новогодишње поклоне 
пословним партнерима (календар и роковник) 

  хуманитарна помоћ ( помоћ за тешка обољења лица која нису чланови породица 
радника, искључиво деце) 

 за донаторство и спонзорисање: помоћ талентованим ученицима, и студентима, 
давање финансијске подршке за масовна спортска такмичења на којима су ученици, 
деца и омладина 
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10. ЦЕНЕ 
 

 Програмом пословања дефинисати елементе за целовито сагледавање политике цена 
производа и услуга.  

 
ЦЕНЕ УСЛУГА КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА 
Цене су без ПДВ и намењене су за потребе техничко финансијских послова који су 

предвиђени  Законом о дистрибуцији  гаса. 
За све остале послове и услуге које треба урадити на слободном тржишту формирају се 

цене на основу понуде  и  потражње. 

 
 

Р. бр. Опис услуга XII 2016 план 2017 Индекс

1 Цена гаса

Право прикључеља на гасну мрежу дистрибутера са

Г 2.5 72000 72000 1.00

Г 4 72000 72000 1.00

Г 6 79800 79800 1.00

3 Пуштање у погон гасне инсталације без потрошње 4900 4900 1.00

Пуштање у погон потрошача 

Гасни котао до                                       50 kW 2100 2100 1.00

Гасни бојлер до                                      24 kW 2100 2100 1.00

Гасни шпорет до                                    10 kW 1050 1050 1.00

Гасни конвектор до                                10 kW 1000 1000 1.00

5 Искључење гасног потрошача 2000 2000 1.00

6 Искључење гасног потрошача ради неплаћања 2000 2080 1.04

7 Поновно прикључење гасног потрошача 2000 2080 1.04

8 Годишњи преглед гасне инсталације 1.00

9 Контрола димњака 1.00

10 Поправке на гасним инсталацијама или апаратима 950 950 1.00

11 Стручни послови на гасним инстал. који нису набројани 950 950 1.00

12 Чишћење димњака 550 550 1.00

13 Излаз возилом до потрошача на територији Сенте 500

2

4

На основу предлога 
АЕРСодобрава Влада

1200 1200
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Р. бр. Опис услуга XII 2016 план 2017 Индекс

1 Цена kWh

Право прикључења на  на топловод 60000 60000 1.00

Поновно прикључење на топловод ако је прекид био до 1год 10000 10000 1.00

Прикључење на топловод ако је прекид био до 2 год 20000 20000 1.00

Прикључење на топловод ако је прекид био дужи 2 год 60000 60000 1.00

Искључење са топловода - стан 8000 8000 1.00

Искључење са топловода - кућа 25000 25000 1.00

Пражњење и пуњење инсталација по стану у току грејне сезо

 
Напомена; цене услуга под редним бројем  8 и 9 су обједињене. 

 
ЦЕНЕ УСЛУГА КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА ТОПЛОВОД 

 
Цене су без ПДВ и намењене су за потребе техничко финансијских послова. 
Услуге које треба урадити на слободном тржишту формирају се на основу понуде и 

потражње. 
 
 
 
 
 

н 400 400 1.00

Пражњење и пуњење инсталација по стану  ван грејне сезоне 250 250 1.00

5 Испирање радијатора 550 550 1.00

6 Одзрачивање инсталација 550 550 1.00

Демонтажа и монтажа арматуре за цевну мрежу 700 700 1.00

Демонтажа и монтажа циркулационих пумпи DN ≤ 65 mm 700 700 1.00

Демонтажа и монтажа циркулационих пумпи DN > 65 mm 1100 1100 1.00

Демонтажа и монтажа радијаторских тела ≤ 10 чланака 700 700 1.00

Демонтажа и монтажа радијаторских тела > 10 чланака 900 900 1.00

9 Превоз прибора и апарата за заваривање 550 550 1.00

одобрава Скупштина 
општине Сента

4

7

8

2

3
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11. УПРАВЉАЊЕ  РИЗИЦИМА 

 
Око наплате потраживања имамо огромне потешкоће, често су и путем тужбе неуспешна. 
Платежна способност предузећа зависи искључиво од наплате потраживања од корисника 

наших услуга. Пошто је топловод грађен  пре 35 и више година, можемо очекивати  и веће 
кварове, што ћемо према техничким и финансијским могућностима и отклонити, обезбеђујући 
несметано снабдевање корисника топлотном енергијом. Предузеће ће се трудити да ризик од 
наплате потраживања пребаци на оне који су створили спорна потраживања, тј. на потрошаче 
неплатише. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАН АНАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016 ГОДИНИ 

р.бр
планирана набавка возила        

(тип возила,  карактеристике)

р ј
планиране набавке 

(да/не)

р
реализоване 

набавке у динарима
разлози 

неспровођења

1 Fiat Punto Classic 1.2 Да 384.400,00
2
3
4

1
2
3
4

384.400,00

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ

 

ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017 ГОДИНИ 

р.бр
планирана набавка возила         

(тип возила,  карактеристике)
вредност планиране 
набавке у динарима

1
2
3
4

1
2
3
4

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ 0

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА
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Предлог 
На основу члана 44. става 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 32. став 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 46. тачке 22. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, 
одржаној 24. фебруара 2017. године донела је 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ГОДИШЊИ 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СЕНТИ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Годишњи финансијски план Историјског 
архива у Сенти за 2017.  годину. 

 
II 
 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

Према члану 44. става 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
13/2016 и 30/2016 - испр.) када је оснивач установе Република Србија, аутономна 
покрајина и јединица локалне самоуправе, сагласност на програм рада и годишњи 
финансијски план даје оснивач. 

 
Према члану 46. тачка 22. Статута општине Сента („Службени лист општине 

Сента“, бр. 5/2011) Скупштина општине разматра извештај о раду и даје сагласност на 
програм рада корисника буџета. 
 

Према члану 5. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом 
Историјски  архив у Сенти, закљученог дана 14.01.2016. године, под бројем  6-1/2016-II, 
између Општине Сента и Националног савета мађарске националне мањине, уговорне 
стране су сагласне 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. 

 
Историјски архив у Сенти дана 13.12. 2015. године доставио је Програм рада и 

Годишњи финансијски план установе за 2017. годину. 
 
Према мишљењу Одељења за буџет и финансије Општинске управе, Годишњи 

финансијски план је усклађен са Одлуком о буџету општине за 2017. годину. 
 

19



Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о давању 
сагласности на  Програма рада и Годишњег финансијског плана Историјског архива Сента 
за 2017. годину и упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 

 
Скупштина општина након разматрања предлога Општинског већа донела је 

закључак као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 630-4/2016-I 
Дана: 24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало с. р. 
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Предлог 
На основу члана 21. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, 42/91, 

71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 3. Одлуке 
о изменама и допунама Статута Туристичке организације општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 38/2012) и члана 21. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број 5/2011), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној 24. 
фебруара  2017. године донела је  
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 

I 
 Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације општине Сента, за 
2017. годину, који је Управни одбор установе донео на својој седници одржаној дана 24. 
јануара 2017. године, Одлуком под бројем АД-2.1. 
 
 

II 
Овај закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 

 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 332-2/2017-I 
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
 

Председница Скупштине општине Сента 
 

Татјана Бало  c. p. 
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Туристичка организација општине Сента

ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ

Саставио: Корнел Лашковић
Директор
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1.  Увод

Туризам  значи  непрестано кретање,  путовање,  те  као такав  представља
врло  динамичну  појаву.  С  обзиром  на  његову  суштину  он  је
мултидисциплинаран, док је по другом приступу зависан од таквих фактора
као што су слободно време и расположиви финансијски приходи. Једну од
његових најважнијих детерминанти представља мотивација за путовање, у
чијем оформљењу велику улогу има концепција дестинационог маркетинга,
односно  индивидуалне  преференције.  Када  говоримо  са  гледишта
дестинације, од кључне је важности постојање атракција, исто тако као и
комуникација  (комуникација  дестинације  и  циљног  тржишта),  смештајни
капацитети, као и други капацитети дестинације. То су они почетни услови
који стварају могућност за развиће туризма. 

Традиционално  поимање  туризма  значи  масовне  туристичке  посете,
класични пакет-аранжман, велике смештајне комплексе и групе атракција на
дестинацији.

Модерне  тенденције  у  туристичкој  привреди  резултирале  су  појавом
алтернативног  туризма,  који  захтева  еластичну,  појединцу  прилагођену
туристичку  понуду  и  концепцију  одрживог  туризма.  Модерни  туристи  су
искуснији,  њихова  еколошка  сензитивност  је  виша,  они  жуде  за  новим
искуствима и спрам цене коресподентно квалитетним услугама.

Савремени туристички локалитети подржавају интегрални маркетинг,  који
поред промотивних активности,  стања на продуктном тржишту и ценовне
политике, као детерминанту инкорпорирају и људске ресурсе.

Туристичка  организација  општине  Сента  својим  Планом  рада  жели  да
начини кораке који воде до формирања концепције развоја туризма за град
Сенту, а у складу са тенденцијама модерног туризма.

Сачињени План рада не може се сматрати коначним, будући да саобразно
потребама  постоји  могућност  за  одређене  измене,  за  модификације
делатности, а све са циљем нашег прилагођавања новим трендовима на
туристичком тржишту, како у земљи тако и у региону.

3
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2. Туристичка организација општине Сента

Туристичка  организација  општине  Сента  основана је  Одлуком скупштине

општине  Сента  19.  октобра  2006.  године,  са  циљем  да  потпомогне  и

рекламира  туризам  општине  Сента,  те  да  прикупи  и  презентује  све

релевантне информације о туристичкој понуди, односно да реализује друге

активности у интересу рекламирања туризма.

У  складу са  Законом о  туризму  („Сл.  гласник  РС”  бр.  36/2009,  88/2010,
99/2011. 93/2012 и 84/2015) Туристичка организација као јединица локалне
самоуправе обавља следеће задатке: 

1) Промоције и развоја туризма јединице локалне самоуправе;
2) Координирања активности  и  сарадње  између  привредних  и  других

субјеката  у  туризму  који  непосредно  и  посредно  делују  на
унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације
и усавршавања вештина запослених у туризму;

3) Доношења  годишњег  програма  и  плана  промотивних  активности  у
складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима
ТОС-а

4) Oбезбеђивања  и  унапређивања  информативно-пропагандног
материјала  којим  се  промовишу  туристичке  вредности  јединице
локалне  самоуправе  (штампане  публикације,  аудио  и  видео
промотивни  материјал,  он  лине  средства  промоције  -  интернет
презентација,  друштвене  мреже  и  пратеће  дигиталне  активности,
сувенири итд);  

5) Прикупљања и објављивања информација о целокупној  туристичкој
понуди  на  својој  територији,  као  и  друге  послове  од  значаја  за
промоцију туризма;  

6) Организовања  и  учешћа  у  организацији  туристичких,  научних,
стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;  

7) Организовања  туристичко-информативних  центара  (за  прихват
туриста,  пружање бесплатних информација туристима, прикупљање
података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са
квалитетом  туристичке  понуде,  упознавање  надлежних  органа  са
притужбама туриста и др.);  

8) Управљача туристичког простора;  
9) Посредовања  у  пружању  услуга  у  домаћој  радиности  и  сеоском

туристичком домаћинству; 
10)  Подстицања  реализације  програма  изградње  туристичке

инфраструктуре и уређења простора;  
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11)  Израде,  учешћа  у  изради,  као  и  реализације  домаћих  и
међународних пројеката из области туризма; 

12)  Припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и
других информација;  

13)  Друге активности у складу са законом, оснивачким актом и статутом.

