
З А П И С Н И К 
са 20. седнице Скупштине општине Сента, која је одржана дана 29. 06. 2017. године са 

почетком у 9:00 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 23 одборника, (одсутни су: Ласло Рац 
Сабо, Анико Жирош Јанкелић, Ференц Жолдош, Драгутин Бољановић, Жужана Ватаи, 
Јожеф Бакош) 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, нечелницa 
Општинске управе, Карољ Кермеци, секретар Скупштине општине, чланови 
Општинског већа Чонгор Леринц, Андраш Кошицки, Данило Попов, Виктор Варга, 
Стручни сарадници Општинске управе, Андреа Марки, Кристиан Хереди.  

Председница скупштине поздравила је присутне и на основу члана 79. отворила 20. 
седницу Скупштине општине Сента.  

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

Резултат гласања: 

ЗА  19 
ПРОТИВ    1 
УЗДРЖАН    2 

Председница Скупштине општине је ставила на разматрање и усвајање записника са 
19. редовне, седнице Скупштине општине.

Резултат гласања: 

ЗА  21 
ПРОТИВ    / 
УЗДРЖАН    2 

Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА усвојила записник са 19. седнице 
Скупштине општине.   

Председница Скупштине општине је предложила да се 2., 3., 4. и 

Прешло се на утврђивање дневног реда у целини. 



Резултат гласања: 
 
ЗА    22 
ПРОТИВ    / 
УЗДРЖАН    1 
 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМГ ЛАСОВА УТВРДИЛА дневни ред у целини 
према следећем: 
 

1. Разматрање предлога Одлуке о усвајању Завршног рачуна  буџета Општине 
Сента за 2016. годину, 

2. Разматрање предлога Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Јавног  предузећа Елгас Сента,  

3. Разматрање предлога Јавног конкурса за избор директора Јавног  предузећа 
Елгас Сента,  

4. Разматрање предлога Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса 
за избор директора Јавног предузећа Елгас  Сента,  

5. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Елгас"Сента, 

6. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Елгас" Сента,  

7. Разматрање предлога Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента,  

8. Разматрање предлога Јавног конкурса за избор директора Јавног комунално-
стамбеног предузећа  Сента, 

9. Разматрање предлога Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса 
за избор директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента,  

10. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, 

11. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, 

 
Прешло се на рад по тачкама дневног реда. 
 

1. тачка 
БРОЈ: 400-7/2017-I 
Разматрање предлога Одлуке о усвајању Завршног рачуна буџета Општине Сента 
за 2016. Годину 
 
Уводно излагање је дао Рудолф Цегледи (22:38) и Ливија Копас Месарош (35:50) 
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес. 
 
Дискутовали су: Предраг Поповић (48:45), Петер Кокаи (53:40), Марта Рац Сабо 
(54:30), Предраг Поповић (59:10).  
 
Обзиром да нико више од присутних није затражио реч, Председница Скупштине 
општине је затворила претрес.  
 



Председница Скупштине општине је констатовала да Одбор за буџет и финансије 
Скупштине општине Сента предлаже доношење предложене Одлуке.  
 
Председница Скупштине општине је Предлог ставила на гласање.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА    17 
ПРОТИВ    1 
УЗДРЖАН    5 
 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у  
о усвајању Завршног рачуна буџета Општине 
Сента за 2016. Годину, чији текст је саставни део 
овог записника.  

 
Прешло се на заједничко разматрање 2., 3. и 4. тачке денвног реда 
 
У вези ових тачака дневног реда уводно излагање је дао заменик председника општине, 
Иштван Ђери. (62:45).  
 
Председница Скупштине општине је отворила претрес.  
 
Дискутовали су: Предраг Поповић (63:20), Едит Шарњаи Рожа – одговор (64:23), 
Предраг Поповић (65:30), Едит Шарњаи Рожа – одговор (71:54), Предраг Поповић – 
реплика (75:24), Петер Кокаи – предлог за допуну 8. тачке предлога: „magyar nyelven is 
jelenjen meg a község honlapján” (77:15), Едит Шарњаи Рожа – одговор (78:10), Предраг 
Поповић – реплика (79:50), Миладин Брадић (81:55), Едит Шарњаи Рожа – одговор 
(84:05), Петер Кокаи (85:11)  
 
Председница Скупштине општине је затворила претрес и предлог одборника Петара 
Кокаи ставила на гласање.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА    20 
ПРОТИВ    1 
УЗДРЖАН    2 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да је предлог одборника УСВОЈЕН 
ВЕЋИНОМ гласова.  
 
Председница Скупштине општине је констатовала да Одбор за урбанизам и стамбено-
комуналне делатности и екологију Скупштине општине Сента предлоге осим 4. тачке 
предлаже Скупштини општини Сента за усвајање и да Одбор за мандатно и 
имунитетна питања Скупштине општине Сента предлажу Скупштини општине Сента 
усвајање тачке 2., 3., и 4. 
 



Председница Скупштине општине је предлоге ставила на гласање.  
 

2. тачка 
БРОЈ: 016- 9 /2017-I 
Разматрање предлога Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Јавног  предузећа Елгас Сента 
 
Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА    17 
ПРОТИВ    1 
УЗДРЖАН    5 
 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у ку  
о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног  предузећа Елгас Сента, чији 
текст је саставни део овог записника. 

 
3. тачка 

БРОЈ: 02-3/2017-I 
Разматрање предлога Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Елгас 
Сента 
 
Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА    15 
ПРОТИВ    2 
УЗДРЖАН    6 
 
Скупштина општине ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА оглашава  
 

Ј а в н и    к о н к у р с 
за избор директора Јавног предузећа Елгас 
Сента, чији текст је саставни део овог записника.  

 
4. тачка 

БРОЈ: 020- 78/2017-I 
Разматрање предлога Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за 
избор директора Јавног предузећа Елгас Сента 
 
Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање.  
 
 
 



Резултат гласања: 
 
ЗА    17 
ПРОТИВ    2 
УЗДРЖАН    4 
 
Скупштина општине ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела је 
 

Р е ш е њ е 
о образовању Комисије за спровођење конкурса 
за избор директора Јавног предузећа Елгас 
Сента, чији текст је саставни део овог записника.  

 
Прешло се на заједничко разматрање 5. и 6. тачке денвног реда 
 
Председница Скупштине општине је констатовала да су уз позив уручени предлози 
Решења.  
 
Обзиром да нико од присутних није затражио реч. Председница скупштине општине је 
предлог ставила на гласање.  
 

5. тачка 
БРОЈ: 020-79/2017-I 
Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Елгас" Сента, 
 
Резултат гласања: 
 
ЗА    22 
ПРОТИВ    / 
УЗДРЖАН    1 
 
Скупштина општине ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела је 
 

Р е ш е њ е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Елгас" Сента, чији 
текст је саставни део овог записника.  

 
6. тачка 

БРОЈ: 020-80/2017-I 

Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Елгас" Сента 
 
Резултат гласања: 
 
ЗА    15 
ПРОТИВ    3 
УЗДРЖАН    5 
 



Скупштина општине ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела је 
 

Р е ш е њ е 
о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Елгас" Сента, чији 
текст је саставни део овог записника. 

 
Прешло се на заједничко разматрање 7., 8. и 9. тачке днервног реда.  
 
По овим тачкама дневног реда уводно излагање је дао Иштван Ђери. (94:25) 
 
По овој тачци дневног реда је дискутовао Предраг Поповић (94:50), Петер Кокаи 
(96:29) предлог за допуну 8. тачке предлога: „magyar nyelven is jelenjen meg a község 
honlapján”. Едит Шарњаи Рожа – одговор (96:45), Предраг Поповић – реплика (98:00), 
 

7. тачка 
БРОЈ: 016- 8/2017-I 

Разматрање предлога Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента 
 
Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА    16 
ПРОТИВ    1 
УЗДРЖАН    5 
 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

О д л у к у  
о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног комунално-стамбеног 
предузећа Сента чији текст је саставни део овог 
записника. 

 
8. тачка 

БРОЈ: 02-2/2017-I 

Разматрање предлога Јавног конкурса за избор директора Јавног комунално-
стамбеног предузећа  Сента 
 
Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА    14 
ПРОТИВ    2 
УЗДРЖАН    6 
 



Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА расписује 
 

Ј а в н и    к о н к у р с  
за избор директора Јавног комунално-стамбеног 
предузећа  Сента, чији текст је саставни део овог 
записника. 

 
Прешло се на заједничко разматрање 9. тачке дневног реда 
 
 

9. тачка 
БРОЈ: 020-77/2017-I 
Разматрање предлога Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за 
избор директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента 
 
Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА    14 
ПРОТИВ    3 
УЗДРЖАН     
5 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

Р е ш е њ е 
Решења о образовању Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора Јавног комунално-
стамбеног предузећа Сента, чији текст је 
саставни део овог записника. 
 

 
Прешло се на заједничко разматрање 10. и 11. тачке дневног реда.  
 

10. тачка 
БРОЈ: 020-71/2017-I 

Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента 
 
Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање.  
 
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО донела 
 

Р е ш е њ е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа 
Сента, чији текст је саставни део овог записника. 

 
 



11. тачка 
БРОЈ: 020-72/2017-I  
Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, 
 
Председница Скупштине општине је предлог ставила на гласање.  
 
Резултат гласања: 
 
ЗА    14 
ПРОТИВ    1 
УЗДРЖАН    7 
 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела 
 

Р е ш е њ е 
о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа 
Сента, чији текст је саставни део овог записника. 

 
Обзиром да је дневни ред исрпљен, Председница Скупштине општине је предла реч 
одборницима да поставе своја одборничка питања. 
 
Одборничка питања: 
 
Миладин Брадић – Општинском већу 

Поштовани даме и господо. Питање ћу упутити Општинском већу, пошто не могу 
директно упутити Јавном комуналном предузећу, али односи се на њих. Ако сте ишли 
ових дана по граду и гледали како ови радници заливају цвеће на стубовима по граду, 
па чак и непосредно овде код градске куће, видели сте колико је то пре свега ризично и 
напорно за те људе који раде. Трактор иде и вуче тамо ону ту цистерну или не знам 
шта резервоар са водом, и они узму лотру или мердевине, ко како зове, пристају уз 
ступ, узму канту узимају воду и сипају на цвеће горе итд. Њима свака част, они то 
заиста раде и труде се, међутим да ли постоји могућност да се тим људима олакше тај 
посао и да се направи неки урађај, да би нека пумпа са цревом, и како год могла да се 
намести и да се залива на културнији начин. Замислите да он колико пута треба да сиђе 
са возила, да скине лотру, да поставља нуз стуб, да залије цвеће и то да врати, и то од 
стуба до стуба, осам сати. Да не говоримо о мерама безбедности у саобраћају, како то 
возило иде и друго ти лотри који се пристављају уз стуб, могу да падну, поломити се, 
треће од тог стуба ко зна какав је и шта је, да ли је температура превише угрејала који 
попржи руке и да не набрајам, шта би се могло да се деси, али делује за сада 
невероватно. Да у 21. Веку то морамо да радимо на тако прост начин, и да не може 
изнаћи решење да би се то могло урадити ефикасније, брже, за мање напора за те људе 
и на крају крајева безбедније. Хвала. 

 



Предраг Поповић – Општинском већу 

Када ће бити извршена оправка девастираног асфалтнога застора тротоара у 
Поштанској улици, број 16. и 17. Испред Градске библиотеке која је учињена током 
увођења оптичког кабла за потребе Гимназије за талентоване ученике са колегијумом 
Бољаи. Наиме, том приликом је због потреба инсталирања оптичког кабла буквално 
разрушен асфалтни застор на једном сегменту тротоара, па би ме интересовало,  када 
ће се поменути сегмент бити поново оправљен и доведен у пуну функцију. Хвала.  

 
Председница Скупштине општине је затворила седницу у 10:51 часова. 

 
Андреа Марки 

на пословима руковања 
системом за вођење 

седница и пребројавања 
гласова 

 Председница 
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: 21/2017-I 
Дана:  06. јул 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 
21. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА

13. ЈУЛИ 2017. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине општине Сента са почетком у  16,00 часова. 