3.  Људски ресурси

Туристичка организација општине Сента ће у 2017. години настојати да свој
програм реализује ангажовањем два упосленика и са подршком Андраша
Кошицкија, члана општинског већа задуженог за туризам:

Корнел Лашковић – директор Туристичке организације општине Сента. 

Емеше Терењи Гере – стручна сарадница у области туризма.

Сматрамо да је повећање броја упосленика нарочито неопходно у летњем
периоду,  пошто  се  у  наведеном  периоду  опажа  значајно  повећање
посећености спомен-видиковцу.

4.  Информативно-пропагандна делатност

Туристичка  организација  општине  Сента  и  ове  ће  године  наставити  са
општим информативним и рекламним делатностима. Она ће настојати да у
процесу етаблирања боље промоције  и  квалитетније  понуде  сарађује  са
свим организацијама у општини.

Прикупљање  расположивих  података  о  понуди  представља,  наравно,
предуслов за савремену и тачну информативну делатност.

Туристичка организација општине Сента желела би да и путем туристичких
сајмова реализује информативно-пропагандну делатност.

5. Туристички сајмови

Туристички  сајмови  представљају  манифестације  које  нуде  изванредну
могућност  за  остваривање  непосредних  контаката  са  постојећим  и
потенцијалним туристима, за утемељење односно неговање контаката са
медијима  и  туристичким  уредима.  Поред  свега  тога  они  стварају  и
могућност за упознавање са трендовима по којима се развија туристичка
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привреда,  почев  од  локалног  па  до  глобалног  нивоа.  Туристичка
организација општине Сента намерава да у 2017. години, а према њеним
финансијским могућностима, узме учешћа на оним сајмовима туризма на
којима је у протеклим годинама утемељила своје тржишно присуство, а са
жељом да поспеши своју маркетиншку делатност.

-  Београдски међународни  сајам туризма (ИТТФА) -  Београдски сајам
биће  приређен  у  периоду  од  23.  до  26.  фебруара  2017.  Сходно  нашем
увиду, ова је изложба у протеклим годинама успела да израсте у једну од
најзначајнијих сајамских манифестација у овом делу Европе. То оправдава
и наше присуство на овој туристичкој изложби у нашој престоници. Своју
туристичку  понуду  Туристичка  организација  општине  Сента  жели  да
прикаже у заједници са Туристичком организацијом Војводине.

- Путовање 2017 – Будимпешта - Будимпештански сајам биће приређен у
периоду  од  2.  до  5.  марта  2017.  Учешће  на  сајму  за  нас  обезбеђује
Секретаријат  за  привреду,  запошљавање  и  равноправност  полова
Аутономне Покрајине Војводине. Мађарски туристи са становишта тржишне
сегментације имају истакнуту улогу у развићу туризма у општини Сента.

-  Међународни сајам туризма у Новом саду - Туристичка манифестација
која се организује у Новом Саду биће одржана у периоду од 5. до 7. октобра
2017.  Наше  учешће  може  се  сматрати  изузетно  важним,  пошто  је  ова
манифестација меродавна за представљање комплетне туристичке понуде
Војводине најширој јавности. 

Наша  туристичка  организација  намерава  да  поред  наведених  сајмова,  а
сходно  њеним  финансијским  могућностима,  партиципира  и  на  другим
туристичким сајмовима и приредбама.

6. Промоција и реклама

Туристичка  организација  општине  Сента  се  налази  на  једном  од
најпрометнијих  локалитета  у  нашем  граду,  у  близини  главног  улаза  у
Градску кућу. Развој односа са јавношћу и надаље фигурира међу нашим
циљевима за 2017. годину, а уз помоћ непосредног пружања информација у
нашој  канцеларији,  путем  штампаних  издања,  веб-странице,  друштвене
мреже  (Фејсбук),  те  надаље  појављивањем  у  медијима  и  продајом
сувенира.
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6.1. Штампана и видео-издања

- Туристички календар манифестација за 2017. - Наша канцеларија и у
2017.  години  сматра  важним издавање годишњег  календара  туристичких
манифестација,  којег  у  штампаном  облику  већ  нуди  на  туристичким
сајмовима који се приређују почетком године. На веб-страници нашег уреда
он је  у  електронском облику доступан  током целе  године.  За  економске
субјекте  који  имају  туристички  карактер (преноћишта,  ресторани,  барови,
клубови...) њега обезбеђујемо у штампаном облику.

-  Сенћанска  битка  320 -  Желели  бисмо  да  поводом  320-годишњице
Сенћанске битке начинимо једну тематску публикацију која би садржавала
опширнији  опис  Битке  код  Сенте,  биографије  њених  важнијих  учесника,
графички  и  текстуални  приказ  у  Видиковцу  Сенћанске  битке  смештених
артефаката, карте, као и уметничке приказе битке. Она би била начињена
на српском и мађарском језику у првом полугодишту, а потом пак, наравно,
и на енглеском и немачком језику. 

-  Публикације  намењене популаризацији  приредби - израда флајера,
плаката  и  билборда  намењених  предочавању  програма  важнијих
туристичких манифестација.

-  Опште  промотивне  свеске  и  публикације  - планирање  и  штампање
других популарних издања.

Финансирање  поменутих  издања  намеравамо  да  подмиримо  из  своте
приспеле по основу боравишне таксе.

У претходним годинама успели смо да направимо бројне видео-материјале
о туристичкој понуди града (Спомен-видиковац Сенћанске битке, Фестивал
Тисиног цвета, Сенћански марципан, сенћанска Градска кућа).

-  Кратки промотивни филм о општини - Ове године желели бисмо да
начинимо  један  свеобухватнији,  са  туристичког  аспекта  општину
репрезентујући кратки филм, који би могао да буде приказан на изложбама,
семинарима и сусретима економског карактера. 

6.2. Веб-страница и друштвене мреже

У 2013.  години  успели  смо  да  израдимо  једну  свеобухватну  интернет-

страницу о нашем граду која посетиоцима пружа адекватне информације. 
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-  Актуелизација  веб-странице - Страница се континуирано проширује и

актуелизира,  пошто  смо у  могућности  да  је  испунимо  новим садржајима

(приредбе,  програмска  свеска,  нови  смештајни  капацитети,  гостионице,

итд.).  Према  годишњим  статистичким  подацима, све  се  већи  број  људи

информише посредством  веб-странице Туристичке организације Општине

Сента. Желели бисмо да убудуће најважније податке учинимо доступним и

на немачком језику. 

-  Веб-страница посвећена Сенћанској бици - Поменута 320-годишњица

пружа добру прилику за уобличавање  веб-странице посвећене Сенћанској

бици.  Током  година  су  прикупљене  бројне  информације  у  вези  овог

знаменитог историјског догађаја (извештаји, карте, уметнички прикази битке,

итд.). Наша би канцеларија желела да их рекапитулира и предочи јавности,

како  би  сви  имали  могућност  за  свеобухватно  упознавање  са  битком.

Органски део интернет-странице представља креирање бренда Сенћанска

битка.  Страница  би  била  покренута  на  српском  и  мађарском  језику,  а

настојали  бисмо  да  је  што  скорије  учинимо  доступном  и  на  светским

језицима. 

Друштвене  мреже  представљају  најважнији  локалитет  за  свакодневну

комуникацију  са  јавношћу.  Туристичка  организација  општине  Сента

располаже  са  једним  јавним  профилом  под  називом  „Туристичка

организација Сента”.

-  Операционализација  Фејсбук-профила - Желели бисмо да  и  у  2017.

години  наставимо  са  утилизацијом  он-лајн  маркетинга  посредством

друштвених мрежа, које су се у пракси потврдиле као истински корисне. И

надаље смо ка свакој с наше стране приређеној манифестацији креирали

тзв.  мрежни  догађај,  који  представља  један  од  најкориснијих  контаката

између  организатора  и  потенцијалног  посетиоца,  а  захваљујући  којем

постоји могућност за дневну доставу нових информација. Трудимо се да са

са  нашим  познаницима  поделимо  сваки  са  туристичког  аспекта  важан

догађај, те тако и оне у области културе, разоноде или спорта. 

8

20



6.3. Сувенири

Продаја сувенира у  нашој  канцеларији успешно функционише већ четврту

годину.  Настојимо да сваке године иновирамо нашу понуду,  стављајући у

први  план  продају  за  град  карактеристичних  поклон-предмета:  чоколада

„Сенћанска битка”, вино „Сенћанска битка”, но поспешујемо и у овом смеру

постојећа  настојања  локалних  предузетника  („Сенћански  марципан”).

Настојимо да у заједници са локалним рукотворитељима и предузетницима

уобличимо  нове  производе.  На  нашим  приредбама  такође  подстичемо

излагање и продају рукотворина.

- Уобличавање нових сувенира

Због  показатеља  који  региструју  све  већу  продају  ми  смо  у  нашем

финансијском  плану  за  набавку  поклон-предмета  предвидели  износ  од

500.000 динара.

7. Садржинско проширење Видиковца Сенћанске битке

У  2016.  години  покренуто  је  садржинско  проширење  спомен-видиковца,

будући да смо успели да иставимо две грандиозне заставе (Светог римског

царства и Османске царевине),  односно израђене су биографије главних

протагониста  битке  на  четири  језика  (мађарском,  српском,  енглеском  и

немачком).  У  2017.  години биће изложени оригинални,  из речног корита

Тисе  извађени  артефакти  битке,  који  ће  бити  истављени  саобразно

модерним захтевима, у адекватним стакленим витринама, уз објашњења и

адекватно осветљење. 

Поменуто  проширење  чине  предмети  из  инвентара  сенћанског  Градског

музеја (Културно-образовни центар „Турзо Лајош”), односно они који су на

светло  дана  у  протеклим  годинама  изнети  посредством  Подводних

истраживача Војводине.
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Поводом  320-годишњице  битке  предвиђено  садржинско  проширење

изложбе које за посетиоце представљаће квалитативно побољшање, пошто

ће они бити у прилици да дођу до обимнијих и садржајнијих информација.

8. Манифестације

У  туристичкој  понуди  општине  Сента  важно  место  заузимају  различите

манифестације.  Поспешење  манифестационог  туризма  у  сагласју  са

тренутним туристичким знаменитостима и понудом Сенте стога може бити

логичан избор.

Туристички савез општине Сента се у 2017.  години у три манифестације

јавља као главни организатор, док у случају осталих манифестација настоји

да  логистичким  и  промотивним  активностима  допринесе  успеху  тих

збивања. У 2013. години наша канцеларија је на плану фестивала успешно

пронашла своје место на манифестационом тржишту, када је  по први пут

организовала „Фестивал Тисиног цвета” и манифестацију „I  love Senta”. У

протекле три године поменути фестивали су постали све популарнији како

код локалног становништва, тако и код иностраних туриста.

Туристичка  организација  општине  Сента  је  за  2017.  годину  предвидела

следеће манифестације:

-  Фестивал  Тисиног  цвета  -  Имајући  у  виду  његов  велики  успех  у

протекле четири године, Туристичка организација општине Сента би желела

да  и  у  2017.  години  организује  фестивал  чији  је  циљ  популаризација

јединственог  природног  феномена,  цветања  Тисе,  као  и  чињење  летње

палете приредби у нашој  општини колоритнијом. У 2017.  настојаћемо да

током три дана, а на радост више хиљада људи, инвоцирамо варијабилно

ароматични  свет  музике,  колоритни  културни  програм  и  гастрономске

доживљаје на дрворедом кестенова украшеној обали Тисе. До приређивања

ове  манифестације  доћи  ће  у  периоду  од  16.  до  17.  јуна  2017.  У  2016.

години изнова  се  потврдило  да  одржавање  високог  нивоа  фестивала  и

његово  садржинско  проширење  поред  буџетом  предвиђених  средстава
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захтевају и даља значајна финансијска средства, што осигурава одрживост

манифестације и њено дугорочно позиционирање на туристичком тржишту. 

-  „I love Senta”  -  У 2013. је на свој поход такође кренуо и фестивал под

именом „I love Senta”, који бисмо ове године желели даље да развијемо и

учинимо  колоритнијим.  Циљни  аудиторијум  манифестације  понајпре

представљају тзв. „ВФР” туристи, дакле Сенћани који више не живе у граду,

но који се у пар наврата, приликом посета родбини и пријатељима, враћају

у Сенту. Поред већ поменутих „ВФР” туриста манифестација се обраћа и

локалним становницима, односно свима онима који чувају пријатне и лепе

успомене  о  нашем граду.  Фестивал прати колоритан културни  и  музички

програм.  До  приређивања ове  манифестације  доћи  ће  11.  и  12.  августа

2017. 

- Божићна кавалкада -  Манифестација је у тренутном облику по први пут

приређена на Главном тргу нашег града у 2012. години. Њен велики успех

ствара  нам  могућност  за  даља  развића  и  исхођење  њене  регионалне

егзистенције.  Манифестација  ће  саобразно  предвиђањима  изнова  бити

приређена у периоду од 20.  до 23. децембра 2017. године.  Међу нашим

плановима фигурира и проширење Витлејемских сусрета, који су у протекле

три  године  потврдили  оправданост  свог  постојања  и  који  представљају

један  од  најзначајнијих  елемената  у  нашој  манифестацији  на  којој  се

представљају витлејемске екипе из бројних војвођанских насеобина. У 2016.

години  успело  нам  је  приближавање  нашем  циљу  –  организовању

централне регионалне божићне свечаности – те бисмо у том смислу желели

да  у  2017.  години  привучемо  што  већи  број  посетилаца  из  суседних

насеобина, а исто тако и оних из иностранства.

Туристичка  организација  општине  Сента  настоји  да  и  у  2017.  години

обезбеди  потпору  и  логистичку  позадину  за  манифестације  које  су

искористиве  са  становишта  развоја  општинског  туризма,  а  које  су  пак

следеће:
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• Међународно такмичење у стрижи оваца и кувању овчијег перкелта

• Дечји фестивал „Море осмеха”

• Дани Халас чарде

• Празник  града Сенте – прослава 320-годишњице Сенћанске битке,
пријем председника општине

• Дан без аутомобила

• Међународни балонарски фестивал

• Изађи ми на теглу

• Никољданска изложба локалних производа и Међународни фестивал
ракије

• Друге манифестације

9. Програм развоја туризма Општине Сента

Стратегија развоја општине Сента (2014-2020) предвиђа израду општинског

програма  развоја  туризма.  Локална  самоуправа  општине  Сента  и

Туристичка организација су ангажовањем спољне експертске групе у 2016.

покренули израду ове стратегијe која ће утемељити правце даљег развоја

туризма  у  нашој  општини.  Израда  програма  развоја  туризма  може  се

очекивати у марту 2017. године и за очекивати је да ће у позитивном смеру

утицати на будући рад Туристичке организације Општине Сента.

10.  Финансијски план Туристичке организације општине Сента
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Финансијски план Туристичке организације Општине Сента за 2017. годину

установљен  је  на  основу  реалних  потреба  које  су  неопходне  за  његово

деловање и развитак туристичких садржаја. 

Део  сопствених  прихода  (приходи  по  основу  препродаје,  доходак  од

улазница) је у складу са актуелним законским прописима уврштен у буџет

општине  Сента,  тако  да  они  представљају  приходе  општинског  буџета.

Туристичка  организација  општине  Сента је  у  2017.  години предвидела 2

активности и 4 пројекта у укупном износу од 7.292.100,00 динара, чији је

раздел пак следећи:

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА:  1502-0001
УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА

Конто Опис Планирано

411
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ

1.668.100,00

411111 Плате, додаци и накнаде запослених 1.538.100,00
  411112 Додатак за рад дужи од пуног радног времена 130.000,00

412
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА

298.700,00

412111 Допринос  за  пензијско  и  инвалидско
осигурање

200.170,00

412211 Допринос за здравствено осигурање 85.900,00
412311 Допринос за незапосленост 12.630,00

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 20.000,00
414411 Помоћ у мед. леч. зап. или члана уже пород. 20.000,00

416
НАГРАДЕ  ЗАПОСЛЕНИМА  И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

32.000,00

416111 Јубиларне награде 32.000,00
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 405.000,00

421111 Трошкови платног промета 45.000,00
421121 Трошкови банкарских услуга 6.000,00
421325 Услуге чишћења 135.000,00
421411 Телефон, телекс и телефакс 12.000,00
421412 Интернет и слично 10.000,00
421414 Услуге моблног телефона 70.000,00
421421 Поштанске услуге 12.000,00
421512 Осигурање возила 60.000,00
421521 Осигурање запослених у случају  несреће на

раду
20.000,00

421523 Осигурање  од  одговорности  према  трећим 25.000,00
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лицима
421919 Остали непоменути трошкови 10.000,00

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 90.000,00
423599 Остале стручне услуге 20.000,00
423711 Репрезентација 60.000,00
423911 Остале опште услуге 10.000,00

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50.000,00
424911 Остале специјализоване услуге 50.000,00

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 100.000,00
425119 Остале усл. и матер. за текуће поп. и одр.згр. 20.000,00
425211 Механичке поправке 20.000,00
425219 Остале поправке и одрж. опреме за саобраћај 20.000,00
425222 Рачунарска опрема 20.000,00
425229 Остале поправке и одржавање админ. опреме 20.000,00

426 МАТЕРИЈАЛ 240.000,00
426131 Цвеће и зеленило 3.000,00
426411 Бензин 100.000,00
426491 Остали материјал за превозна средства 20.000,00
426811 Хемијска средства за чишћење 15.000,00
426819 Остали материјали за одржавање хигијене 12.000,00
426911 Потрошни материјал 30.000,00
426913 Алат и инвентар 40.000,00
426919 Материјали за посебне намене 20.000,00

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 208.300,00
465112 Остале текуће дотације по закону 208.300,00

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 85.000,00
482131 Регистрација возила 28.000,00
482211 Републичке таксе 45.000,00
482251 Судске таксе 12.000,00

512 МАШИНЕ И ОПРЕМЕ 110.000,00
512211 Намештај 50.000,00
512221 Рачунарска опрема 40.000,00
512241 Електронска опрема 20.000,00

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 50.000,00
515111 Компјутерски софтвер 50.000,00

ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ УКУПНО: 3.357.100,00

Горња табела садржи трошкове који су неопходни за неометано
функционисање установе и за подмиривање потреба опште делатности

туристичке организације

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА:  1502-0002
ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

14

20



Конто Опис Планирано
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 260.000,00

422111 Трошкови дневница (исхране) на служ. путу 20.000,00
422131 Трошкови смештаја на службеном путу 30.000,00
422199 Остали трошкови за пословна пут. у зем. 20.000,00
422211 Трошкови дневница на служ. пут у иност. 80.000,00
422231 Трошкови смештаја на службеном путу у ино. 80.000,00
422299 Остали трошкови за пословна пут. у ино. 30.000,00

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 70.000,00
423621 Угоститељске услуге 20.000,00
423712 Поклон 50.000,00

523 ЗАЛИХЕ И РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 500.000,00
523111 Роба за даљу продају 500.000,00

ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ УКУПНО: 830.000,00

Горња табела садржи трошкове који су неопходни за популаризацију
туристичке понуде који, између осталог, представљају учешће на

туристичким сајмовима и продају сувенира 

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА:  1502-П-2
БОРАВИШНА ТАКСА

Kонто Опис Планирано
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.070.000,00

423111 Услуге превођења 130.000,00
423321 Котизације за семинаре 30.000,00
423323 Котизације за учествовање на сајмовима 60.000,00
423419 Остале услуге штампања 350.000,00
423431 Услуге рекламе и пропаганде 250.000,00
423439 Остале услуге рекламе и пропаганде 250.000,00

426 МАТЕРИЈАЛ 50.000,00
426111 Канцеларијски материјал 50.000,00

512 МАШИНЕ И ОПРЕМЕ 250.000,00
512631 Опрема за културу 250.000,00

513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 250.000,00
513111 Остале некретнине и опрема 250.000,00
ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ УКУПНО: 1.620.000,00

Горња табела приказује делимични раздел средстава приспелих по
основу боравишне  таксе, у складу са Законом о туризму
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ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА:  1502-P-2
ФЕСТИВАЛ ТИСИНОГ ЦВЕТА

Kонто Опис Планирани
издаци из

буџета

Планирани
издаци из
осталих
извора

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.000,00 10.000,00
421211 Услуге за електричну енергију 10.000,00 10.000,00

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 265.000,00 85.000,00
423599 Остале стручне услуге 150.000,00 55.000,00
423711 Репрезентација 15.000,00 10.000,00
423911 Остале опште услуге 100.000,00 20.000,00

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 105.000,00
424911 Остале специјализоване услуге 200.000,00 105.000,00

426 МАТЕРИЈАЛ 40.000,00 30.000,00
426911 Потрошни материјал 20.000,00 20.000,00
426919 Материјали за посебне намене 20.000,00 10.000,00

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 
КАЗНЕ

25.000,00

482211 Републичке таксе 25.000,00
511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 15.000,00

511421 Процена изводљивости 15.000,00
ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ УКУПНО: 555.000,00 230.000,00

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА:  1502-P-3
„I LOVE SENTA”

Kонто Опис
Планирани
издаци из

буџета

Планирани
издаци из
осталих
извора

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 120.000,00 100.000,00
423599 Остале стручне услуге 50.000,00 50.000,00
423711 Репрезентација 20.000,00
423911 Остале опште услуге 50.000,00 50.000,00

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 160.000,00 70.000,00
424911 Остале специјализоване услуге 160.000,00 70.000,00

426 МАТЕРИЈАЛ 20.000,00 10.000,00
426911 Потрошни материјал 20.000,00 10.000,00

ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ УКУПНО: 300.000,00 180.000,00
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Горње табеле садрже од стране Туристичке организације Општине
Сента предвиђене трошкове манифестација. Поједине манифестације

намеравамо да реализујемо путем новчаних средстава из Буџета
општине Сента, средстава од донација, односно од сопствених прихода

(буџетски приход).
 

11. Резиме и закључци

Приликом састављања плана рада нагласак смо ставили на рационалност и

покушали  смо  да  наше  планове  конципирамо  у  „могућим”  зонама.  План

рада изражава оне краткорочне смернице које су намерне да потпомогну

унапређење  садашње  ситуације,  уз  отвореност  спрам  предлога  за

евентуалне корекције.

Боља искористивост атракција делимично се може постићи одговарајућим

маркетингом, док се низак ниво развијености туристичке инфраструктуре и

смештајних  капацитета  јављају  као  чиниоци који  коче  развој  и  захтевају

наменске капиталне инвестиције.