Након усвајања записника са 20. седнице Скупштине општине Сента од 29. јуна  2017. године 
предлажем следећи 

ПРЕДЛОГ  ДНЕВНОГ РЕДА: 

1. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Статута Општине Сента,
2. Разматрање предлога Решења о констатовању престанка мандата директору  Културно-

образовног центра  "Турзо  Лајош" у Сенти,
3. Разматрање предлога Решења о именовању  директора  Културно-образовног центра  "Турзо

Лајош" у Сенти,
4. Разматрање предлога Решења о  констатовању престанка мандата  председнику и  члановима

Управног  одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у
Сенти,

5. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Управног  oдбора
“Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти,

6. Разматрање предлога Решења о констатовању престанка мандата  председнику и члану
Надзорног одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у
Сенти,

7. Разматрање предлога Решења о именовању  председника и члана Надзорног одбора “Сенћанског
мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти,

8. Разматрање предлога Решења о разрешењу члана управног одбора Културно-образовног
центра "Турзо Лајош"  у Сенти,

9. Разматрање предлога Решења о именовању члана управног одбора Културно-образовног
центра "Турзо Лајош"  у Сенти,

10. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на измене и допуне програма пословања са
ребалансом Финансијског плана „Јавног комуналног-стамбеног предузећа Сента” за 2017.
годину,

Председница Скупштине општине Сента 

          Татјана Бало с. р. 



П   Р   Е   Д   Л   О   Г 
 
На основу члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и члана 46. тачка 1. и члана 149. став 5. 
Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине 
Сента на седници одржаној дана 13. јула 2017. године донела јe: 
 
 

О Д Л У К У 
 

О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  СТАТУТА  ОПШТИНЕ  СЕНТА 
 
 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком се врше измене и допуне Статута општине Сента ("Службени лист општине 
Сента", број 5/2011) - у даљем тексту: Статут. 
 

Члан 2. 
 
У члану 2. став 1. Статута после речи: „Општина је“ додаје се реч: „основна“, а остале речи до 
краја реченице остају непромењене.  
 

Члан 3. 
 
У члану 4. Статута ставови 2. и 3. постају ставови 1. и 2., а став 1. постаје став 3. 
 

Члан 4. 
 
У члану 11. Статута мења се став 1. и гласи: 
„Општина установљава награде и друга јавна признања организацијама и грађанима за значајна 
остварења у привреди, науци, образовању, здравству, култури, уметности, спорту и другим 
друштвеним областима.“ 
 

Члан 5. 
 
У члану 16. став 1. Статута мењају се следеће тачке које гласе: 
7) „води регистар стамбених заједница, у случају потребе принудно поставља професионалног 

управника стамбене заједнице и прописује износ накнаде за његов рад, прописује минималну 
висину износа о текућем одржавању зграда односно минималну висину издвајања на име 
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда стамбених заједница, као и 
обавезу одржавања спољног изгледа зграде односно забрану промене спољног изгледа, у 
зависности од урбанистичке зоне или блока у ком се зграда налази и врши друге послове у 
складу са законом којим се уређују становање и одржавање стамбених зграда;“ 

10) „доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова 
уређења и коришћења грађевинског земљишта, одређује коефицијенте по зонама и наменама 
објекта за израчунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта и утврђује 
критеријуме, износ, поступак, услове и начин обрачуна умањивања тог доприноса и друга 
питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта;“ 
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20) „доноси локалну стамбену стратегију и акциони план њеног спровођења, формира стамбену 
комисију, одлучује о додели стамбене подршке и уређује друга питања из области 
социјалног становања;“ 

21) „стара се о задовољавању потреба грађана у култури на територији општине и уређује 
поједина питања од интереса за своје грађане у области културе, као и начина њиховог 
остваривања, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за 
Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује просторне 
услове за рад аматерских културно-уметничких друштава односно савеза и аматерских 
група које реализују аматерске културне програме, обезбеђује средства за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката из области културе од значаја за Општину и ствара 
услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;“ 

34) „подстиче и помаже развој задругарства и доноси програм којим се утврђују мере подршке за 
спровођење пољопривредне политике, односно политике руралног развоја за подручје 
територије општине;“. 
 

У члану 16. став 1. тачка 2. Статута у мађарском тексту реч „rendezési“ замењује се речју 
„területrendezési”. 
У члану 16. став 1. тачка 5. Статута у мађарском тексту реч „beszedi” замењује се речју 
„megfizetteti”. 
У члану 16. став 1. тачка 23. Статута у мађарском тексту реч „megvédésének” замењује се речју 
„védelmének”. 
У члану 16. став 1. тачка 27. Статута у мађарском тексту реч „kisipar” замењује се речима 
„kisiparos mesterségek”. 
 

Члан 6. 
 
У члану 18. Статута после речи: „на период од“ бришу се речи: „пет година“ и замењују се 
речима: „четири године“, а остале речи до краја реченице остају непромењене. 
 

Члан 7. 
 
У члану 19. став 1. Статута после речи: „именовања чланова“ брише се реч: „управних и“, а 
после речи: „јавних предузећа“, додају се речи: „односно управних и надзорних одбора“, а остале 
речи до краја реченице остају непромењене. 
 
У члану 19. став 2. Статута после речи: „именовања чланова“ брише се реч: „управних и“, а 
после речи: „јавних предузећа“, додају се речи: „односно управних и надзорних одбора“, а остале 
речи до краја реченице остају непромењене. 
 

Члан 8. 
 
У члану 20. Статута додаје се нови став 3. који гласи: 
„Скупштина општине ће пред доношења одлуке о именовању директора из претходног става 
затражити мишљење Одбора за кадрове, избор и именовање и мандатно-имунитетна питања.“ 
 

Члан 9. 
 
Члан 21. Статута мења се и гласи: 
„Јавна предузећа, чији је оснивач Општина, дужни су да Скупштини општине достављају на 
сагласност годишњи програм пословања, у року утврђен законом којим се уређује пословање 
јавних предузећа. 
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Изузетно, јавна предузећа која се не финансирају из буџета Општине, могу да донесу 
трогодишњи програм пословања, који се ревидира сваке календарске године и доставља на начин 
и року из става 1. овог члана. 
 
Привредна друштва, установе и друге организације чији је оснивач односно већински или бар 
50%-ни власник Општина, дужни су да Скупштини општине достављају на сагласност годишњи 
план рада или трогодишњи план рада са финансијским планом у року од 90 дана пре почетка 
наредне године за коју се односи план рада, изузев установа културе који су дужни да свој 
програм рада са финансијским планом доставе скупштини општине до 20. јула текуће године за 
наредну годину.“ 
 

Члан 10. 
 
У члану 22. Статута у мађарском тексту реч „konkurencia“ замењује се речима „szabad piaci 
verseny”. 
 

Члан 11. 
 
Члан 23. Статута мења се и гласи: 
„Јавна предузећа, чији је оснивач Општина, достављају тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања Општинској управи, ради сачињавања 
информације о степену усклађености планираних и реализованих активности, у року утврђен 
законом којим се уређује пословање јавних предузећа. 
 
Привредна друштва, установе и друге организације, чији је оснивач Општина и које врше јавну 
службу, дужни су да подносе Скупштини општине годишњи извештај о свом раду и годишњи 
финансијски извештај о свом пословању до 28. фебруара текуће године за претходну годину, 
изузев установа културе који су дужни да то учине до 15. марта текуће године за претходну 
годину.“ 
 

Члан 12. 
 
У члану 26. став 2. Статута у мађарском тексту речи „lejárta előtt“ замењују се речима „lejártát 
követően”. 
 

Члан 13. 
 
У члану 46. став 1. Статута мењају се следеће тачке које гласе: 
5) „доноси план односно програм развоја Општине и појединих делатности;“ 
9) „доноси одлуку о оснивању јавних предузећа, установа, служби, привредних друштава и 

других организација, врши надзор над њиховим радом и доноси одлуку о њиховом престанку, 
односно укидању, у складу са законом;“ 

10) „именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа, односно директоре, 
управни одбор и надзорни одбор јавних предузећа, установа, служби, привредних друштава и 
других организација чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом;“ 

15) „одређује коефицијенте по зонама и наменама објеката за израчунавање доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта, критеријуме, износ, поступак, услове и начин обрачуна 
умањивања тог доприноса и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта;“ 

17) „покреће поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине и отуђења 
непокретности из јавне својине Општине, односно поступак преноса права коришћења 
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непокретности и заснивању права службености или хипотеке на непокретностима која су у 
јавној својини Општине, у складу са законом којим се уређује јавна својина;“ 

20) „оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности;“ 
22) „даје сагласност на годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних предузећа и на 

годишњи план и програм рада, односно трогодишњи план рада, који садржи и финансијски 
план месних заједница, установа, служби, привредних друштава и других организација, чији 
је оснивач Општина;“ 

28) „разматра и усваја годишњи извештај о остварењу програма пословања јавних предузећа 
односно годишњи извештај о раду и годишњи финансијски извештај органа Општине, месних 
заједница, установа, служби, привредних друштава и других организација, чији је оснивач 
или већински власник Општина;“ 

29) „регулише услове и начин установљавања као и овлашћења и надлежности заштитника 
грађана - грађанског браниоца и одлучује о установљавању грађанског браниоца за Општину 
односно заједничког грађанског браниоца за више општина;“ 

30) „оснива Савет за међунационалне односе као самостално радно тело, изјашњава се о 
ставовима и предлозима тог тела и разматра његове годишње и посебне извештаје;“. 

 
У члану 46 став 1. Статута после тачке 32. додају се нове тачке, тачка 33. до тачке 57. које гласе: 
33) „доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији Општине, доноси Програм мониторинга земљишта на нивоу 
локалне мреже, утврђује потребне противерозионе мере и начин њиховог спровођења, 
прописује мере за заштиту од пољске штете и мере за заштиту од спаљивања органских 
остатака на пољопривредном земљишту, као и мере за заштиту пољопривредног земљишта од 
мраза, града, пожара и других елементарних непогода;“ 

34) „доноси програм комасације пољопривредног земљишта, уз сагласност Министарства 
надлежног за послове пољопривреде, одређује територију која се уређује комасацијом, 
доноси одлуку о покретању поступка за добровољно груписање земљишног поседа, односно 
доноси одлуку о урбаној комасацији;“ 

35) „одређује као комуналне делатности од локалног интереса, прописује услове и начин 
обављања комуналних делатности, општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналних 
делатности и корисника услуга на територији Општине, укључујући и начин плаћања цене 
комуналне услуге, начин вршења контроле  коришћења и наплате комуналне услуге и 
овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су контролори 
овлашћени да предузимају;“ 

36) „одређује начин континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету 
пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности и у случају потребе 
покреће поступак преиспитивања рада вршиоца комуналне делатности и предузима потребне 
мере у вези истог;“ 

37) „одлучује о покретању поступка јавно-приватног партнерства, доноси концесиони акт и даје 
претходну сагласност на нацрт јавног уговора ради закључења истог;“ 

38) „у поступку јавно-приватног партнерства са елементима концесије образује стручни тим ради 
израде конкурсне документације, процене вредности концесије, израде студије оправданости 
давања концесије и предузимања свих осталих радњи које претходе поступку давања 
концесије;“ 

39) „доноси локалну стамбену стратегију и акциони план њеног спровођења, формира стамбену 
комисију, на основу листе реда првенства доноси одлуку о додели стамбене подршке и 
уређује друга питања из области социјалног становања;“ 

40) „у случају поремећаја у пословању јавног предузећа чији је оснивач Општина, предузима 
мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса, 
у складу са законом којим се уређују јавна предузећа;“ 

41) „доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом 
спровођењу, уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно 
инертним и неопасним отпадом на својој територији;“ 
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42) „уз претходно прибављено мишљење грађана одлучује о образовању, подручју и укидању 
месних заједница и других облика месне самоуправе;“ 

43) „поверава свим или појединим месним заједницама вршење одређених послова из 
надлежности Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава;" 

44) „проглашава заштићено подручје природних добара локалног значаја;“ 
45) „прописује опште услове заштите, начин подизања, одржавања и обнове уништених јавних 