Треба настојати да се туризам општине Сента доведе до нивоа на којем ће

туриста поновити своју посету и ноћити у нашем граду барем једном, чиме

је  пак  обезбеђена  одрживост  туризма.  Развој  смештајних  капацитета  и

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА:  1502-P-4
БОЖИЋНА КАВАЛКАДА

Kонто Опис
Планирани
издаци из

буџета

Планирани
издаци из

осталих извора
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 80.000,00 70.000,00

423599 Остале стручне услуге 10.000,00 35.000,00
423711 Репрезентација 20.000,00 10.000,00
423911 Остале опште услуге 50.000,00 25.000,00

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 30.000,00 30.000,00
424911 Остале специјализоване услуге 30.000,00

426 МАТЕРИЈАЛ 40.000,00
426911 Потрошни материјал 40.000,00

ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ УКУПНО: 120.000,00 100.000,00
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туристичке  инфраструктуре  потпомоћиће  постизање  наших  дугорочних

циљева.

План рада представља само један од првих корака у развоју туристичке

привреде општине Сента, а његова реализација пак отвара могућности за

даље пословне изазове.

  Корнел Лашковић Арпад Маћко
      
        ____________________ _____________________

     
    Директор                         Председник Управног одбора

        Туристичке организације
                Општине Сента
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Република Србија 
Општина Сента 
Скупштина општине 
Савет за права детета        
Број: 56-1/2017-I 
Дана: 20. 01. 2017. године  
Сента 
                                              СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

ИЗВЕШТАЈ 
РАДА САВЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 

Према члану 58. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), 
Савет за права детета: 
1) иницира и учествује у изради локалне политике о деци у области образовања, здравства, 
социјалне политике, обезбеђивању једнаких шанси, спорта, заштите од злостављања, 
занемаривања и искоришћавања, културе, коришћења слободног времена, активног 
учешћа, информисања, спречавању насиља и криминалитета, одрживог развоја и животне 
средине и другим областима од значаја за децу;  
2) учествује у изради локалног плана акције за децу и осталих стратешких докумената 
који су  у сагласности са Националним планом акције за децу;  
3) даје мишљење о питањима од значаја за децу и о њима обавештава органе Општине;  
4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у 
областима значајним за децу;  
5) усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању Локалног плана акције за децу и 
подноси их Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу;  
6) иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за децу у 
циљу унапређења положаја деце и обезбеђења остваривања њихових права која су у 
надлежности Општине;  
7) расписује конкурс за реализацију пројеката и подноси предлог председнику Општине за 
расподелу средстава апликантима у оквиру средстава буџета општине.  
 
Активности за 2016. годину реализовала је Савет за права детета општине Сента у саставу:   
Анико Жирош-Јанкелић,  Хајналка др Бало,  Каталин Нађ Абоњи,  Амра  др  Шурјан, 
Жужана  Калман, Ана Барат Хајнал,  Габријела др  Мушкиња Монтањи,  Андреа  
Халгашев  Гаврановић, Марта Теке, Мирјана Божовић, Сандра Стојановић, Даниел Нађ 
Абоњи, Сандра Борђошки, Илдико Копас и Габријела Галус, председница. 
Закључком Савета за права детета Скупштине општине Сента одређни су следећи 
приоритети који су се финансирали у 2016. години за пројекте институција, организација, 
невладиних организација, односно удружења грађана који су се финансирали из буџета 
општине Сента по јавном конкурсу у 2016. години: 
 Радионице о очувању репродуктивног здравља за ученике 7 и 8 разреда у 

трећем тромесечју школске 2015/2016 и у првом полугодишту школске 
2016/2017 године ( 2 радионице по разредима)         120.000,00 динара                                               
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 Дечја недеља 2016                                                          240.000,00 динара 

Из средстава обезбеђених из прихода буџета општине Сента за 2016. годину у износу од 
600.000,00 динара, на основу Одлуке о буџету општине Сента за 2016. годину ("Службени 
лист општине Сента", број 30/2015) позиција 476,економска класификација 465-01 Остале 
донације, дотације и трансфери, а по Програму расподеле средстава предвиђених буџетом 
Општине Сента за Локални план акције о деци за 2016 годину који је донео председник 
општине дана 15.03.2016. године, под бројем 401-6-1/2016-II, за реализацију Пројеката 
путем конкурса распоређено је 360.000,00динара. 
 
Путем конкурса институцијама, организацијама, невладиним организацијама, односно 
удружењима грађана које су регистроване на територији општине Сента или делују на 
подручју општине Сента као општинске, међуопштинске или републичке организације за 
трошкове суфинансирања пројеката додељено је укупно  360.000,00 динара према Табели 
која је у прилогу овог извештаја, исплаћено је укупно 291.000,00 динара, док 3 пројекта 
под редним бројем 4,5 и 7 Табеле нису реализована од стране удружења у укупном  износу 
од 48.000,00 динара, а Фондација ИнГениум, под редним бројем 2 Табеле, од одобрених 
60.000,00 динара за реализацију пројекта искористила свега 39.000,00 динара док  је 
преосталим делом од  240.000,00 динара  располагао Савет, уз сагласност Председник 
општине. 
 
У 2016. години Општина Сента по јавном конкурсу из буџета суфинансирала следеће 
пројекте:  

Ред. 
број 

Предлагач пројекта Пројекат 
Подршка 
у дин. 

1 

О.Ш."Стеван 
Сремац"  

Сента 

Stevan Sremac 
Általános Iskola Zenta 

Сигурна љубав,сигуран 
секс 

Egészséges 
szerelem,egészséges szex 

 60.000,00 

2 Фондација ИнГениум 

Причајмо о 
репродуктивном 
здрављу 

Beszéljünk a nemi 
egészségről ! 

 60.000,00 

3 

Културно Друштво 
„Мора Иштван 
Кеви“Móra István 

Művelődési Egyesület 
Kevi 

IV Дан талента "Свако 
је у нечему 
талентован" 

IV Tehetségnap- 
 " Mindenki tehetséges 

valamiben" 

11.000,00 
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4 

Народна Техника  
Сента 

Népi Technika községi 
szervezete Zenta  

Ваншколске 
активности за 

талентовану децу у 
Дечјој недељи 
Iskolán kívüli 

foglalkozások a 
tehetséges gyermekeknek 

a  gyermekhéten 

13.000,00 
  

5 

Омладинска 
организација Торњош 

– Торњош Tornyosi 
Ifjúsági Szervezet- 

Tornyos 

Бавимо се спортом 
Торњош ! 2016 

Sportoljunk Tornyos! 
2016 

20.000,00   

6 

Организација 
Пријатељи Деце 

Сента 
Gyermekbarátok 
egyesület Zenta 

Прваци-2016 
Elsősök- 2016 

35.000,00   

7 
Моделарски клуб 

Сента-Modellező Klub 
Zenta 

Бављење моделарством 
у Дечјој недељи 

Modellező foglalkozások 
a gyermekhéten 

15.000,00 

8 

О.Ш."Стеван 
Сремасц" И.О. Турзо 

Лајош 
Stevan Sremac 

Általános 
Iskola,Thurzó Lajos 
kihelyezett tagozat 

Zenta 
 

Јесењи сусрет 
Őszi találkozó 

50.000,00 

9 

О.Ш."Стеван 
Сремасц" Сента,И.О. 

Турзо Лајош 
Stevan Sremac 

Általános 
Iskola,Thurzó Lajos 
kihelyezett tagozat 

Zenta 

Дечје песме у Дечјој 
недељи из дела 
војвођанске и 

универзалне мађарске 
лиутературе 

 
Gyermekversek 
gyermekhéten a 
vajdasági és az 

egyetemes magyar 
irodalom alkotásaiból 

33.000,00 

10 О.Ш."Стеван Радости дечјег доба   5.000,00 
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Сремасц" Сента,И.О. 
Темеркењ Иштван 

Торњош 
Stevan Sremac 

Általános 
Iskola,Tömörkény 
István kihelyezett 
tagozat Tornyos 

Торњош 
Gyermekkor örömei 

Tornyos 

11 
Завичајна фондација 

" Стеван Сремац" 
Сента 

Дечији фолклорни 
фестивал у оквиру 
Дечије недеље 

40.000,00   

12 
"ДАРИКА-

DÁRIKA"Удружење 
Zenta 

Пасуљ до неба 
Az égigérő paszuly 

18.000,00 

    
  УКУПНО                        
                                            

 360.000,00 

 
Током 2016. године реализовани су  следеће активности и програми:  
 
Ученици Основне школе „Стеван Сремац“ су учествовали  на дечјем фестивалу  одржаним у 
нашем побратинском  граду у општини Медијана,  односно поводом Дечје недеље у Сенти су  
гостовала деца из Ниша.  

 Пројекат здрава исхрана. Предавања су  вршена  на  основу препоруке Нутрикид-
програма,  уз теоретско и  практично  подучавање – заједно са  радионицом.  Реализатор  
програма  Габријела др Мушкиња Монтањи,  педијатар сенћанске педијатријске 
амбуланте је  обишла све зграде ДВ „Снежана“,  ни села нису изостављена.  

 XII Војвођански јесењи сусрет   ученика са посебним  захтевима за васпитање је  
организован у  Истуреном одељењу Основне школе „Турзо Лајош“.  На манифестацији  
изложена су дела ликовне уметности ученика у специјалним одељењима, где је дошло 
до изражаја креативност,  спретност руку и  таленат  деце. Циљ сусрета  је  био развој 
толеранције међу децом и прихватање  различитости. Гости су стигли  из више насеља 
Војводине.  

 Успешно  је завршена Дечја недеља у 2016. години,  која  је одржана у   другој недељи 
октобра месеца.  Ову манифестацију, верни  традицији,  ускладио Одбор  за  локални  
добробит деце.  Дечја недеља је  одржана у уској сарадњи са: Основном школом „Стеван 
Сремац“,  ДВ „Снежана-Hófehérke“ ,  Културно-образовним центром „Турзо Лајош“,  
Фондацијом „Стеван Сремац“,  и  Удружењем пријатеља деце. Захваљујући  изврсној 
сарадњи  успели смо да укључимо велики број деце у серију манифестација поводом 
Дечје недеље.  
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 На дечји фолклорни фестивал општине Сента  су  стигли учесници из  више места,  ове 
године  наш град је  поздрављао више од 500 наступника.  

У Истуреном одељењу „Турзо Лајош“ је  одржано прво такмичење у рецитацији Свет мог 
далеког детињства,  где су  из  свих делова Војводине  дошли рецитатори.  На такмичењу је 
учествовало 123 ученика.  
 
Од предвиђених планова  није реализован ванконкурсни  програм   Дома здравља Програм  
спашавања живота,  за шта је Одбор одобрио  35.000,00 динара.  

 
Председник општине је дана 15.03.2016. године донео Решење о програму расподеле 
средстава за локални план акције о деци за 2016 годину, број 401-6-1/2016-II према 
следећем: 

ПРОГРАМ   ЛОКАЛНОГ  ПЛАНА АКЦИЈЕ О ДЕЦИ ЗА 2016 ГОДИНУ 
Ре
д 
бр. 

Носила
ц 
активн
ости 

Опис 
Планирани 
износ у 
динарима 

1.  Савет  Медијана Фестивал дечјег стваралаштва,Ниш   72. 000,00 

2.  Савет 
Остваривање приоритетних циљева ЛПА за 2016. годину 
путем конкурса 

360.000,00 

3. Савет  Трошкови путовања деце  33.000,00 

4. Савет 
 Едукација о здравој исхрани деце предшколског узраста  50.000,00 

5.  Савет 
Дом здравља Сента – Спашавање живота  35.000,00 

6. Савет 
Непредвиђени трошкови  50.000,00 

    
                                                                                                           У
КУПНО                                                                                             

 600.000,00 

                                                                                     
                                                          
 
 
                            

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА  
                                        

     

Ред. 
бр. 