зелених површина, као и вођење података о јавним зеленим површинама;“ 
46) „одређује врсту планова и програма за које се израђује стратешка процена утицаја на животну 

средину, доноси програм заштите животне средине односно акционе и санационе планове за 
територију Општине и у службеном гласилу Општине објављује извештај о стању животне 
средине на територији Општине;“ 

47) „уз прибављено мишљење министарства надлежног за послове животне средине доноси акт 
којим прописује висину, рокове, обвезнике и начин плаћања накнаде за заштиту и 
унапређивање животне средине и олакшице за одређене категорије обвезника плаћања;“ 

48) „утврђује техничко регулисање саобраћаја на територији општине, доноси стратегију и 
годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на подручју Општине, у складу са 
Националном стратегијом и Националним планом безбедности саобраћаја на путевима, 
прописује организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на 
територији Општине и такси превоза и разматра извештаје о стању безбедности саобраћаја на 
подручју Општине;“ 

49) „уређује проглашавање и управљање ванредним ситуацијама као и систем заштите и 
спасавања људи, материјалних добара и животне средине од елементарних непогода, 
техничко-технолошких несрећа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа;“ 

50) „образује Општински штаб за ванредне ситуације и усваја годишњи извештај и план рада 
истог;“ 

51) „доноси акт о мрежи предшколских установа односно акт о мрежи основних школа на 
територији Општине;“ 

52) „прописује послове који се односе на права односно услуге социјалне заштите о чијем се 
обезбеђивању стара Општина и ближе услове и начин остваривања и висину једнократне 
помоћи у натури;“ 

53) „доноси локалну одлуку о младима, оснива Канцеларију за младе Општине и уређује услове и 
начин доделе средстава из буџета Општине, односно одобрења пројеката за задовољавање 
потреба младих на територији Општине и начин јавног објављивања података о предложеним 
програмима и пројектима и реализацији одобрених програма и пројеката;“ 

54) „прописује програм, начин и услове полагања стручног испита за локалног туристичког 
водича, по претходно прибављеном мишљењу министарства, надлежног за послове туризма, 
образује комисију за полагање стручног испита за локалног туристичког водича, утврђује 
облик и садржину уверења и ознаке локалног туристичког водича, као и начин и услове 
издавања и рокове важења истих, утврђује туристичке зоне, туристичке дестинације и 
туристичке локације и прописује друге послове и задатке из области туризма који су у 
надлежности Општине, као и начин вршења истих;“ 

55) „прописује услове, критеријуме, начин и поступак одобравања програма, односно пројекта 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и доделе средстава, 
садржину предлога програма, односно пројекта и документације која се уз предлог подноси, 
садржину 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;“ 

56) „уређује услове и начин оглашавања на јавним површинама;“ 
57) „разматра редовне једногодишње извештаје о раду председника Општине и његовог кабинета 

и о раду Општинског већа, као и њихове извештаје о извршавању одлука и других аката 
Скупштине општине;“. 

 
У члану 46. став 1. Статута досадашња тачка 33. постаје тачка 58. 
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У члану 46. став 1. тачка 19. Статута у мађарском тексту реч „területi“ замењује се речју 
„területrendezési”. 
 

Члан 14. 
 
У члану 47. ставу 3. Статута додају се нове тачке 10, 11. и 12. које гласе: 
10) „уз претходно прибављено мишљење грађана одлучује о образовању, подручју и укидању 

месних заједница и других облика месне самоуправе;“ 
11) „уређује делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета за међунационалне односе;“ 
12) „утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса;“. 
 
У члану 47. став 3. Статута тачке 10. и 11. постају тачке 13. и 14. 
 

Члан 15. 
 
У члану 48. Статута додаје се нови став 5. који гласи: 
„Председник Скупштине може изузетно, уз образложење хитности сазвати ванредну седницу 
скупштине ради решавања хитне проблематике чије нерешавање може довести до штетних 
последица.“ 
 

Члан 16. 
 
Назив члана 50. Статута постаје пододељак који гласи: 
„1.1. Радна тела Скупштине општине“. 
 
У члану 50. став 1. Статута после речи: „радна тела - одборе“ додају се речи: „посебна радна тела 
- савете“, а остале речи до краја реченице остају непромењене. 
 
У члану 50. став 4. Статута после речи: „сталних“ додаје се зарез и реч: „посебних“, а остале речи 
до краја реченице остају непромењене. 
 

Члан 17. 
 
Назив члана 51. Статута мења се и гласи: 
„Стална радна тела Скупштине - одбори“. 
 
Члан 51. Статута мења се и гласи: 
„Скупштина општине образује стална радна тела за разматрање питања из надлежности 
скупштине, предлагања аката, као и сагледавања стања и извршавања прописа у области за које 
је одређено тело задужено. 
 
Скупштина општине оснива следећа стална радна тела: 

1. Одбор за буџет и финансије, 
2. Одбор за привреду и локални економски развој, 
3. Одбор за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и екологију, 
4. Одбор за статут и нормативна акта, 
5. Одбор за образовање и спорт,  
6. Одбор за здравство и социјалну политику, 
7. Одбор за културу и информисање, 
8. Одбор за кадрове, избор и именовање и мандатно-имунитетна питања, 
9. Одбор за представке и притужбе. 
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Мандат чланова сталних радних тела траје док траје мандат одборника Скупштине која их је 
образовала.“ 
 

Члан 18. 
 
После члана 51. Статута додаје се нови члан 51.А са називом: „Одбор за буџет и финансије“ и 
гласи: 
„Одбор за буџет и финансије предлаже доношење одлука из области финансија, даје мишљење о 
предлогу одлуке о буџету општине и разматра предлоге аката који се односе на финансирање 
послова општине, буџет, извршење буџета, о располагању буџетским средствима, јавни дуг, 
завршни рачун, таксе, накнаде, и друге локалне јавне приходе, имовину општине и друга питања 
која се у целини или делом финансирају из буџетских средстава. 
 
Одбор има пет чланова именованих из редова одборника и стручњака из области економије и 
финансија.“ 
 

Члан 19. 
 
После члана 51.А Статута додаје се нови члан 51.Б са називом: „Одбор за привреду и локални 
економски развој“ и гласи: 
„Одбор за привреду и локални економски развој разматра предлоге одлука и других општих 
аката, даје предлоге за доношење аката и мишљење по питањима из области привреде и локалног 
економског развоја. 
 
Одбор има пет чланова именованих из редова одборника и стручњака из области економије и 
менаџмента.“ 
 

Члан 20. 
 
После члана 51.Б Статута додаје се нови члан 51.В са називом: „Одбор за урбанизам, стамбено-
комуналне делатности и екологију“ и гласи: 
„Одбор за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и екологију предлаже доношење одлука, 
разматра предлоге одлука и других општих аката, даје мишљење по питањима из области 
урбанизма, стамбено-комуналних делатности, уређивања и коришћења грађевинског земљишта, 
пословних простора, излетишта и заштите животне средине. Даје мишљење на програме јавних 
предузећа, разматра питања од значаја за заштиту и унапређење животне средине и даје 
мишљење на програме који се доносе за заштиту животне средине. 
 
Одбор има пет чланова именованих из редова одборника и стручњака из области урбанизма, 
комуналних делатности и заштите животне средине.“ 
 

Члан 21. 
 
После члана 51.В Статута додаје се нови члан 51.Г са називом: „Одбор за статут и нормативна 
акта“ и гласи: 
„Одбор за статут и нормативна акта даје мишљење о предлозима аката за доношење и промену 
Статута општине и пословника Скупштине, разматра предлоге аката председника Општине које 
исти упућује Скупштини на усвајање, разматра предлоге аката других предлагача и предлаже 
доношење одређених аката и њихову усклађеност са Уставом, законом и статутом.  
 
Одбор има седам чланова именованих из редова одборника и стручњака из области права.“ 
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Члан 22. 
 
После члана 51.Г Статута додаје се нови члан 51.Д са називом: „Одбор за образовање и спорт“ и 
гласи: 
„Одбор за образовање и спорт разматра предлоге одлука и других општих аката из надлежности 
Скупштине у вези образовања и спорта, даје предлоге за доношење аката из области образовања 
и спорта, разматра питања везана за развој спортске делатности и образовања и разматра друга 
питања из те области.  
 
Одбор има пет чланова именованих из редова одборника и стручњака из области образовања и 
спорта.“  
 

Члан 23. 
 
После члана 51.Д Статута додаје се нови члан 51.Ђ са називом: „Одбор за здравство и социјалну 
политику“ и гласи: 
„Одбор за здравство и социјалну политику разматра предлоге одлука и других општих аката из 
надлежности Скупштине у вези здравства, социјалне политике, хуманитарне делатности и 
ветеринарства, даје предлоге за доношење аката из ових области и разматра друга питања из свог 
делокруга. 
 
Одбор има пет чланова именованих из редова одборника и стручњака из области здравства, 
хуманитарне делатности и ветерине.“ 
 

Члан 24. 
 
После члана 51.Ђ Статута додаје се нови члан 51.Е са називом: „Одбор за културу и 
информисање“ и гласи: 
„Одбор за културу и информисање разматра предлоге одлука и других општих аката из области 
културе и информисања, даје предлоге за доношење аката по питањима из културе  и 
инфомисања и разматра питања везана за развој културне делатности. 
 
Одбор има пет чланова именованих из редова одборника и стручњака из области културе и 
информисања.“ 
 

Члан 25. 
 
После члана 51.Е Статута додаје се нови члан 51.Ж са називом: „Одбор за кадрове, избор и 
именовање и мандатно-имунитетна питања“ и гласи: 
„Одбор за кадрове, избор и именовање и мандатно-имунитетна питања разматра предлоге аката и 
даје мишљење о именовању чланова органа и представника скупштине општине у органе 
одређене законом и прописима општине. Припрема и предлаже доношење аката који регулишу 
оставаривање права и обавеза одборника и разматра разлоге престанка мандата одборника. 
Припрема и предлаже доношење одговарајућих аката који се односе на имунитет одборника 
разматра питања у вези мандата и имунитета одборника. Даје мишљење о избору директора 
јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или већински власник 
Општина. 
 
Одбор има пет чланова именованих из редова одборника и грађана.“  
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Члан 26. 
 
После члана 51.Ж Статута додаје се нови члан 51.З са називом: „Одбор за представке и 
притужбе“ и гласи: 
„Одбор за представке и притужбе разматра представке и жалбе које су упућене Скупштини и 
предлаже истој преузимање одређених мера у вези представки и жалби, по потреби прослеђује 
исте надлежним органима и подноси извештај Скупштини о својим запажањима поводом 
представки и жалби. 
 
Одбор има пет чланова именованих из редова одборника и грађана.“  
 

Члан 27. 
 
Назив члана 52. Статута мења се и гласи: 
„Избор сталних радних тела - одбора“. 
 
У члану 52. став 3. Статута после речи: „највише“ брише се реч: „два“ и замењује се речју: 
„једног“, а остале речи до краја реченице остају непромењене. 
 

Члан 28. 
 
Мења се назив члана 53. Статута и гласи:  
„Председник и чланови сталног радног тела - одбора“. 
 
У члану 53. Статута после става 1. додају се нови ставови 2. и 3. и гласе: 
Чланови сталног радног тела дужни су да учествују у раду одбора, имају право да предлажу 
допуну дневног реда и да се изјашњавају о питањима која су стављена на дневни ред одбора. 
 
У случају одсутности или спречености председника сталног радног тела замењује га најстарији 
члан радног тела са правима и дужностима које има председник.“ 
 

Члан 29. 
 
Назив члана 54. Статута мења се и гласи:  
„Повремена радна тела Скупштине - комисије“. 
 

Члан 30. 
 
Назив члана 55. Статута мења се и гласи:  
„Посебна радна тела Скупштине - савети“. 
 
У члану 55. став 1. и 2. Статута у мађарском тексту речи „különleges“ замењују се речима „külön”, 
а у истом члану став 1. тачка 5. Статута реч „bizottság“ замењује се речју „tanács“. 
 

Члан 31. 
 
После члана 55. Статута додаје се нови члан 55.А са називом: „Избор посебних радних тела“ и 
гласи:  
„Чланове посебних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких 
група, ако законом или овим статутом није другачије предвиђено.  
 