                                         Опис Планирано буџетом 
2016 

Преузете 
обавезе     

Исплаћено

      600.000,00   
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  Планирано Програмом-
редни број 

  

     

1. 

Севертранс- Превоз Медијана Фестивал дечјег 
стваралаштва,Ниш 

1. 72.000,00 

 

72.000,00

 

2. 

Суфинансирања 12 пројеката путем конкурса 

 

2. 
 

 
 

     360.000,00
 
 
 

  
291.000,00

 

3. 
Трошкови путовања деце 3. -       - 

4. 
Дом здравља Сента – Едукација о здравој 
исхрани деце предшколског узраста 

4. 50.000,00 50.000,00

5. 
Дом здравља Сента – Спашавање живота 5. - - 

6. 

Непредвиђени трошкови: 

Трошкови платног промета 

 

6.  

441,71 

 

 

441,71  

 
УКУПНО 1-6 600.000,00 482.441,71 413.441.71

 
Неутрошена средства 186.558,29   

                                                              
                                                                            Председница Савет за права детета 

   Илдико Копас   с. р. 
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Предлог! 
На основу члана 16. став 1. тачка 44. и члана 58. став 1. тачка 5. Статута општине 

Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 24. фебруара 2017. године донела је 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА  
ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
I. 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за права детета општине Сента за 2016. 
годину. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е : 

 
Према члану 16. став 1. тачка 44. Статута општине Сента („Службени лист 

општине Сента“, бр. 5/2011) општина у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у 
складу са Уставом и законом уређује и ствара услове за бригу о деци, доноси и реализује 
Локални план акције за децу, стратешки документ, који одређује смернице политике 
Општине о деци. 

Према члану 58. став 1. тачка 5 Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011) Савет за права детета усваја годишње и периодичне извештаје о 
остваривању Локалног плана акције за децу и подноси их Скупштини општине Сента, 
председнику Општине и Општинском већу општине Сента. 

На седници одржане дана 20. 01. 2017. године Савет за права детета општине Сента 
је усвојио Извештај о раду Савета за права детета Скупштине општине Сента за 2016. 
годину. 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о усвајању 
Извештаја о раду Савета за права детета општине Сента за 2016. годину и упутило је 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање.  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента донела је закључак као у диспозитиву.  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 56-1/2016-I 
Дана: 24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 34. става 1. тачке 9а), члана 35. става 1. тачке 3а) Закона о 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 92/2011), члана 14. 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник 
РС“, број 98/2010) и члана 46. тачке 7. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број 5/2011), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној 
дана 24. фебруара 2017. године донела је  
 

 З А К Љ У Ч А К 
 О УСВАЈАЊУ  ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

I 
Усваја се План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента за 

2017. годину. 
  

II 
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 217-3/2017-I 
Дана: 24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 

                                                            
                                                                    Образложење 
 
 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 које 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 овог Закона донета је Уредба о саставу и начину рада штабова за 
ванредне ситуације која је објављена  у „Службеном гласнику РС“ број 98/2010, а која 
је ступила на снагу 01.01.2011. године. 
 Према одредбама овог Закона Општински штаб за ванредне ситуације, поред 
осталог, израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду и подноси 
Скупштини општине на усвајање.   
 Према одредби члана 14. Уредбе штаб за ванредне ситуације, на предлог 
надлежне службе, односно надлежног органа, аутономне покрајине и јединица локалне 
самоуправе, доноси годишњи план рада. 

Општински штаб за ванредне ситуације на својој седници дана 18.01.2017. 
године утврдио је  текст Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2017. 
годину. 

На основу изложеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање 
Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2017.годину у предложеном 
тексту.  

1 
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Предлог 
На основу члана  41. став 3. и 4. и члана 42. став 1., 2. и 4. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 3б. став 2. Одлуке 
о преузимању оснивачких права и о органима Историјског архива у Сенти ("Службени 
лист општине Сента", бр. 1/1992, 7/2011, 25/2012 и 1/2016),  члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 46. став 1. 
тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 24. фебруара 2017. године, донела је 

 
Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СЕНТИ 

 
I 

 
Разрешују се председник и чланови Управног одбора Историјског архива у 

Сенти, и то: 
 

1. Габриела Шароши, са пребивалиштем у Сенти, улица Гајева број 11.  
- представник оснивача, председник Управног одбора, 
2. Ференц Дудаш, са пребивалиштем у Сенти, улица Стевана Сремца број 9.  
- представник оснивача, члан Управног одбора, 
3. Мирјана Сабо, са пребивалиштем у Сенти, улица Карађорђева број 60.  
- представник оснивача, члан Управног одбора,  
4. Ференц Сиђи, са пребивалиштем у Горњем Брегу, улица ЈНА број 42. 
 - представник запослених, члан Управног одбора,  
5. Жолт Копас, са пребивалиштем у Сенти, улица Гајева број 26.  
- представник запослених, члан Управног одбора,  
6. Силвија Гајда, са пребивалиштем у Сенти, улица Златне Греде број 15. 
- представник запослених, за члана Управног одбора. 
са даном 25. 02. 2017. године, због истека мандатног периода од четири године на 
који су именовани. 
 

Седмог члана Управног одбора Историјског архива у Сенти, именованог од 
стране Националног савета мађарске националне мањине разрешава Национални савет. 
 

II 
 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Према члану 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 
("Сл. гласник РС", бр. 13/2016 и 30/2016 - испр.), чланове управног одбора именује и 
разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. 
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Према члану 42. став 4. Закона о култури, у случају преношења оснивачких права 
на национални савет у складу са чланом 24. став 3. Закона о култури, актом о преношењу 
оснивачких права се утврђује начин именовања чланова управног одбора. 

Општина Сента и Национални савет мађарске националне мањине дана 14.01.2016. 
године, под бројем  6-1/2016-II, закључили су Уговор о делимичном преносу оснивачких 
права над установом Историјски архив у Сенти (предлог текста уговора - „Службени лист 
општине Сента“, бр. 5/2011). 
 

Према члану 6. став 2. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом Историјски  архив у Сенти, закљученог дана 14.01.2016. године,,под бројем  6-
1/2016-II, између Општине Сента и Националног савета мађарске националне мањине, 
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. 
 

Према члану 3б. став 2. Одлуке о преузимању оснивачких права и о органима 
Историјског архива у Сенти ("Службени лист општине Сента", бр. 1/1992, 7/2011, 25/2012 
и 1/2016), именовање и разрешење чланова Управног одбора Установе представника 
оснивача општине Сента и запослених спада у надлежност Скупштине општине Сента, 
док Национални савет своје представнике самостално именује и разрешава.  
 

Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007), 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. 
 

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.  
 

Скупштина општине Сента на седници, одржаној 19. фебруара 2013. године, 
решењем број  020-6/2013-I, именовао је председника и пет чланова Управног одбора 
Историјског архива у Сенти са мандатом у трајању од четири године, почев од 25. 02. 
2013. године. 
 

Пошто председнику и пет члану Управног одбора Историјског архива у Сенти, 25. 
02. 2017. године,  истиче мандат у трајању од четири године, а дошло је и до делимичног 
преноса оснивачких права над установом Историјски  архив у Сенти, општине Сента на  
Национални савет мађарске националне мањине који на основу преноса оснивачких права 
има већа овлашћења и у погледу именовања и разрешења чланова Управног одбора,  
потребно је разрешити председника и чланове Управног  одбора Историјског архива у 
Сенти и именовати нове чланове. 
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Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента,  предложило је доношење  Решења о разрешењу председника 
и чланова Управног одбора Историјског архива у Сенти. 

 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 

Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине 
Сента, за разрешење председника и пет чланова Управног одбора Историјског архива у 
Сенти, донела је решење као у диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно 
или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-3/2017-I 
Дана: 24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало с. р. 
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Предлог 
На основу члана  41. став 3. и 4.  Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 3б. став 2.  Одлуке о преузимању оснивачких 
права и о органима Историјског архива у Сенти ("Службени лист општине Сента", бр. 
1/1992, 7/2011, 25/2012 и 1/2016),  члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 24. фебруара 2017. године, донела је 

 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СЕНТИ 

I 
Именују се за председника и чланове Управног одбора Историјског архива у 

Сенти, и то: 
 

1. Габриела Шароши, са пребивалиштем у Сенти, улица Гајева број 11. 
      – представник оснивача - општине Сента, за председника Управног одбора, 
2. Ненад Шкрбић, са пребивалиштем у Сенти, на кеју Др Зорана Ђинђића под бројем 39/6.  
      – представник оснивача - општине Сента, за члана Управног одбора, 
3. Ференц Сиђи, са пребивалиштем у Горњем Брегу, улица Велики сокак број 42. 

             – представник запослених, за члана Управног одбора, 
4. Жолт Копас, са пребивалиштем у Сенти, улица Гајева број 26.  

           – представник запослених, за члана Управног одбора, 
5. Силвиа Селеши, са пребивалиштем у Сенти, улица Владимира Назора број 15. 
      – представник запослених, за члана Управног одбора. 

Шестог и седмог члана, представника оснивача - Националног савета мађарске 
националне мањине у Управном одбору Историјског архива у Сенти именује Национални 
савет мађарске националне мањине. 

II 
Мандат председника и чланова Управног одбора Историјског архива у Сенти 

траје четири године, почев од 26. 02. 2017. године. 
 

III 
 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Према члану 41. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
13/2016 и 30/2016 - испр.), установом управља управни одбор. 

Према члану 41. став 3. Закона о култури, чланове управног одбора именује и 
разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. 

24



Према члану 41. став 4. Закона о култури, председника управног одбора именује 
оснивач из реда чланова управног одбора.  

Према члану 42. став 1. Закона о култури, у случају да је  оснивач установе 
Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, највише 
једна трећина чланова управног одбора именује се из реда запослених у установи, на 
предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни 
синдикат, на предлог већине запослених.  

Према члану 42. став 2. Закона о култури, у случају да је  оснивач установе 
Република Србија, аутономна покрајина, најмање један од чланова управног одбора из 
реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности. 

Према члану 42. став 4. Закона о култури, у случају преношења оснивачких права 
на национални савет у складу са чланом 24. став 3. Закона о култури, актом о преношењу 
оснивачких права се утврђује начин именовања чланова управног одбора. 

Према члану 42. став 5. Закона о култури, састав управног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.  

Према члану 42. став 6. Закона о култури, чланови управног одбора установе из 
става 1. овог члана именују се на период од четири године и могу бити именовани највише 
два пута.  

Општина Сента и Национални савет мађарске националне мањине дана 14.01.2016. 
године, под бројем  6-1/2016-II, закључили су Уговор о делимичном преносу оснивачких 
права над установом Историјски архив у Сенти (предлог текста уговора - „Службени лист 
општине Сента“, бр. 5/2011). 

 Према члану 1. тачка 4. и 5. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом Историјски  архив у Сенти бр. 6-1/2016-II закљученог дана 14.01.2016. године 
између Општине Сента и Националног савета мађарске националне мањине („Службени 
лист општине Сента“, бр. 30/2015), уговорне стране су сагласне да Општина Сента 
преноси на Национални савет мађарске националне  мањине  оснивачка права 
делимично (50%) над установом Историјски архив у Сенти која се односе на следеће: (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 и (5.) учествује 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. 
 