За председника и чланове посебних радних тела, поред одборника бирају се и грађани који су 
афирмисани у области за коју се радно тело образује.  

1



 
Одборник може бити члан највише једног (сталног или посебног) радног тела.  
 
О предложеној листи за председника и чланове посебних радних тела по завршеној расправи, 
одлучује се у целини, јавним гласањем.“ 
 

Члан 32. 
 
После члана 55.А Статута додаје се нови члан 55.Б са називом: „Председник и чланови посебног 
радног тела“ и гласи: 
„Председник посебног радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, 
формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
 
Чланови посебног радног тела дужни су да учествују у раду савета, имају право да предлажу 
допуну дневног реда и да се изјашњавају о питањима која су стављена на дневни ред седнице 
савета. 
 
У случају одсутности или спречености председника посебног радног тела замењује га најстарији 
члан радног тела са правима и дужностима које има председник.“ 
 

Члан 33. 
 
У члану 57. Статута мења се став 2. и гласи: 
„Председник савета је председник Општине. Савет за безбедност има секретара који учествује у 
раду савета без права одлучивања.“ 
 
У члану 57. Статута мења се став 3. и гласи: 
„Председник, секретар и чланови савета бирају се на период колико траје мандат Скупштине 
општине.“ 
 

  Члан 34. 
 
У члану 58. Статута у мађарском тексту брише се досадашња тачка 4. у целости, а додају се нове 
тачке 4. и 5. и гласе: 
„4) véleményezi a községi képviselő-testület által a gyermekek számára jelentős területeken 
meghozandó előírás- és rendelettervezeteket; 
5) elfogadja a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv megvalósításáról szóló éves és időszakos jelentéseket, és 
benyújtja azokat a községi képviselő-testülethez, a község polgármesteréhez és a községi tanácshoz;”. 
 

Члан 35. 
 
У члану 59. став 1. Статута број: „15“ замењује се бројем: „9“. 
 
У члану 59. став 2. Статута мења се и гласи:  
„Председник и чланови савета бирају се на период колико траје мандат Скупштине општине.“ 
 

Члан 36. 
 
У члану 61. Статута у мађарском тексту део реченице после речи „községi szerveket” постаје 
тачка 4. тог члана. 
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Члан 37. 
 
У члану 62. став 2. Статута мења се и гласи:  
„Председник и чланови савета бирају се на период колико траје мандат Скупштине општине.“ 
 

Члан 38. 
 
У члану 63. Статута у мађарском тексту брише се став 2. у целости.  
 
У члану 63. Статута у мађарском тексту досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 2. и 3. 
 

Члан 39. 
 
У члану 64. став 1. Статута мења се и гласи: 
„Кориснички савет јавних служби има 9 чланова.“ 
 
У члану 64. Статута после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
„Председник и чланови корисничког савета бирају се на период колико траје мандат Скупштине 
општине.“ 
 
У члану 64. Статута досадашњи ставови 2, 3, 4, 5. и 6. постају ставови 3, 4, 5, 6. и 7. 
 

Члан 40. 
 
Члан 65. Статута мења се и гласи: 
„Савет за равноправност полова има 9 чланова. 
 
Председник и чланови Савета за равноправност полова бирају се на период колико траје мандат 
Скупштине општине. 
 
Савет за равноправност полова прати остваривање равноправности полова, даје мишљење о 
предлозима прописа и одлука које доноси Скупштина општине, предлаже активности и 
предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу 
Општине. 
 
У раду Савета за равноправност полова могу, по позиву, учествовати и друга лица без права 
одлучивања.“ 
 
У називу члана 65. Статута у мађарском тексту реч „bizottság” замењује се речју „tanács“. 
 

Члан 41. 
 
После члана 65. Статута додаје се пододељак који гласи: 
„1.2. Председник Скупштине и секретар Скупштине“ 
 

Члан 42. 
 
У члану 70. став 2. Статута мења се и гласи:  
„Секретара Скупштине поставља Скупштина на четири године, на предлог председника 
Скупштине и након истека мандата може бити поново постављен.“ 
 
У члану 70. став 3. Статута после речи: „најмање“ брише се реч: „пет“ и замењује се речју: „три.“ 
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  Члан 43. 
 
У члану 73. Статута после става 4. додаје се нови став 5. и гласи: 
„Изабрани председник Општине и заменик председника општине полажу заклетву која гласи: 
„Заклињем се да ћу се у раду председника/заменика председника општине Сента придржавати 
Устава, закона и статута општине Сента, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност 
председника/заменика председника општине Сента, руководећи се интересима грађана.“.“ 
 

Члан 44. 
 
У члану 75. став 1. тачка 6. Статута мења се и гласи: 
6) „изузев давања у закуп непокретности које се дају у закуп као вид стамбене подршке, 

одлучује о давању на употребу односно у закуп непокретности, као и о отказу уговора о 
давању на употребу, односно у закуп непокретности које су у јавној својини Општине 
односно које су у државној својини, а чије право коришћења припада Општини, у складу са 
законом којим се уређује јавна својина;“. 

 
У члану 75 став 1. Статута после тачке 13. додају се нове тачке, тачка 14. до тачке 23. које гласе:  
14) „на основу Одлуке о буџету општине, закључује са установама културе, чији је оснивач 

општина, годишњи уговор о финансирању одобрених програма и делова програма;“ 
15) „управља и располаже са покретним стварима које су у јавној својини Општине, у складу са 

законом којим се уређује јавна својина;“ 
16) „решава о захтевима за давање власничке сагласности у вези покретних и непокретних ствари 

које су у јавној својини Општине;“ 
17) „одлучује о покретању поступка јавне набавке, решава о образовању комисије за јавну 

набавку, одлучује о додели уговора јавне набавке и врши друге послове у вези јавних 
набавки, у складу са законом којим се уређују јавне набавке и општим актима Општине;“ 

18) „на предлог начелника Општинске управе одређује да се рад Општинске управе организује на 
начин да се одређени послови Општинске управе врше у свим или појединим месним 
заједницама;“ 

19) „обавља функцију команданта Општинског штаба за ванредне ситуације;“ 
20) „на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације доноси одлуку о проглашењу и 

укидању ванредне ситуације за територију Општине;“ 
21) „одговара за стање припрема за одбрану Општине, као и за стање припрема привредних 

друштава, других правних лица и предузетника преко којих грађани непосредно задовољавају 
своје потребе у ратном и ванредном стању;“ 

22) „даје предлог Општинском већу за доношење акта о начину и поступку остваривања права на 
доделу средстава путем дотације из буџета Општине за програме – пројекте установа и 
других организација према којима Општина не врши оснивачка права, за доношење програма 
инвестиционих активности у области образовања, културе, социјалне заштите и здравства и 
за доношење годишњег програма манифестација од значаја за Општину у области спорта, 
културе, социјалне заштите и другим областима;“ 

23) „даје мишљење у поступку избора педагошког асистента;“. 
 
У члану 75. став 1. Статута досадашња тачка 14 постаје тачка 24.  
 

Члан 45. 
 
После члана 75. Статута додаје се нови члан 75.А са називом: „Извештаји председника општине“ 
који гласи:  
„Председник општине редовно, а најмање једном годишње извештава Скупштину општине о 
свом раду, о раду свог кабинета и извршавању одлука и других аката Скупштине општине.“ 
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Члан 46. 
 
У члану 76. Статута после става 5. додају се нови ставови 6. и 7. који гласе: 
„Изабрани члан Општинског већа полаже заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду 
Општинског већа општине Сента придржавати Устава, закона и статута општине Сента, и да ћу 
часно и непристрасно вршити дужност члана Општинског већа општине Сента, руководећи се 
интересима грађана“. 
 
Уколико су председник општине, заменик председника општине и/или чланови Општинског већа 
изабрани истовремено, заклетву полажу такође истовремено.” 
 

Члан 47. 
 
У члану 78. став 1. тачка 7. Статута после речи: „начелника“ додају се речи: „и заменика 
начелника“, а остале речи до краја реченице остају непромењене. 
 
У члану 78 став 1. Статута после тачке 10 додају се нове тачке, тачка 11. до тачке 26: 
11) „усваја Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији у Општинској управи и 

Општинском правобранилаштву;“ 
12) „доноси акт којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар Општине, у складу са 

законом којим се уређују јавне набавке;“ 
13) „доноси годишњи план јавних набавки Општине;“ 
14) „доноси акт о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотације из 

буџета Општине за програме - пројекте установа и других организација према којима 
Општина не врши оснивачка права;“ 

15) „доноси програм инвестиционих активности у области образовања, културе, социјалне 
заштите и здравства;“ 

16) „доноси годишњи програм манифестација од значаја за Општину у области спорта, културе, 
социјалне заштите и другим областима;“ 

17) „доноси акт о ратној организацији и систематизацији Општинске управе и сва остала акта у 
вези одбрамбених припрема Општине;“ 

18) „одређује привредна друштва, правна лица и предузетнике од значаја за одбрану Општине;“ 
19) „израђује пројекат санације и рекултивације за постојеће несанитарне депоније на територији 

Општине и сачињава евиденцију дивљих депонија и постојећих несанитарних депонија – 
сметлишта на територији Општине и обезбеђује њихово уклањање и санацију;“ 

20) „одређује статус угрожене животне средине и утврђује приоритет за санацију и ремедијацију, 
уз претходну прибављену сагласност надлежног покрајинског органа, проглашава стање 
угрожености животне средине, доноси акт о увођењу посебних мера у случајевима 
непосредне опасности или прекорачења прописаних граничних вредности загађења, уколико 
је загађење ограничено на територију Општине и нема утицаја на шире подручје и доноси 
програм континуалне контроле и праћења стања животне средине на територији Општине;“ 

21) „доноси општински план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, доноси екстерне 
планове који су саставни део планова за реаговање у ванредним ситуацијама, уз прибављено 
мишљење јавног водопривредног предузећа израђује оперативни план заштите и спасавања 
од поплава за територију Општине, образује локални Савет за миграције и врши друге 
послове и радње, у складу са законима којима се уређују ванредне ситуације односно 
управљање миграцијама;“ 

22) „најмање двапут годишње подноси скупштини Општине извештај о стању безбедности 
саобраћаја на подручју Општине;“ 

23) „на предлог тела за координацију доноси програм коришћења средстава за унапређење 
безбедности саобраћаја;“ 

24) „одређује стајалишта која могу да се користе за одређену врсту линијског превоза и објављује 
их у службеном гласилу Општине;“ 

1



25) „доноси одлуку о прекиду образовно-васпитног рада на територији Општине у случају више 
силе, епидемије и другим случајевима којима су угрожени безбедност и здравље деце, 
ученика и запослених;“ 

26) „уређује начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, 
одобреним програмима и реализацији одобрених програма, утврђује које су организације у 
области спорта од посебног значаја за Општину, као и категоризацију организација у области 
спорта са територије Општине, разматра и одлучује о одобравању предлога годишњег 
програма Спортског Савеза Општине који садржи годишње и посебне програме организација 
у области спорта са седиштем на територији Општине;“. 

 
У члану 78. став 1. Статута досадашња тачка 11. постаје тачка 27. у којој после речи: „друге 
послове“ додају се речи: „за које је овлашћен законом, овим статутом и“, а остале речи до краја 
реченице остају непромењене. 
 

Члан 48. 
 
Члан 82. Статута мења се и гласи: 
„Одлуком Општинског већа, из редова истакнутих привредника Општине може се образовати 
Привредни савет, за време трајања мандата Општинског већа, у складу са законом и овим 
Статутом. 
 
Задаци, надлежности и овлашћења, начин рада и одлучивања, састав и начин кандидовања и 
избора Привредног савета ближе се уређује посебним актом Општинског већа.“ 
 

Члан 49. 
 
Члан 83. Статута брише се у целости.  
 

Члан 50. 
 
Назив члана 84. Статута мења се и гласи: 
„Извештаји Општинског већа“. 
 
Члан 84. Статута мења се и гласи:  
„Општинско веће редовно, а најмање једном годишње извештава Скупштину општине о свом 
раду и извршавању одлука и других аката Скупштине општине.“ 
 

Члан 51. 
 