Према члану 6. став 1. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом Историјски  архив у Сенти, 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. 
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Према члану 6. став 2. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом Историјски  архив у Сенти, 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. 

 Према члану 6. став 3. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом Историјски  архив у Сенти, уговорне стране су сагласне, да председника 
Управног одбора Установе именује Скупштина општине из реда представника општине 
Сента или запослених. 

 
Према члану 3б. став 2. Одлуке о преузимању оснивачких права и о органима 

Историјског архива у Сенти ("Службени лист општине Сента", бр. 1/1992, 7/2011, 25/2012 
и 1/2016), именовање и разрешење чланова Управног одбора Установе представника 
оснивача општине Сента и запослених спада у надлежност Скупштине општине Сента, 
док Национални савет своје представнике самостално именује и разрешава.  
 

 Према члану 4. став 1. Одлуке о преузимању оснивачких права и органима 
Историјског архива у Сенти ("Службени лист општине Сента", бр. 1/1992, 7/2011, 25/2012 
и 1/2016), Историјским архивом управља Управни одбор.  
 

Према члану 4. став 2. Одлуке о преузимању оснивачких права и о органима 
Историјског архива у Сенти, Управни одбор има седам чланова. 
 

Према члану 4. став 3. Одлуке о преузимању оснивачких права и о органима 
Историјског архива у Сенти, Управни одбор Установе чине по 2 члана, представника 
општине Сента, односно Националног савета и 3 члана представника запослених.  
 

Према члану 4. став 4. Одлуке о преузимању оснивачких права и о органима 
Историјског архива у Сенти, именовање и разрешење чланова Управног одбора Установе 
представника оснивача општине Сента и запослених спада у надлежност Скупштине 
општине Сента, док Национални савет своје представнике самостално именује и 
разрешава.  
 

Према члану 4. став 5. Одлуке о преузимању оснивачких права и о органима 
Историјског архива у Сенти, председника Управног одбора Установе именује Скупштина 
општине из реда чланова, представника општине Сента или запослених.  
 

Према члану 4. став 6. Одлуке о преузимању оснивачких права и о органима 
Историјског архива у Сенти, Општина Сента обезбеђује учествовање Националног савета 
у поступку именовање оних чланова Управног одбора установе које Национални Савет не 
именује сам, тако да пре доношења акта о именовању општина треба да обезбеди 
претходно мишљење Националног савета.  
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Према члану 4. став 7. Одлуке о преузимању оснивачких права и о органима 
Историјског архива у Сенти, у састав Управног обора именује се најмање два 
представника мање заступљеног пола. 
 

Према члану 4. став 8. Одлуке о преузимању оснивачких права и органима 
Историјског архива у Сенти, председник и чланови Управног одбора именују се на период 
од четири године и могу бити именовани највише два пута. 

Према члану 17. став 1. тачка 1. Закона о националним саветима националних 
мањина („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 20/2014 - одлука УС), у  
установама културе чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе, за које национални савет утврди да су од посебног значаја за очување 
идентитета националне мањине, национални савет:  именује једног члана управног одбора 
установе.  

Према члану 17. став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних 
мањина („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 20/2014 - одлука УС), 
даје мишљење о предложеним члановима управног одбора установе.  

 
Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007), 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. 
 

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.  
 

Скупштина општине Сента на седници, одржаној 19. фебруара 2013. године, 
решењем број  020-6/2013-I, именовао је председника и пет чланова Управног одбора 
Историјског архива у Сенти са мандатом у трајању од четири године, почев од 25. 02. 
2013. године.  
 

Пошто председнику и пет члану Управног одбора Историјског архива у Сенти, 25. 
02. 2017. године, истиче мандат у трајању од четири године, а дошло је и до делимичног 
преноса оснивачких права над установом Историјски  архив у Сенти, са општине Сента на  
Национални савет мађарске националне мањине који на основу преноса има већа 
овлашћења у погледу именовања и разрешења чланова Управног одбора,  потребно је 
разрешити председника и чланове Управног  одбора Историјског архива у Сенти и 
именовати председника и нове чланове. 
 

Историјски архив у Сенти, дана, 7. децембра 2016. године, обавестио је Општинску 
управу општине Сента да је предлог већине запослених за кандидате за Управни одбор из 
реда запослених у Историјском архиву у Сенти: 1. Копас Жолт, 2. Сиђи Ференц и 3. 
Селеши Силвија. 
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Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 

Скупштина општине Сента, предложило је усвојило предлог Решења о именовању  
председника и чланова Управног  одбора Историјског архива у Сенти и упутило  
Националном савету мађарске националне мањине ради давања претходног мишљења о 
кандидатима за чланове Управног одбора установе које Национални Савет не именује сам. 

 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 

Скупштина општине Сента, предложило је доношење  Решења о именовању председника 
и чланова Управног одбора Историјског архива у Сенти. 

 
Извршни одбор Националног савета мађарске националне мањине на седници 

одржаној дана 3. фебруара 2017. године под бројем  V/Z/349/2017 донео је Закључак да 
подржава именовање Габриеле Шароши, Ненадa Шкрбићa, Жолтa Копасa, Ференцa 
Сиђија и  Силвиje Селеши за чланове Управног одбора Историјског архива у Сенти.  

 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 

Сента и мишљења Националног савета мађарске националне мањине  и Одбора за кадрове 
и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, за именовање  председника и 
четири члана Управног одбора Историјског архива у Сенти, донела је решење као у 
диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно 
или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-4/2017-I 
Дана: 24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало с. р. 
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Предлог 
На основу члана  45. став 4. и 5.  Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009,  13/2016 и 30/2016 - испр.), чланa 6. став 6. Одлуке о преузимању оснивачких 
права и o органима Историјског архива у Сенти ("Службени лист општине Сента", бр. 
1/1992, 7/2011, 25/2012 и 1/2016),  члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 46. став 1. тачка 10. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента 
на седници, одржаној 24. фебруара 2017. године, донела је 

 
Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СЕНТИ 

 
I 

 
Разрешују се председник и чланови Надзорног  Историјског архива у Сенти, 

и то: 
 

1. Мариа   Хармат,   са   пребивалиштем   у   Сенти,   улица   Жељезничка    број   
4.,  
-представник оснивача – председник Надзорног одбора, 
2. Арпад Маћко, са пребивалиштем у Сенти, улица Арањ Јаноша број  9.,  
- представник оснивача на предлог Националног савета мађарске националне 
мањине – члан Надзорног одбора, 
3. Саболч Речко, са пребивалиштем у Сенти, улица Костолањи Дежеа број 17/а,  
- представник запослених – члан Надзорног одбора, 

са  даном  28. 03. 2017.  године, због истека мандатног периода од четири године на 
који су именовани. 
 

II 
 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Према члану 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 
("Сл. гласник РС", бр. 13/2016 и 30/2016 - испр.), чланове надзорног одбора именује и 
разрешава оснивач. 

Према члану 45. став 5. Закона о култури, председника надзорног одбора именује 
оснивач из реда чланова надзорног одбора.  

Према члану 46. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 
("Службени гласник РС", бр. 13/2016 и 30/2016 - испр.), у случају преношења оснивачких 
права на национални савет националне мањине у складу са чланом 24. став 3. овог закона, 
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актом о преношењу оснивачких права утврђује се начин именовања чланова надзорног 
одбора.  

Општина Сента и Национални савет мађарске националне мањине дана 14.01.2016. 
године, под бројем  6-1/2016-II, закључили су Уговор о делимичном преносу оснивачких 
права над установом Историјски архив у Сенти (предлог текста уговора - „Службени лист 
општине Сента“, бр. 5/2011). 
 

Према члану 1. тачка  6. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом Историјски  архив у Сенти, закљученог дана 14.01.2016. године, под бројем  6-
1/2016-II, између Општине Сента и Националног савета мађарске националне мањине, 
уговорне стране су сагласне, да Савет именује једног члана Надзорног одбора Установе. 
 

Према члану 6. став 6. Одлуке о преузимању оснивачких права и o органима 
Историјског архива у Сенти ("Службени лист општине Сента", бр. 1/1992, 7/2011, 25/2012 
и 1/2016), једног члана Надзорног одбора именује и разрешава Национални савет мађарске 
националне мањине.  
 

Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007), 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. 

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.  

Скупштина општине Сента на седници, одржаној 28. марта 2013. године, 
решењем број 020-8/2013-I, именовао је председника и два члана Надзорног  одбора 
Историјског архива у Сенти са мандатом у трајању од четири године.  

 
Пошто председнику и члановима  Надзорног  одбора Историјског архива у Сенти, 

28. 03. 2017. године, истиче мандат у трајању од четири године, а дошло је и до 
делимичног преноса оснивачких права над установом Историјски  архив у Сенти, 
општине Сента на  Национални савет мађарске националне мањине који на основу 
преноса има већа овлашћења и у погледу именовања и разрешења једног чланова 
Надзорног одбора,  потребно је разрешити председника и чланове Надзорног одбора 
Историјског архива у Сенти и именовати нове чланове. 
 
  

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента,  предложило је доношење  Решења о разрешењу председника 
и чланова Надзорног  одбора Историјског архива у Сенти. 
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Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента и мишљења  Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине 
општине Сента, за разрешење председника и чланова Надзорног  одбора Историјског 
архива у Сенти, донела је решење као у диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно 
или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-5/2017-I 
Дана: 24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало с. р. 
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Предлог 
На основу члана 45. став 4. и 5. и члана 46. став 3. Закона о култури („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009 ("Сл. гласник РС", бр. 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 6. став 6. 
Одлуке о преузимању оснивачких права и о органима Историјског архива у Сенти 
("Службени лист општине Сента", бр. 1/1992, 7/2011, 25/2012 и 1/2016),  члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 46. 
став 1. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 24. фебруара 2017. године, донела је 

 
Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СЕНТИ 

 
I 

Именују се за председника и члана Надзорног одбора Историјског архива у 
Сенти, и то: 

1. Марија Пастор,   са   пребивалиштем   у   Сенти,   улица   Војвођанских 
бригада   број   17,  
-  представник оснивача – општине Сента, за председника Надзорног 
одбора, 

2. Саболч Речко, са пребивалиштем у Сенти, улица Костолањи Дежеа број 17/а, 
представник запослених – за члана Надзорног одбора. 

Трећег члана Надзорног одбора Историјског архива  у Сенти, представника 
оснивача - Националног савета мађарске националне мањине именује Национални савет 
мађарске националне мањине. 

  
II 

 
Мандат председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива у Сенти 

траје четири године, počev od  29. marta 2017. godine. 
 

III 
 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Према члану 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 
и 30/2016 - испр.), чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 

Према члану 45. став 5. Закона о култури, председника надзорног одбора именује оснивач 
из реда чланова надзорног одбора.  

Према члану 46. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 
и 30/2016 - испр.), у случају преношења оснивачких права на национални савет 
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националне мањине у складу са чланом 24. став 3. овог закона, актом о преношењу 
оснивачких права утврђује се начин именовања чланова надзорног одбора.  

Општина Сента и Национални савет мађарске националне мањине дана 14.01.2016. 
године, под бројем  6-1/2016-II, закључили су Уговор о делимичном преносу оснивачких 
права над установом Историјски архив у Сенти (предлог текста уговора - „Службени лист 
општине Сента“, бр. 5/2011). 
 
Према члану 1. тачка  6. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом 
Историјски  архив у Сенти, закљученог дана 14.01.2016. године под бројем 6-1/2016-II, 
између Општине Сента и Националног савета мађарске националне мањине, уговорне 
стране су сагласне, да Савет именује једног члана Надзорног одбора Установе. 
 
Према члану 6. став 6. Одлуке о преузимању оснивачких права и о органима Историјског 
архива у Сенти ("Службени лист општине Сента", бр. 1/1992, 7/2011, 25/2012 и 1/2016), 
једног члана Надзорног одбора именује и разрешава Национални савет мађарске 
националне мањине.  
 
Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), 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. 

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.  

Скупштина општине Сента на седници, одржаној 28. марта 2013. године, решењем број  
020-8/2013-I, именовао је председника и два члана Надзорног  одбора Историјског архива у 
Сенти са мандатом у трајању од четири године.  
 
Пошто председнику и члановима  Надзорног  одбора Историјског архива у Сенти, 28. 03. 
2017. године, истиче мандат у трајању од четири године, а дошло је и до делимичног 
преноса оснивачких права над установом Историјски  архив у Сенти, са општине Сента на  
Национални савет мађарске националне мањине који на основу преноса има већа 
овлашћења и у погледу именовања и разрешења једног чланова Надзорног одбора,  
потребно је разрешити председника и чланове Надзорног одбора Историјског архива у 
Сенти и именовати нове чланове. 
 
Историјски архив у Сенти, дана, 7. децембра 2016. године, обавестио је Општинску 
управу општине Сента да је предлог већине запослених за кандидата за Надзорни  одбор 
из реда запослених у Историјском архиву у Сенти: Саболч Речко. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента, утврдио је предлог Решења о именовању председника и члана Надзорног 
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одбора Историјског архива у Сенти и  упутило је  Скупштини општине Сента на 
разматрање и доношење.  
 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине 
Сента, за именовање  председника и члана Надзорног одбора Историјског архива у Сенти,  
донела је решење као у диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно 
или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-6/2017-I 
Дана: 24. фебуар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало с. р. 
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Предлог 
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон) и члана 52. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на својој седници од  24. фебруара 2017. 
године донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА СТАТУТ И НОРМАТИВНА АКТА 

 
I  

Разрешава се дужности члана  Одбора за статут и нормативна акта Скупштине 
општине: 
  
           - Роланд Јанкович из Сенте. 

 
II  

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-11/2017-I 
Дана:  24. фебруар  2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу члана 50. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 

5/2011), Скупштина општине оснива стална радна тела - одборе и повремена радна тела - 
комисије за разматрање питања из њене надлежности. 

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 
општине и обављају друге послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине.  

Радна тела имају председника и одређени број чланова. 
Према члану 52. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), 

чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких 
група.  
           Дана 19.01.2017. године Одборничка група Савез Војвођанских мађара – Иштван 
Пастор поднела је Предлог за разрешење члана Одбора за статут и нормативна акта 
Скупштине општине, Роланда Јанковича. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога, донела је решење као у 
диспозитиву.  
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Предлог 
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон) и члана 52. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на својој седници од 24. фрбруара 2017. 
године донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА СТАТУТ И НОРМАТИВНА АКТА  

 
I  

За  члана  Одбора за статут и нормативна акта Скупштине општине бира се: 
  
           - Андреа Берењи, студенткиња права из Сенте. 

 
II  

Мандат именоване траје до истека мандата одборника Скупштине општине.  
 

III  
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-12/2017-I 
Дана: 24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу члана 50. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 

5/2011), Скупштина општине оснива стална радна тела - одборе и повремена радна тела - 
комисије за разматрање питања из њене надлежности. 

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 
општине и обављају друге послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине.  

Радна тела имају председника и одређени број чланова. 
Према члану 52. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), 

чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких 
група.  
          Дана 19.01.2017. године Одборничка група Савез Војвођанских мађара – Иштван Пастор  
поднела је Предлог за разрешење члана Одбора за статут и нормативна акта Скупштине 
општине, Роланда Јанковича и уједно  предложила Андреу Берењи, студенкињу права из 
Сенте за новог члана. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога, донела је решење као у 
диспозитиву.  
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 Предлог                             
На основу члану 3. став 1. и члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник 
РС" бр. 42/91 и 71/94), члана 130. став 1. и 3. и члана 137. став 1. и 3. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 
99/2010,57/2011,119/2012,43/2013-др. закон и 93/2014), 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) и члана 25. став 1. 
и 2. Статута Апотеке Сента („Службени лист општине Сента", бр. 20/2010), Скупштина 
општине Сента на  седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године, доноси 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА   УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ  СЕНТА 

 
 
                                                     I. 
 

РАЗРЕШAВА СЕ дужности члан Управног одбора Апотеке Сентa и  то:  
                                                                                                                        
- МАРИЈА ПЕРПАУЕР -   члан Управног одбора 
                                                                                                             I I.  
 
 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине  Сента".  
 
                   
                                                               Образложење:  
 
 
Према члану 3. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 42/91 и 71/94) 
ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом 
утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и 
студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 
социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе.  
 
Према члану 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 42/91 и 
71/94) управни одбор установе именује и разрешава оснивач.  
 
Према члану 130. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС", број 
107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 и 99/2010) органи здравствене установе су: директор, 
управни одбор и надзорни одбор. Директора, заменика директора, чланове управног 
одбора и надзорног одбора здравствене установе именује и разрешава оснивач.  
 
Према члану 137. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС", број 
107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 и 99/2010) управни одбор у дому здравља, апотеци, 
заводу и заводу за јавно здравље има пет чланова од којих су два члана из здравствене 
установе, а три члана су представници оснивача. Најмање један члан из реда запослених у 
управном одбору мора бити здравствени радник са високом стручном спремом.  
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Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 
129/2007) и члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента", 
бр. 5/2011), 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.  
 
Према члану 25. став 1. и 2. Статута Апотеке Сента („Службени лист општине Сента", бр. 
20/2010)Управни одбор је орган управљања Апотеке. Управни одбор има 5 чланова од којих 
су два члана из реда запослених у Апотеци. Најмање један члан Управног одбора из реда 
запослених мора бити здравствени радник са високом школском спремом.  
 
Члан Управног одбора Апотеке Сента, Марија Перпауер именован је Решењем Скупштине 
општине Сента бр. 20-84/2016-I од 29. 09. 2016. године. 
Према Мишљењу Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0688/16-11 од 
12.10.2016. године, Марија Перпауер не може да обавља функцију члана Управног одбора 
Апотеке Сента због постојања сукоба интереса, из разлога јер је њен миж члан 
Општинског већа општине Сента и с обзиром на надлежности Општинског већа уз смислу 
одредбе члана 46 Закона о локалној самоуправи, да непосредно извршава и стара се о 
извршењу одлука Скупштине општине, доноси одлуку о привременом финансирању у 
слућају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године и решава у 
управном поступку у другом степену о правима и обавезама установа у управним 
стварима из надлежн ости општине, надаље да приликом сваког одлучивања Општинског 
већа у вези са положајем, радом, правима и обавезама Апотеке. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је разрешење члана  Управног одбора Апотеке Сента.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
за разрешење председника и чланова Управног одбора Апотеке Сента, донела је решење као у 
диспозитиву.  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-14/2017-I 
Дана: 24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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                                                                                                                 Предлог 

На основу члану 3. став 1. и члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС" бр. 42/91 и 71/94), члана 130. став 1. и 3. и члана 137. став 1. и 3. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 , 
99/2010, 57/2011,119/2012,43/2013-др. закон и 93/2014), 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) и члана 25. Статута 
Апотеке Сента („Службени лист општине Сента", бр. 20/2010), Скупштина општине Сента на 
седници одржаној дана  24. фебруара 2017. године доноси 
 
 

                                                   РЕШЕЊЕ 
                О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ СЕНТА 

 
                                                                                                                                             I. 
 
  Именују се  члан Управног одбора Апотеке Сента   и то : 
 

-Марта Барши из Сенте, ул. Стевана Сремца бр. 8/6. -  за члана Управног одбора 
                                                                                                             
                                                                                                         I I . 

Мaндат члана Управног одбора Апотеке Сента траје до истека мандата чланова 
Управног одбора Апотеке Сента именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 020-
25 /2015 -I  од 30. 03. 2015 . године.  

  
                                                                           III . 

 
Ово решење се објављује  у „ Службеном листу општине Сента“ 

 
                                                                           Образложење:  
 

Према члану 3. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник  РС", бр. 42/91 
и 71/94) ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог 
законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, 
ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене 
бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе.  

Према члану 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 42/91 и 
71/94) управни одбор установе именује и разрешава оснивач.  

Према члану 130. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник  РС 
„ број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011,119/2012, 43/2013- др. закон, и 
93/2014 ) органи здравствене установе су: директор, управни одбор и надзорни одбор. 
Директора, заменика директора, чланове управног одбора и надзорног одбора здравствене 
установе именује и разрешава оснивач.  

Према члану 137. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 и 99/2010) управни одбор у дому здравља, 
апотеци, заводу и заводу за јавно здравље има пет чланова од којих су два члана из 
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здравствене установе, а три члана су представници оснивача. Најмање један члан из реда 
запослених у управном одбору мора бити здравствени радник са високом стручном спремом.  

Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС", бр. 129/2007) и члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента", бр. 5/2011), 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.  

Према члану 25. став Статута Апотеке Сента („Службени лист општине Сента", бр. 
20/2010) Управни одбор је орган управљања Апотеке. Управни одбор има 5 чланова од којих су 
два члана из реда запослених у Апотеци. Најмање један члан Управног одбора из реда 
запослених мора бити здравствени радник са високом школском спремом.  

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина  
општине Сента предложило је члана Управног одбора Апотеке Сента из диспозитива овог 
решења. 

 Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за именовање члана Управног одбора Апотеке Сента, донела је решење као у 
диспозитиву.  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. Против 
овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-15/2017-I 
Дана: 24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 52. става 1., 2., 4. и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. 
става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,  
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 46. става 1. тачака 20. и 33. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011), Скупштина општине 
Сента на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године, доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

I. 
 
Овим решењем врше се измене и допуне Решења о именовању председника и 

чланова Комисије за планове општине Сента бр. 020-96/2016-I од 29.12.2016. године. 
 

II. 
 

На предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 
бр. 14-02-19/2017-01 од 31.01.2017. године именују се чланови: 

6. Ивана Кузмановић Јовановић, дипл. инж. арх. из Новог Сада - за члана Комисије 
и 

7. Оља Толмач, дипл. грађ. инж. из Новог Сада - за члана Комисије. 
 

III. 
 

Мандат чланова именованих овим решењем траје до истека мандата председника и 
чланова Комисије за планове општине Сента именованих решењем Скупштине општине 
Сента бр. 020-96/2016-I од 29. децембра 2016. године. 
 

IV. 
 

Председнику и члановима Комисије за рад у Комисији припада накнада. Висина 
накнаде ће се одредити посебним решењем. 

 
V. 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 52. става 1., 2., 4. и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
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42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, 
као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе, скупштина 
јединице локалне самоуправе образује комисију за планове. Председник и чланови 
именују се из реда стручњака за област просторног планирања и урбанизма и других 
области које су од значаја за обављање стручних послова у области планирања, уређења 
простора и изградње у складу са овим законом. За планове који се доносе на територији 
аутономне покрајине, једна трећина чланова именује се на предлог органа аутономне 
покрајине надлежног за послове урбанизма и грађевинарства. Мандат председника и 
чланова комисије траје четири године. 