После члана 84. Статута додаје се пододељак који гласи: 
„2.3. Разрешење и престанак мандата извршних органа“. 
 

Члан 52. 
 
У члану 93. Статута после става 1. брише се досадашњи став 2. у целости, а додају се нови 
ставови 2. и 3. који гласе: 
„Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 
 
За начелника и заменика начелника Општинске управе може бити постављено лице које 
испуњава законом прописане услове.“ 
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Члан 53. 
 
У називу члана 94. Статута после речи: „начелника“ додају се речи: „и заменика начелника“, а 
остале речи до краја реченице остају непромењене. 
 
У члану 94. став 1. Статута после речи: „начелника“ додају се речи: „и заменика начелника“, а 
остале речи до краја реченице остају непромењене. 
 

Члан 54. 
 
У члану 95. Статута брише се став 2. у целости. 
 

Члан 55. 
 
У члану 96. став 1. Статута после речи: „своје помоћнике у“ бришу се речи: „Општинској 
управи“ и замењују се речима: „кабинет председника Општине“, а остале речи до краја реченице 
остају непромењене. 
 
У члану 96. став 3. Статута после речи: „У“ бришу се речи: „Општинској управи“ и замењују се 
речима: „кабинету председника Општине“, а остале речи до краја реченице остају непромењене. 
 

Члан 56. 
 
У члану 97. став 2. Статута мења се и гласи: 
„Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи и 
Општинском правобранилаштву усваја Општинско веће.“  
 

Члан 57. 
 
У члана 109. Статута у мађарском тексту брише се став 6. у целости.  
 
У члану 109. Статута у мађарском тексту досадашњи ставови 7. и 8. постају ставови 6. и 7. 
 

Члан 58. 
 
У члану 111. став 2. Статута у мађарском тексту мења се и гласи:  
„A község szervei és szolgálatai a működésükre irányuló panaszok benyújtását kötelesek mindenki 
számára lehetővé tenni.”. 
 

Члан 59. 
 
У члану 114. став 1. Статута после речи: „заинтересованим грађанима“ ставља се зарез и додају 
се речи: „правним лицима“, а остале речи до краја реченице остају непромењене. 
 

Члан 60. 
 
Члан 119. Статута мења се и гласи: 
„У месној заједници образује се Савет месне заједнице као представничко тело грађана. 
 
Послови и задаци Савета, број чланова Савета и начин одлучивања у Савету уређују се статутом 
месне заједнице. 
 
Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 
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Органи месне заједнице бирају се непосредним, тајним гласањем на основу општег и једнаког 
изборног права. 
 
Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице, који је навршио 18 година 
живота има право да бира и да буде биран у органе месне заједнице. 
 
Месне заједнице својим Статутом регулишу поступак предлагања кандидата у Савете месних 
заједница. 
 
На гласачком листићу уписују се имена и презимена свих кандидата, њихова година рођења и 
занимање. 
 
Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од броја чланова који се бирају. 
 
Чланство у органима месне заједнице престаје оставком, због безусловне осуде на казну затвора, 
због потпуног или делимичног губљења пословне способности, због губљења држављанства 
Републике Србије или промене пребивалишта ван подручја месне заједнице, опозивом или 
смрћу. 
 
Начин избора органа месне заједнице ближе се уређује одлуком месне заједнице.“ 
 

Члан 61. 
 
У члану 120. став 2. тачка 1. Статута после речи: „средства за рад“ брише се реч: „органа“. 
 
У члану 120. став 2. Статута брише се тачка 4. у целости. 
 
У члану 120. став 3. Статута мења се и гласи: 
„Месна заједница користи средства у складу са финансијским планом за који је прибављена 
сагласност од стране Скупштине општине.“ 
 

Члан 62. 
 
У члану 121. став 1. Статута после речи: „може се свим“ брише се реч: „и“ и замењује се речју: 
„или“. 
 

Члан 63. 
 
У члану 127. Статута после речи: „утврђеним законом“ додају се речи: „и овим Статутом“. 
 

Члан 64. 
 
У члану 128. Статута додаје се назив члана који гласи: 
„Општинско правобранилаштво“. 
 
У члану 128. став 1. Статута мења се и гласи:  
„Послове правне заштите имовинских права и интереса у Општини врши Општинско 
правобранилаштво“.  
 

Члан 65. 
 

Члан 131. Статута мења се и гласи: 
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„Одлуком Скупштине општине може се установити заштитник грађана - грађански бранилац за 
Општину, односно заједнички грађански бранилац за више општина који контролише поштовање 
права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и 
јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката Општине. 
 
Правни статус, овлашћења и надлежности, поступање, начин избора и разрешавања грађанског 
браниоца регулишу се одлуком Скупштине општине.“ 
 

Члан 66. 
 
Чланови Статута од члана 132. до члана 138. бришу се у целости. 
  

Члан 67. 
 
У члану 139 став 1. Статута речи: „Оснива се“ замењују се речима: „Скупштина општине 
оснива“, док после речи: „са законом“ додају се речи: „и овим Статутом“. 
 

Члан 68. 
 
У члану 149. став 1. Статута после речи: „председник Општине“ бришу се речи: „и надлежно 
радно тело Скупштине општине.“ 
 
У члану 149. став 4. Статута мења се и гласи: 
„Када Скупштина усвоји предлог за доношење статута или промене статута именује се Комисија 
за израду нацрта Статута односно промене Статута.“ 
 
У члану 149. Статута после става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
„Промене Статута врше се Статутарном одлуком која се доноси на исти начин и по поступку за 
доношење Статута.“ 
 
У члану 149. Статута став 5. постаје став 6. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 69. 
 
Прописи Општине ускладиће се са одредбама ове Одлуке у року од шест месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке. Прописи Општине остају на снази до њиховог усклађивања са овом 
Одлуком. 
 

Члан 70. 
 
Задужује се Комисија за израду Одлуке о промени Статута општине Сента да у року од два 
месеца од дана ступања на снагу ове одлуке изради пречишћени текст Статута Општине Сента и 
да исти достави Скупштини Општине. 
  

Члан 71. 
 
Ова Одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Сента“, изузев одредбе из члана 35. став 1. ове одлуке, која се примењује од првих 
наредних избора за одборнике Општине. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
Дана 24. 02. 2017. године Скупштина општине Сента донела је Одлуку о промени Статута 
Општине Сента („Службени лист Општине Сента“, број 3/2017). Скупштина општине Сента је 
наведеном Одлуком именовала Комисију за израду Одлуке о промени Статута општине Сента са 
задатком да у року од 2 месеца од дана ступања на снагу те Одлуке изради нацрт Одлуке о 
промени Статута општине Сента и да исти подноси Скупштини општине на разматрање и 
усвајање. 
 
Чланови Комисије за израду Одлуке о промени Статута општине Сента су детаљно простудирали 
и анализирали више стотина закона који су донети односно промењени након доношења важећег 
Статута општине Сента, како би одредбе истих имплементирали у Статут општине Сента, те 
након што су Скупштини општине доставили Нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута 
Општине Сента, дана 31. 05. 2017. године Скупштина општине је донела Закључак о усвајању 
Нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута Општине Сента („Службени лист Општине 
Сента“, број 10/2017).  
 
Скупштина општине је наведеним закључком одредила да се Нацрт Одлуке о изменама и 
допунама Статута Општине Сента упути на јавну расправу и задужила Комисију за израду 
Одлуке о промени Статута општине Сента да прати ток јавне расправе, да на основу резултата 
јавне расправе припреми текст предлога Одлуке о изменама и допунама Статута општине Сента 
и исти достави Општинском већу ради потврђивања и упућивања истог Скупштини општине 
Сента ради доношења.  
  
Јавна расправа је била отворена до 15. 06. 2017. године када је у Великој сали Градске куће 
одржана седница јавне расправе на којем је констатовано да су током јавне расправе пристигла 3 
писмена поднеска и 1 усмени предлог (укупно 50 предлога). 
 
Дана 21.06.2017. године Комисија за израду Одлуке о промени Статута општине Сента је сходно 
утврђеном задатку сумирала резултате јавне расправе, сачинила записник о одржаној јавној 
расправи о Нацрту Статута Општине Сента и припремила текст предлога Одлуке о изменама и 
допунама Статута општине Сента и исте је доставила Општинском већу Општине Сента са 
следећим образложењем појединих чланова наведене Одлуке: 
 
Чланом 1. предложене Одлуке се дефинише сврха доношења исте. 
 
Чланом 2. Одлуке предложена је модификација члана 2. Статута ради усаглашавања истог са 
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/2016 – др. закон). 
 
Чланом 3. Одлуке предложена је измена редоследа ставова члана 4. Статута у циљу да се изрази 
већи значај назива и седишта Општине.  
 
Чланом 4. Одлуке предложена је измена става 1. члана 11. Статута ради прецизирања одредбе за 
које делатности се установљавају награде и друга јавна признања Општине. 
 
Чланом 5. Одлуке предложене су измене члана 16. Статута: измена тачака 7. и 20. наведеног 
члана је предложена ради усаглашавања истих са Законом о становању и одржавању стамбених 
зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016), измена тачке 10. наведеног члана је предложена 
ради усаглашавања исте са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 132/2014), измена тачке 21. наведеног члана је предложена ради 
усаглашавања исте са Законом о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 
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30/2016 – испр.), док је  измена тачке 34. наведеног члана предложена ради усаглашавања исте са 
Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 41/2009, 10/2013 – 
др. закон и 101/2016). Чланом 5. предложене су и језичке корекције неких тачака члана 16. у 
мађарском тексту Статута како би српски и мађарски текст Статута били идентични. 

 
Чланом 6. Одлуке предложена је модификација члана 18. Статута из прагматичних разлога, ради 
усаглашавања истог са уобичајеном праксом именовања.  
 
Чланом 7. Одлуке предложене су модификације члана 19. Статута ради усаглашавања истог са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016). 
 
Члан 8. Одлуке допуњен је новим ставом 3. ради комплетног описа поступка именовања 
директора јавне службе. 
 
Члановима 9. и 11. Одлуке предложене су измене чланова 21. и 23. Статута ради усаглашавања 
истих са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), Законом о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016) и Законом о 
култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.).  
 
Чланом 10. Одлуке предложена је језичка корекција члана 22. у мађарском тексту Статута.   
 
Чланом 12. Одлуке предложена је језичка корекција члана 26. у мађарском тексту Статута. 
 
Чланом 13. Одлуке предложене су измене и допуне члана 46. Статута: измена тачкe 5. наведеног 
члана je предложенa ради усаглашавања исте са Законом о култури („Службени гласник РС“, 
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), измена тачака 9. и 10. наведеног члана су предложене 
ради усаглашавања истих са Законом о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/1991, 
72/1994, 79/2005 - испр., 81/2005 - испр. др. законa, 83/2005 - испр. др. законa и 83/2014 – др. 
законa) и Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), измена тачке 
15. наведеног члана је предложена ради усаглашавања исте са Законом о изменама и допунама 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 132/2014), измена тачке 17. 
наведеног члана је предложена ради усаглашавања исте са Законом о јавној својини („Службени 
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016), измена тачке 20. 
наведеног члана је предложена из техничких разлога, како би међу радним телима скупштине 
општине биле набрајане и тзв. посебна радна тела, измена тачака 22. и 28. наведеног члана су 
предложене ради усаглашавања истих са Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/2016) и Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015 и 99/2016), измена тачака 29. и 30. наведеног члана су предложене ради 
усаглашавања истих са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), допуна тог члана са новом тачком 33. је предложена 
ради усаглашавања истог са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 
број 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015), допуна тог члана са новом тачком 34. је 
предложена ради усаглашавања истог са Законом о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, број 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015) и Законом о изменама и 
допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 132/2014), допуна тог 
члана са новим тачкама 35. и 36. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), допуна тог члана 
са новим тачкама 37. и 38. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о јавно-приватном 
партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011, 15/2016 и 104/2016), допуна 
тог члана са новом тачком 39. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о становању и 
одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016), допуна тог члана са новом 

1



тачком 40. је предложена ради усаглашавања истог са  Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), допуна тог члана са новом тачком 41. је предложена 
ради усаглашавања истог са  Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 
36/2009, 88/2010 и 14/2016), допуна тог члана са новим тачкама 42. и 43. је предложена ради 
усаглашавања истог са  Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), допуна тог члана са новом тачком 44. је предложена 
ради усаглашавања истог са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 
88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), допуна тог члана са новим тачкама 45., 46. и 47. је 
предложена ради усаглашавања истог са Законом о заштити животне средине („Службени 
гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука 
УС и 14/2016), допуна тог члана са новом тачком 48. је предложена ради усаглашавања истог са 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС), допуна тог 
члана са новим тачкама 49. и 50. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и Законом о одбрани 
(„Службени гласник РС“, број 116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон и 
10/2015), допуна тог члана са новом тачком 51. је предложена ради усаглашавања истог са 
Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 одлука УС), допуна тог 
члана са новом тачком 52. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о социјалној 
заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), допуна тог члана са новом тачком 53. је 
предложена ради усаглашавања истог са Законом о младима („Службени гласник РС“, број 
50/2011), допуна тог члана са новом тачком 54. је предложена ради усаглашавања истог са 
Законом о туризму („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012 и 
84/2015), допуна тог члана са новом тачком 55. је предложена ради усаглашавања истог са 
Законом о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016), допуна тог члана са новом тачком 56. 
је предложена ради усаглашавања истог са Законом о оглашавању („Службени гласник РС“, број 
6/2016), а допуна тог члана са новом тачком 57. је предложена ради усаглашавања истог са 
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/2016 – др. закон). 
 
Чланом 14. Одлуке предложене су допуне члана 47. Статута: допуна става 3. наведеног члана са 
новим тачкама 10. и 11. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), 
док допуна истог става са новом тачком 12. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о 
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 42/2011, 93/2012, 
99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 
83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон). 
 
Чланом 15. Одлуке предложена је допуна члана 48. Статута ради прецизирања услова сазивања 
ванредне седнице Скупштине општине.  
 
Чланом 16. Одлуке предложен је додатак новог пододељка ради стављања у оквир одредаба о 
радним телима скупштине општине, а истим чланом су предложене и модификације члана 50. 
Статута из техничких разлога, како би међу радним телима скупштине општине биле набрајане и 
тзв. посебна радна тела. 
 
Чланом 17. Одлуке предложена је измена назива и члана 51. Статута како би се предложеном 
Одлуком изједначила начин правне регулације сталних и посебних радних тела у Статуту.    
 
Члановима 18.-26. Одлуке предложене су допуне Статута новим члановима 51.А-51.З ради 
регулисања надлежности и састава сталних радних тела Скупштине општине.  
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Чланом 27. Одлуке предложено је модификација члана 52. Статута ради ускраћивања могућности 
презаступљености одборника приликом избора чланова сталних радних тела скупштине 
општине. 
 
Чланом 28. Одлуке предложено је измена назива и допуна члана 53. Статута како би били 
регулисани и права и дужности чланова, а не само председника сталних радних тела скупштине 
општине. 
 
Члановима 29.-30. Одлуке предложена је измена назива чланова 54. и 55. како би се предложеном 
Одлуком изједначила начин утврђивања назива чланова који регулишу радна тела скупштине 
општине. 
 
Члановима 31.-32. Одлуке предложене су допуне Статута новим члановима 55.А-55.Б ради 
регулисања начина избора посебних радних тела скупштине општине односно ради регулисања 
права и дужности посебних радних тела Скупштине општине.  
 
Члановима 33, 35, 37, 39. и 40. Одлуке предложене су измене и допуне чланова 57, 59, 62, 64. и 
65. Статута ради прецизирања трајања мандата посебних радних тела скупштине општине тако 
да мандат тих тела траје док и мандат скупштине општине, односно ради прецизирања броја 
чланова неких од посебних радних тела: предложено је да са изузетком Савета за безбедност чији 
чланови се бирају на основу њихове политичке односно друштвене функције, остала радна тела 
имају исти број чланова. 
 
Члановима 34, 36. и 38. Одлуке предложене су измене техничког карактера ради усаглашавања 
српског и мађарског текста Статута. 
 
Чланом 41. Одлуке предложен је додатак новог пододељка Статута ради стављања у оквир 
одредаба о председнику и секретару скупштине општине. 
 
Чланом 42. Одлуке предложене су измене и допуне члана 70. Статута ради усаглашавања истог 
са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/2016 – др. закон). 
 
Члановима 43. и 46. Одлуке предложене су допуне чланова 73. и 76. Статута ради регулисања 
полагања заклетве од стране изабраних лица у извршне органе Општине.  
 
Чланом 44. Одлуке предложене су измене и допуне члана 75. Статута: измена тачке 6. става 1. 
наведеног члана је предложена ради усаглашавања исте са Законом о јавној својини („Службени 
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016), допуна истог 
става са новом тачком 14. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о култури 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), допуна истог става са новим 
тачкама 15. и 16. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016), 
допуна тог става са новим тачкама 17. и 18. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), допуна тог става 
са новим тачкама 19. и 20. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), допуна тог става са 
новом тачком 21. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о одбрани („Службени 
гласник РС“, број 116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон и 10/2015) и 
Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), 
допуна тог става са новом тачком 22. је предложена ради усаглашавања истог са оним делом овог 
Нацрта којим ће члан 78. Статута бити допуњен новим тачкама 14., 15. и 16., а допуна тог става 
са новом тачком 23. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о основама система 
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образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – 
аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС). 
 
Чланом 45. Одлуке предложена је допуна Статута са новим чланом 75А којим се ближе регулише 
начин подношења извештаја председника општине скупштини општине, која обавеза извршних 
органа општине је иначе прописана Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон). 
  
Чланом 47. Одлуке предложене су измене и допуне члана 78. Статута: модификација тачке 7. 
наведеног члана је предложена ради усаглашавања истог са Законом о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и са Законом 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 21/2016), допуна тог члана са новом тачком 11. је предложена ради усаглашавања истог 
са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016), допуна тог члана са новим тачкама 12. и 13. је 
предложена ради усаглашавања истог са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), допуна тог члана са новим тачкама 14., 15. и 16. је предложена 
на предлог интерног ревизора Општине, како би се регулисала надлежност органа Општине за 
делатности спомињаних у предметним тачкама, допуна тог члана са новом тачком 17. је 
предложена ради усаглашавања истог са Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), допуна тог члана са новом тачком 18. је предложена ради 
усаглашавања истог са Законом о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/2007, 88/2009, 
88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон и 10/2015), допуна тог члана са новом тачком 19. је 
предложена ради усаглашавања истог са Законом о управљању отпадом („Службени гласник 
РС“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), допуна тог члана са новом тачком 20. је предложена ради 
усаглашавања истог са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009, 
88/2010 и 14/2016) и са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 
135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016), 
допуна тог члана са новом тачком 21. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и са Законом 
о управљању миграцијама („Службени гласник РС“, број 107/2012), допуна тог члана са новим 
тачкама 22. и 23. је предложена ради усаглашавања истог са Законом о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 
55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС), допуна тог члана са новом тачком 24. је 
предложена ради усаглашавања истог са Законом о превозу путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, број 68/2015), допуна тог члана са новом тачком 25. је предложена 
ради усаглашавања истог са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 
одлука УС), а допуна тог члана са новом тачком 26. је предложена ради усаглашавања истог са 
Законом о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016). 
 
Чланом 48. Одлуке предложена је измена члана 82. Статута којим се услед недостатка законске 
обавезе укида обавезност образовања Привредног савета који ионако није образован, али се ипак 
оставља могућност за његово образовање. Из наведеног разлога чланом 49. Одлуке предложено 
је брисање члана 83. Статута. 
 
Чланом 50. Одлуке предложена је измена члана 84. Статута којом се ближе регулише начин 
подношења извештаја Општинског већа скупштини општине, која обавеза извршних органа 
општине је иначе прописана Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон). 
 
Чланом 51. Одлуке предложен је додатак новог пододељка Статута ради стављања у оквир 
одредаба о разрешењу и престанку мандата извршних органа општине. 
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Члановима 52. и 53. Одлуке предложене су измене и допуне чланова 93. и 94. Статута ради 
усаглашавања истих са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и са Законом о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016).  
 
Члановима 54, 55. и 56. Одлуке предложене су измене и допуне чланова 95., 96. и 97. Статута 
ради усаглашавања истих са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016). 
 
Члановима 57. и 58. Одлуке предложене су измене техничког карактера ради усаглашавања 
српског и мађарског текста Статута. 
 
Чланом 59. Одлуке предложена је модификација члана 114. Статута из техничких разлога, како 
физичка односно правна лица не би била стављена у неравноправан положај.  
 
Чланом 60. предложена је измена члана 119. Статута, сходно поднетом предлогу Општинског 
одбора Савеза Војвођанских Мађара у току јавне расправе. 
 
Чланом 61. Одлуке предложене су измене и допуне члана 120. Статута ради усаглашавања истог 
са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/2016 – др. закон), а предложено је и брисање тачке 4. става 2. истог члана, с обзиром да у 
Општини нису образовани месни одбори. 
 
Чланом 62. Одлуке предложена је модификација члана 121. Статута из техничких разлога ради 
исправке језичке контрадикције. 
 
Чланом 63. Одлуке предложена је модификација члана 127. Статута из техничких разлога, с 
обзиром да је тематика овог члана у највећем делу регулисана управо Статутом. 
 
Чланом 64. Одлуке предложена је модификација члана 128. Статута ради усаглашавања истог са 
Законом о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/2014). 
 
Чланом 65. Одлуке предложена је измена члана 131. Статута којим се услед недостатка законске 
обавезе укида обавезност установљавања заштитника грађана – грађанског браниоца који ионако 
није установљен, али се ипак оставља могућност за његово установљавање, сходно Закону о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – 
др. закон). Из наведеног разлога чланом 66. Одлуке предложено је брисање чланова 132-138. 
Статута. 
 
Чланом 67. Одлуке предложена је модификација члана 139. Статута делом ради усаглашавања 
истог са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон и 101/2016 – др. закон), а делом из техничких разлога, како би се избегла досадашња 
нелегитимна ситуација да је Статутом било прописано да „оснива се Савет за међунационалне 
односе“ који међутим ипак не постоји ни годинама након доношења одредбе о оснивању. 
 
Чланом 68. Одлуке предложене су измене и допуне члана 149. Статута ради прецизирања 
одредби о поступку доношења или промене Статута.  
 
Чланом 69. Одлуке предложено је у ком року треба прописе Општине ускладити са Одлуком о 
изменама и допунама Статута општине Сента.  
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Чланом 70. Одлуке предложено је да се задужи Комисија за израду Одлуке о промени Статута 
општине Сента да изради пречишћени текст Статута, сходно усменом предлогу председнице 
одборничке групе Савеза Војвођанских Мађара у току јавне расправе. 
 
Чланом 71. Одлуке је регулисано ступање на снагу односно примењивање те одлуке: предложен 
је само један изузетак у примени из разлога да се избегне ситуација да се број чланова Савета за 
права детета смањи пре нових избора за одборнике скупштине општине. 

Према члану 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – други закон) и члану 46. став 1. тачка 1. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011),  Скупштина општине, у складу са 
законом доноси Статут општине. 

Према члану 149. став 5. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011), 
Скупштина општине усваја статут или одлуку о промени статута већином гласова од укупног 
броја одборника. 

На основу напред наведених, Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката 
које доноси Скупштина општине Сента, предложило је доношење Одлуке о изменама и допунама 
Статута општине Сента.  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента за 
доношење Одлуке о изменама и допунама Статута општине Сента 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: 016-10/2017-I 
Дана:  13. јул 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  c. p. 
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VAJDA AGI MAG y AR sz6 ETSEG ZE 'TA I K<)ZSEGI ZERVEZETE 

Zcnta kii..i:seg stati:numanak m6dosita ·ar61 sd1lc'i rcndeletct kidolgoz6 bizottsag reszerc 

A Zema k0zscg stallhumanak modosita::,arL11 cs kicgcsziteser61 sz616 rcndclcttcrvczct 

clfogadasar61 sdll6 vcgzcs (/.cnta Kozscg Hi' atalos Lapja. 10/2017. szam) 7. pontjaval 
os ·.d1angban a Vajdasagi Magyar ' zovetseg /.entai K.ozsegi Szervezcte ezennel benyt1jtja az 
alabbi 

J A V A S I. A ·1 -ot: J v "'" 2u17 
!\ Staltllum 119. szakasza modosul. cs a klh·ctkCLt) l-.cppcn hangzik: 

.. A hdyi kozos egbcn az allampolgarok kep,·isckti testi.iletckent megalakul a heJyi kozosseg 
tanac!:>a. 