Према члану 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члану 46. става 1. 
тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 
Скупштина општине, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и 
овим статутом. 

Према члану 46. став 1. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број 5/2011) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања 
из њене надлежности.  
 Решењем Скупштине општине Сента бр. 020-96/2016-I од 29. децембра 2016. 
године именован је председник и четири члана Комисије за планове општине Сента, с тим 
да остала два члана биће именована накнадно на предлог Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту 
животне средине je дана 31.01.2017. године дао предлог чланова, па је потребно донети 
решење о изменама и допунама Решења о именовању председника и чланова Комисије за 
планове општине Сента. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента и прибављања мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања 
Скупштине општине Сента за именовање чланова Комисије за планове општине Сента,  
донела је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-16/2017-I 
Дана: 24. фебруар 2017. године 
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 3 став 1 и члана 20 став 1 Закона о јавним службама („Службени 

гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94), члана 123 став 1 и 2 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 46 став 1 тачка 10 Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), члана 3 став 1 и 3 и члана 
14 став 2, 3 и 4  Одлуке о оснивању Центра за социјални рад („Службени лист општине 
Сента“, бр. 9/2011), Скупштина општине Сента на седници одржаној 24. фебруара  2017. 
године  доноси 
 

З    А    К    Љ    У   Ч   А   К 
О КОНСТАТВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА 
 
I 

Констатује се престанак дужности председника и чланова Управног одбора Центра 
за социјални рад Сента због истека мандата на који су именовани и то: 

- Јенеа др Тарија – предсеника Управног одбора; 
- Атиле Боршоша – члана Управног одбора; 
- Емилије Сабо – члана Управног оидбора; 
- Мирјане Пилиповић – члана Управног одбора; 
- Леоне Нађ Торма – члана Управног одбора. 
 

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

 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Према одредбама члана 3 став 1 и члана 20 став 1 Закона о јавним службама, ради 
обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом 
утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и 
студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 
социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе. Управни 
одбор установе именује и разрешава оснивач. 

Управни одбор има најмање три члана. Број чланова и састав управног одбора 
утврђује се актом о оснивању. У управни одбор именују се и чланови из реда запослених у 
установи. Управни одбор установе чији је оснивач Република именује и разрешава Влада 
Републике Србије. 

Према одредбама члана 123 став 1 и 2 Закона о социјалној заштити,  органи центра 
за социјални рад су: директор, управни одбор и надзорни одбор. 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. Чланове управног 
и чланове надзорног одбора центра за социјални рад именује оснивач, на четири године.  
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Према члану 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи и члану 46 став 1 
тачка 10 Статута општине Сента 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. 

Према члану 3 став 1 и 2 и члану 14 став 2, 3 и 4  Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад („Службени лист општине Сента“, бр. 9/2011), оснивачка права у погледу 
именовања директора, чланова управног одбора и чланова надзорног одбора Центра, као 
установе, примењују се прописи о јавним службама и прописи из области социјалне 
заштите. 

Центром управља управни одбор. Управни одбор Центра 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 делује и има седиште такво 
удружење. Чланове управног одбора Центра именује и разрешава оснивач, на четири 
године и могу бити поново именовани. Председника управног одбора именује оснивач из 
реда чланова управног одбора. 

Након разматрања предлога Општинског већа општине Сента, Скупштина општине 
Сента донела је Решење о констатовању престанка дужности председника и чланова 
Управног одбора Центра за социјални рад Сента. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-20/2017-I                                               
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 3 став 1 и члана 20 став 1 Закона о јавним службама („Службени 

гласник РС“ бр. 42/91 и 71/94), члана 123 став 1 и 2 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“ бр. 24/2011), члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 46 став 1 тачка 10 Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), члана 3 став 1 и 3 и члана 14 
став 2, 3 и 4  Одлуке о оснивању Центра за социјални рад („Службени лист општине 
Сента“ бр. 9/2011), Скупштина општине Сента на седници одржаној 24. фебруара 2017. 
године  доноси 
 

Р    Е   Ш    Е    Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА 
 

I 
ИМЕНУЈЕ СЕ председнк и чланови Управног одбора Центра за социјали рад Сента 

и то: 
1. ИГОР СТОЈКОВ из Сенте, ул. Корнела Сентелекија бр. 16. - за председника Управног 
одбора; 
2. ЈЕНЕ др ТАРИ из Сенте, трг. Јоце Вујића бр. 3. - за члана Управног одбора; 
3. СРЂАН НЕДОВИЋ- из Сенте, Кед Зорана др Ђинђића бр. 3. - за члана Управног 
одбора; 
4. МИРЈАНА ПИЛИПОВИЋ из Остојићева, ул. Цара Душана бр. 79.  - за члана Управног 
одбора; 
5. ЛЕОНА НАЂ ТОРМА из Сенте, ул. Петра Прерадовића бр. 33. - за члана Управног 
одбора. 

 
II 

Мандат председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад Сента 
траје четири године. 

 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Према одредбама члана 3 став 1 и члана 20 став 1 Закона о јавним службама, ради 
обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом 
утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и 
студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 
социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе. Управни 
одбор установе именује и разрешава оснивач. 

Управни одбор има најмање три члана. Број чланова и састав управног одбора 
утврђује се актом о оснивању. У управни одбор именују се и чланови из реда запослених у 
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установи. Управни одбор установе чији је оснивач Република именује и разрешава Влада 
Републике Србије. 

Према одредбама члана 123 став 1 и 2 Закона о социјалној заштити,  органи центра 
за социјални рад су: директор, управни одбор и надзорни одбор. 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. Чланове управног 
и чланове надзорног одбора центра за социјални рад именује оснивач, на четири године.  

Према члану 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи и члану 46 став 1 
тачка 10 Статута општине Сента 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. 

Према члану 3 став 1 и 2 и члану 14 став 2, 3 и 4  Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад („Службени лист општине Сента“, бр. 9/2011) Оснивачка права у погледу 
именовања директора, чланова управног одбора и чланова надзорног одбора Центра, као 
установе, примењују се прописи о јавним службама и прописи из области социјалне 
заштите. 

Центром управља управни одбор. Управни одбор Центра 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 делује и има седиште такво 
удружење. Чланове управног одбора Центра именује и разрешава оснивач, на четири 
године и могу бити поново именовани. Председника управног одбора именује оснивач из 
реда чланова управног одбора. 

Након разматрања предлога Општинског већа општине Сента, Скупштина општине 
Сента донела је Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за 
социјални рад Сента. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-21/2017-I                                               
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 3 став 1 и члана 22 став 1 Закона о јавним службама („Службени гласник 
РС“ бр. 42/91 и 71/94), члана 123 став 1 и 2 Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 46 став 1 тачка 10 Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), члана 3 став 1 и 2 и члана 16 став 2, 3 и 4  
Одлуке о оснивању Центра за социјални рад („Службени лист општине Сента“, бр. 
9/2011), Скупштина општине Сента на седници одржаној 24. фебруара 2017. године  
доноси 
 

З    А    К    Љ    У   Ч   А   К 
О КОНСТАТВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА 
 
I 

Констатује се престанак дужности председника и чланова Надзорног одбора Центра за 
социјални рад Сента и то: 
- Корнела Такача – предсеника Надзорног одбора; 
- Марте Барши – члана Надзорног одбора и 
- Клаудије Кормањош – члана Надзорног одбора због истека мандата на који су 
именовани. 

 
II 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Према одредбама члана 3 став 1 и члана 22 став 1 Закона о јавним службама, ради 
обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом 
утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и 
студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 
социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе. 

Надзорни одбор установе именује и разрешава оснивач. 
Број чланова и састав надзорног одбора као и његова права и обавезе утврђују се актом о 
оснивању. У надзорни одбор именују се и чланови из реда запослених у установи. 

Према одредбама члана 123 став 1 и 3 Закона о социјалној заштити,  органи центра 
за социјални рад су: директор, управни одбор и надзорни одбор. 

Надзорни одбор центра за социјални рад има три члана и чине га два представника 
оснивача и један представник по предлогу запослених. 

Према члану 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи и члану 46 став 1 
тачка 10 Статута општине Сента 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. 

Према члану 3 став 1 и 2 и члану 16 став 2, 3 и 4  Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад („Службени лист општине Сента, 
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Оснивачка права у погледу именовања директора, чланова управног одбора и 
чланова надзорног одбора Центра, као установе, примењују се прописи о јавним службама 
и прописи из области социјалне заштите. 

Надзорни одбор има три члана од којих два представника оснивача и једног 
представника из реда запослених у Центру. 

Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, у складу са 
законом. 

Председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора. 
Чланови надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити поново 
именовани. 

Након разматрања предлога Општинског већа општине Сента, Скупштина општине 
Сента донела је Решење о констатовању престанка дужности председника и чланова 
Надзорног одбора Центра за социјални рад Сента. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-22/2017-I                                               
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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Предлог 

На основу члана 3 став 1 и члана 22 став 1 Закона о јавним службама ("Службени 
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 123 став 1 и 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. 
закон), члана 46 став 1 тачка 10 Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), члана 3 став 1 и 2 и члана 16 став 2, 3 и 4  Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад („Службени лист општине Сента“, бр. 9/2011), Скупштина општине Сента 
на седници одржаној 24. фебруара 2017. године  доноси 
 
 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА 
 
I 

ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад 
Сента и то: 
- ЖЕЉКО ВУЧИНИЋ из Сенте, ул. Ћурчијска бр. 13. - за председника; 
- ЕДИНА КОВАЧ из Сенте, ул. Миксат Калмана бр. 15. - за члана и 
- КЛАУДИА КОРМАЊОШ из Сенте, ул. Матија Гупца бр. 10. - за члана. 

 
II 

Мандат председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Сента 
траје четири године. 

 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Према одредбама члана 3 став 1 и члана 22 став 1 Закона о јавним службама, ради 
обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом 
утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и 
студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 
социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе. 

Надзорни одбор установе именује и разрешава оснивач. 
Број чланова и састав надзорног одбора као и његова права и обавезе утврђују се 

актом о оснивању. У надзорни одбор именују се и чланови из реда запослених у установи. 
Према одредбама члана 123 став 1 и 3 Закона о социјалној заштити,  органи центра 

за социјални рад су: директор, управни одбор и надзорни одбор. 
Надзорни одбор центра за социјални рад има три члана и чине га два представника 

оснивача и један представник по предлогу запослених. 
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Према члану 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи и члану 46 став 1 
тачка 10 Статута општине Сента 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. 

Према члану 3 став 1 и 2 и члану 16 став 2, 3 и 4  Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад („Службени лист општине Сента“, бр. 9/2011) Оснивачка права у погледу 
именовања директора, чланова управног одбора и чланова надзорног одбора Центра, као 
установе, примењују се прописи о јавним службама и прописи из области социјалне 
заштите. 

Надзорни одбор има три члана од којих два представника оснивача и једног 
представника из реда запослених у Центру. 

Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, у складу са 
законом. 

Председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора. 
Чланови надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити 

поново именовани. 
Након разматрања предлога Општинског већа општине Сента, Скупштина општине 

Сента донела је Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за 
социјални рад Сента. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-23/2017-I                                              
Дана:  24. фебруар 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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