A tan<ics tecndoit es feladatait. a tanacs tagjainak a ~/am:it es donte hozatalanak a modjat a helyi 
k.01.osseg alapszabalya rendczi. 

/\ hd~ i koztisseg tanacsanak a valasztasat a k()zsegi kepvisel6-testi.ilct elnoke irja ki. 

:\ hdyi kozossegck szcrn:it klL'.\ ct lcnlil. titkn::. ~/a' azassal kell mcgvalasztani. az altal<:inos es 
amnos nilas1.that6sagi jog alapjan. 

Minden. a helyi kozosseg tl:ri.ileten lak6hellyel rendelkez6 allampolgar. aki bet0lt0ttc a 18. 
eJClL~\'t~t jogosu lt Cl he)yj kl)ZOS. eg SZCr\'Cibe \'f!Jas1.tani eS Va!asztva Jenni. 

J\ hcl) i kii/c)ss0gck sujat "tatt'.1tumukbun . nbal:o//:lk. hogy milyen m6don kell lehonyolitani a 
jdoltallftas fol) umutat a hdyi koLoss0gd' tan<.ksc.'1ha. 

A s7m·azolapon tel kell ttintctni mindcn jclolt c ·ah.id- cs ut6nevet. sztiletesi evet es foglalkozasat. 

A dlaszthat6 tagok kozlil a t6hbscget elcr6 jeloltL'k a megv~1lasztottak . 

1\ hdyi k()Li.lsseg la11{1cs{1ban a tagsi1g knwnd~is. feltetel nelkUli bortOnblintctes. a 

csdc~ vokcpcsscg tcljcs \agy rcs?legcs eh csztcsc . • 1 Si'erb Koztarsasag allampolgarsaganak a/ 
cl\'L!Sztese ntgy a Jakohelynt!k a helyi kozos cg lcrlilcten kivi.ili valtozasa. visszavonas vagy haJ~lJ 
cscten szunik mcg. 

,\ hel) i kozo :.:g szen:ei mcgvalasztastmal-. a modjat kozelcbbr61 a helyi kozosseg 
Onkonminyzatar61 sz616 rt:nddet szabalyozza.'· 

Tisztclcttel: 

Lorine Csongor 

.\ \ '>.ISZ zcntai '1ek dnokc 
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Ha ocHosy o;we)J,a6a qnaHa 44. CrnTyrn onurnrne CeHrn ("Cny)l(6eHH nHcT onlllTHHe CeHTa", 6poj 
512011 ), npe,ll.na)l(eM cne.D.ehe aMaH)J,MaHe Ha HaupT O.D.nyKe o H3MeHaMa H ,ll.onyHaMa CrnTya onurTHHe 
CeHTa Koje je CKynlllrnHa onlllnrne CeHTa ycsojHna Ha ce.D.HHUH .D.aHa 31.05.2017. ro,ll.mre: 

AMAH,ll;MAHH 

HA HA[(PT 0,L(JIYKE 0 H3MEHAMA H ,L(OIIYHAMA 

CTATYTA OIIIIITHHE CEHTA 

Y qnaHy 20. Crnzyrn nocne crnsa 1. .ll.O.D.a ems 2. KOjH rnacH: ,,CKynrnTHHa onurmHe he rrpe.D. 
,ll.OHOlllelba O,ll.nyKe 0 HMeHOBalby ,ll.HpeKTOpa H3 npeTXO,ll.HOr CTaBa 3aTpa)l(lffH MHlllJhelbe 0}1.6opa 3a 
Ka}J.pose H36op H HMeHoBalba." 

Y qnaHy 20. CrnTyTa ems 2. nocrnje ems 3. 

AMaH}J.MaH II 

Melba ce Hacnos qnaHa 52. CrnTyrn KOjH Ca}J.a rnac11: ,,Jfa6op crnnHHX H noce6HHX pa)J,HHX Tena". 

Y crnsy I. qJiaHa 52. CTaTyTa nocne peq11: ,,CTaJIH11x" }J.O.D.aje ce peq ,,H noce6H11x" ocTane pe•m .D.O 
Kpaja peqem1ue ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Y CTasy 2. qnaHa 52. CTaTyTa nocne pe411: ,,cTaJIH11x" .D.O.D.aje ce peq ,,H noce6H11x" ocTane peL1 11 .ll.O 
Kpaja peLieHHQe ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Y crnsy 3. qnaHa 52. CrnTyrn nocne peLIH: ,,crnnHor" .ll.O.D.aje ce peq ,,HnH noce6Hor" ocrnne peLl lI }J.O 
Kpaja peLieHHQe ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Y cTasy 4. qnaHa 52. CrnTyrn nocne peqH: ,,crnnHHx" .ll.O.D.aje ce peq ,,H noce6HHX" ocrnne peL1 11 .ll.O 
Kpaja peLieHHQe ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Melba ce Hacnos qJiaHa 53. CTaTyTa KOjH ca)J,a rnacH: ,,Ilpe)J,ce)J,HHK CTaJIHOr H noce6Hor pa.D.Hor Tena". 

Y cTasy I. •rnatta 53. CTaTyTa nocne peYH: ,,cTanttor" )J,O)J.aje ce peY ,,H noce6ttor" ocTane peL111 AO 
Kpaja peqeHHQe ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Y cTaBy 2. 9Jiatta 53 . CTaTyTa nocne peYH: ,,cTanttor" .11.o)J.aje ce peY ,,H noce6ttor" ocnUie pe•111 AO 
Kpaja peqeHHQe ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Y 4naHy 53. CTaTYTa .ll.O.D.aje ce ems 3. KOjH rnac11: ,,Y cnyqaJy O.D.cyrnocrn HJIH cnpeqe11ncrn 
npe,ll.ce}J.HHKa crnnHor HJIH noce6Hor pa.D.HOr Tena 3aMelbyje ra Hajcrnp11j11 LfJiaH pa,ll.Hor Tena ca 
npaBHMa H .ll.Y)l(HOCTHMa Koje HMa npe}J.Ce,ll.HHK. 

AMa.D.HMaH IV 
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Melba ce CTaB 2. qJiaHa 15. Hau:prn OnJiyKe o H3MeHaMa H nonyHaMa Crnzya KOjH cana rnacH: 

,,On6op 3a 6y1,1eT H qmHaHcHje npenJia)l(e noHowelhe onJiyKa H3 o6Jiacm cpHHaHcttja, naje MHW1be1be o 
npenJiory onJiyKe o 6y1,1eTy onwmHe H pa3MaTpa npep,nore aKarn KOjH ce op,Hoce Ha qnrnaHCMpalhe 

nocnosa onwnrne, 6y1,1eT, H3Bpwelhe 6y1,1eTa, o pacnoJiaralhy 6y1,1eTCKHM cpencTBHMa, jaBHH nyr, 
3aBpWHH paqyH, TaKce, HaKHa,lle, H ,llpyre JIOKaJIHe jaBHe npHXO,lle, HMOBHHY OilWTHHe, HMOBHIICKO 
npaBHe O,llHOCe, pa3BOjHe nporpaMe H npyra nHTalha Koja ce y u:eJIHHH HJIH )leJIOM cpHHaHCHpajy H3 
6y1,1eTCKHx cpencrnBa. 

0n6op HMa neT qJiaHOBa HMeHOBaHHX H3 penosa on6opHHKa H CTpyqlhaKa 113 o6JiaCTH eKOHOM11j e H 
cpHHaHCHja." 

Mefha ce ems 2. qJiaHa 15. Hau;pTa OnJiyKe o H3MeHaMa H nonyHaMa Crnzya Koj11 ca.lla rnacH: 

,,0.ll60p 3a yp6aHH3aM, CTaM6eHO-KOMyHaJIHe ,lleJiaTHOCTH H eKOJIOrnjy npe.llJJa)l(e .llOHOIIIelhe O,ll,JlyKa, 
pa3MaTpa npe,ll,nore O.llJiyKa H .llpyrnx onlllTHX aKaTa, .llaje MHlllJbelhe no nHTalhHMa H3 06m1cTH 

yp6aHH3Ma, CTaM6eHO-KOMyHaJIHHX ,lleJiaTHOCTH, ypeljHBaJ-ba H KOpHwlielha rpaljeBHHCKOr 3eMJbH IUTa, 
noCJIOBHHX npocTopa, H3JieTHU1Ta H 3aillTHTe )l(HBOTHe cpe.llHHe. ,[(aje MHWJbelbe Ha nporpaMe jaBllHX 

npeny3elia, pa3MaTpa nHTalha O.ll 3Haqaja 3a 3aWTHTY 11 yHanpeljeihe )l(HBOTHe cpe,n;HHe H 1~aje 
MHWJbefbe Ha nporpaMe KOjH ce ,llOHOCe 3a 3aWTHTY )l(HBOTHe cpe,llHHe. 

0.ll60p HMa neT qJJaHOBa HMeHOBaHHX H3 pe.llOBa on6opH11Ka H CTpyqfhaKa H3 o6JiaCTH yp6a! lll'' \1a, 
KOMYHMHHX .lleJiaTHOCTH H 3awT11Te )l(HBOTHe cpemme." 

Melba ce cTaB 2. irnaHa 18. HaupTa 0.llnyKe o 113MeHaMa 11 .llOnyHaMa Crnrya KOjH Ca.lla rnactt: 

,,O,n;6op 3a CTaT)'T H HOpMaTHBHa aKTa naje MHWJbelhe 0 npe,llJI03HMa aKaTa 3a ,ll;OHOWelhe H npo · · ~ HY ' 

CTaTyTa onwTHHe H nocnoBHHKa CKynwTHHe, pa3MaTpa npe,ll,nore aKaTa npe.llce,n;HHKa OnwTHHL' \oje 
HCTH ynyhyje CKynwTHHH Ha ycBajalhe, pa3MaTpa npe.llJIOre aKaTa .llpyrnx npe,n;naraqa 11 npe,r(. w Ke 

.llOHowelhe o,n;peljeHHX aKarn H lhHXOBY ycKJialjeHocT ca YcrnBoM, 3aKOHOM H CTaT)'TOM. Ywr !Jyje 

npeq11wliette TeKCTOBe CTaTyrn, nOCJIOBHHKa 0 pa,n;y CKynwTHHe H ,n;pyrnx OIIWTHX aKaTa Koje ,llOllOCH 

CKYIIWTHHa. ,[(aje 0.llfOBOp YcTaBHOM cy,uy Ha npe,llJIOf H HHHUHjaTHBY 0 noKpernlhy rrocry1 11 'I 3a 
oueHy ycTaBHOCTH O,llHOCHO 3aKOHHTOCTH O,llJiyKa H ,upyrnx OIIWTHX aKaTa Koje je .llOHeJia CKynu ' " I. 

0.ll60p HMa ce,n;aM qJiaHOBa HMeHOBaHHX H3 pe,uosa o,u6opHHKa H CTpyqJhaKa H3 o6JiaCTH rrpaBa." 

AMa,n;HMaH VII 

Mefha ce crnB 2. qJiaHa 2. Hauprn 0.llJiyKe o H3MeHaMa 11 .llOIIyHaMa Crnrya KojH ca.lla rnactt: 

,,0.ll60p 3a Ka.llpOBe, H36op H HMeHOBafhe H MaH.llaTHO-HMYHHTeTHa IIHTalba pa3MaTpa npe;vmre a1 ' a H 
.llaje MHWJbelhe 0 HMeHOBalhy qJiaHOBa opraHa H npe.llCTaBHHKa CKYIIWTHHe OilillTHHe y 0 , me 

o,upeljette 3aKOHOM H nponHCHMa onwTHHe. ITpttnpeMa H npe,uJia)l(e .llOHowelhe aKaTa Koja pery. . rny 
ocTaBap11salhe npaBa H o6aBe3a o,n;6opHHKa H pa3MaTpa pa3nore npecTaHKa MaH,n;aTa O.ll60p11 1Ka. 

ITp1mpeMa H npe.IJ:Jia)l(e .llOHOWelhe O.llroBoapajyh11x aKarn Koja ce O.llHOce Ha HMYHHTeT O.llfin· 11Ka 

pa3MaTpa IIHTalha y Be3H MaH.llaTa H HMYHHTeTa O.ll60pHHKa, np11npeMa H rrpe.llJia)l(e .D:aje MHW. c 0 
H36opy .llHpeKTOpa jaBHHX rrpe.lly3eha, YCTaHOBa, opraHH3au;Hja H CJiy)l(6H qHjH je OCHHR'1 ' !JUI 

BenHHCKH sJiacHHK OnwTHHa. 
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.'If:> I 

1. Statutum tervezett 

1. 5 szakasz 

, . 
, ,.. . p 

7. pont 3 sor beruhazasi szavat torolni 

2. 5 szakasz 

-
V • 

/. . . ' 

10 pont csokkentesenek szavat m6dositasa sz6ra kell cserelni 

3. 7 szakasz 

5-;-1 l-,_11/1// 14 _; 1 ) - • 1 7! 

A kozseg altal alapftott kozvalla latok igazgat6 bizottsaganak tagjait, mi ndenhol le kell cserelni a kozseg 

al ta l ala pitott kozvallalatok fe lugyelo bizottsagara. 

4. 7 szakasz 

A nemzeti kisebbsegek jogainak ervenyesftese szempontjab61 jelentos kozvallalatok, intezmenyek 

szervezetek felsorolasb61 a kozvallalatok sz6 torlesre kerul. 

S. 10. szakasz 

15. pont csokkentesenek szavat m6dositasa sz6ra kell csereln i 

6. 10. szakasz 

33 . pont 2 sor monitorozasar61 szavat megfigyeleserol sz6ra kell cserelni 

7. 10. szakasz 

36. pont 2 sor nyujtasanak sz6 torlesre kerOI 

8. 10 szakasz 

55 pont elo iranyozza polgarok sport terOletet illet6 szuksegleteinek szavak e loiranyozza a polgarok sport 

terOlete n je lentkezo szuksegleteinek 

9. 10 szakasz 

SS pont tartalmat szavat helyettesiteni kell formaja sz6val 

10. 14 szakasz 

2 bekezdes a felsorolasb~n az 5. pontot felosztjuk a kovetkezo m6don: 

5. oktatasOgyi bizottsag 

6. sportOgyi bizottsag 

Az eddig 6. 7., 8. es 9 . pontok ezent ul a 7., 8 ., 9. es 10. pontok lesznek. 

11. 16. szakasz 

A bizottsagnak a kepviselok, valamint a gazdasagi es menedzsment szakertoi soraib61 kinevezett 65 tagja 

van. 

A kovetkezo ke p m6dosul: 

A bizottsagnak a kepviselok, a gazdasag es menedzsment szakertoi soraib61, va lamint a kozseg terOleten 

szekhellyel rende lkez6 valla lkoz6k es gazdasagi tarsasagok kepviseloi soraib61 kinevezett ot tagja van. 

12. 18 szakasz 
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13. 19 szakasz 

Az Oktatas es sportugyi b1zottsag szavak helyet mmdenhol oktatasOgyi bizottsag. 

14. 19. szakasz 

Az oktatas es a sport teruleten szavak helyett mindenhol az oktatas terOleten. 

Az oktatasi es sport tevekenysegek fejlesztese helyett oktatas i tevekenysegek fejlesztese. 

15. 19. szakasz 

A bizottsagna k a kepviselok val am int az okta tas es a sport teri.Jletenek szakertoi soraib61 helyett: A 
bizottsagnak a kepviselok, valamint az oktatas ten.i ltenek szakertoi soraib61 kell, hogy alljon. 

16. Egy uj 20. szakasz ken.ii beirasra es igy az ezt koveto szakaszok sorszamai is eggyel to16dnak: 

A statutum az 51. E szakasz utan az .,Sportugyr bizottsag" cimu LIJ 51. F szakasszal kerul kiegeszitesre, 
mely a kovetkezokeppen hangz1k: 

,,A sporti.igyi bizottsag megvitatJa a kepvisel6-testl.ilet illetekessegebe tartoz6, a sport terOletet illeto 
rendelet- es egyeb Ogyiratjavaslatokat, javaslatot tesz a sport teruletet illeto ugyiratok meghozatalara, 
tovabba megvitatja a sport tevekenysegek fejlesztesevel kapcsolatos, valamint az e terOletet erint6 

tovabbi kerdeseket. 

A bizottsagnak a ke pviselok, valam int a sport teruletenek szakertoi sorab61 kinevezett ot tagja van. 

17. Az eddigi 20. sza kasz 

A statutu m 51. E szakasz utan az .. EgeszsegOgyi es szocialpolitikai bizottsag" cimu 51 F uj szakasszal 

Helyett 

A statutum 51. f szakasz utan az .. Egeszsegl.igyi es szocralpolitikai bizottsag" cimu 51 G uj szakasszal 

18. Az edd igi 21. szakasz 

A statutum 51. F szakasz utan az ,.Muvelodes es tajakoztatasugyi bizottsag" cimu 51 G uj szakasszal 

Helyett 

A statutum 51. G szakasz utan az ,,Muvelodes es taiakoztatasugyi bizottsag" cimu 51 H uj szakasszal 

18. Az eddigi 22. szakasz 
I 

A statutum 51. G szakasz utan az ,, Kader-, valasztas - es kinevezesi.igyi valamint mandatumi.igyi

mentelm i bizottsag" cimu 51 H uj szakasszal 

Helyett 

A statutum 51. H szakasz utan az ,, Kader-, valasztas - es kinevezes i.igyi valamint mandatumOgyi

mente lmi bizottsag" cimu 511 uj szakasszal 

19. 22 szakasz 

A bizottsagnak a ke pviselok es a polgarok soraibol kinevezett ot tagja van. 

Helyett 

A bizottsagnak a kepviselok, a polgcirok es a humaneroforras menedzsment szakertoinek soraib61 

kinevezett ot tagja van. 
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20. 23 szakasz 

A statutum 51. H szakasz utan az ., Folyamodvany es panaszugy1 b1zottsag" cimu 51 I uj szakasszal 

Helyett 

A statutum 51. I szakasz utan az ,,Folyamodvany es panaszugyr brzottsag" cimu 51 J uj szakasszal 

21. 32 szakasz 

3 bekezdest javasoljuk t6rlesre. 

INDOKLAS: Mivel ugy gondoljuk, hogy a KKT titkaranak pozici6ja igenyel legalabb ot eves 

munkatapasztalatot a munkahellyel jar6 felel6sseg mratt. 

22. 35. szakasz 

TORLl~S 

INDOKLAS: A polgarmester kepv iseli a kozsegi tanacsot es mivel, mint a kozseg tanacskepviseloje tesz 

jelentest, ami egy kollektiv szerv, ezert felesleges, hogy a polgarmester a sajat munkajar61 is jelentest 

tegyen mivel a polgarmester is resze a fent emlitett kollektiv szervnek, a kozsegi tanacsnak. 

23. 37 szakasz 

22 pont 

A jelentest evente legalabb ket alkalommal helyett 

A jelentest evente egy alkalommal 

24. 40 szakasz 

2 bekezdes 

A kozsegi tanacs rendszeresen, minden hat h6napban jelentest tesz 

Helyett 

A kozsegi tanacs rendszeresen, minden evben egyszer jelentest tesz 

25.42. szakasz 

,,2. bekezdes teljes egeszeben torlesre ken.ii" szavak tbrlesre kerulne k. 

llletve az az uj 3 bekezdes is ti:irlesre kerul. 

A javasolt uj 2. bekezdes lesz a 3. bekezdes 

INDOKLA.S: 

A mostan i statutum az emlitett a fent emlitett masodik szakaszban teljes egeszeben atmasolta a torveny 

szoveget, ennel fogva felesleges torolni azert, hogy egy olyan uj 3. bekezdessel helyettesitji..ik, ami a 

kovetkez6 kep hangzik: ,,A kozsegi ki:izigazgatasi hivata l vezetojeve olyan szemely nevezheto ki, aki 

eleget tesz a torvennyel eloiranyzott felteteleknek. 
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. 
I ' · - P. I I 

Az ervenyben levo statutum 

1. 2. szakasz 

3 bekezdes helyett: 

/. 
I 

Az allampolgarok helyi onkormanyzatra val6 jogok gyakorlasat, a torvennyel es jelen statutummal 

osszhangban, vegezhetik kozvetett illetve kozvetlen modon. Kozvetleni.il a helyi onkormanyzatra val6 jog 

gyakorolhat6 az allampolgari kezdemenyezes, lakosscigi gyliles es a nepszavazas intezmenyenek 

formajaban illetve a polgarok aktiv reszvetelevel a kozseg egyeb tevekenvsegeiben. Kozvetlenul az 
allampolgarok a helyi onkormanyzatra valci jogukat a kozsegi kepviselo testi.ilet kepviseloi a Ital 

gyakoroljak. 

2. 7 szakasz 

A kozseg szervek hivatali helyisegeiben csak az allami jelkepek, a Vajdasag Auton om Tartomany jelkepei, 

a kozseg dmere es zaszlaja, valamint a nemzeti kisebbsegek jelkepei tuzhetok ki, akinek a nyelve 

hivatalos hasznalatban van a kozseg teruleten. 

Helyett 

A kozsegi szervek hivatali helyisegeiben az allam i jelkepek mellett ki kell tuzni, a Vajdasag Auton6m 

Tartomciny osszes jelkepet, a kozseg cimeret es zaszlajat, azon nemzetkozi szervezetek es politika i 

entitasok jelkepeit melyekre a Szerb Koztarsasag jogrendje es a ratifikalt nemzetkozi egyezmenyek 

lehetoseget nyujtanak, illetve a magyar nemzeti kisebbseg jelkepet, kinek nyelve hivatalos hasznalatban 

van a kozseg teruleten. 

3. 13. szakasz 

3 pont torles kerUI - ERTELMETLEN 

4. 16. szakasz 

5. pont beszedi helyett megfizetteti 

5. 16 szakasz 

23 pont megvedesenek helyett vedelmenek 

6. 16 szakasz 

27 pont kisipar helyett kJsiparos mestersegek 

7. 16 szakasz 

33 pont 

A kovetkezokep kell, hogy hangozzon: ,,strategiat hoz es kulonleges intezkedeseket fogad el, az 

egyenlotlenseg kikuszobolesere, az emberi kisebbsegi jogok megval6sitasara, segiti a seri.ilt es hatranyos 

helyzetU emberek ki.ilonfele formaban torteno onsegelyezeset es tamogatja a veluk vallalt szol idaritas 

lehetosegenek a fejleszteset. Serkenti es segiti a teruleten mukodo rokkantszervezetek, illetve egyeb 

j61eti es emberbarati szervezetek mukodeset. 

8. 16 szakasz 

45 pont meghozza es megvalcisitja az ifjusag politikai strategiajat es akci6tervet helyett 

mcghozza es megva16sitja a Helyi lfjusagi Strategiat es Akcicitervet 
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9. 22 szakasz 

Konkurencia sz6 helyet szabad piaci verseny 

10. 51 szakasz 

A cim m6dosul az ,,Alland6 munkatestu letek" helyett ,.A kepv1sel6-testUlet alland6 munkatestUletei
bizottsagok" -ra 

1. bekezdes az .. Mland6 munkatestUletek" szavak helyett .,a lland6 munkatestl.iletek-bizottsagok" 

2. bekezdes a tanacs sz6 helyett mindenhol b1zottsag 

11. 52 szakasz 

A cim m6dosul az ,,Az alland6 munkatesti.iletek megvalasztasa" helyett ,,Az alland6 munkatesti.iletek

bizottsagok megvalasztasa" -ra 

1. bekezdes az ,.alland6 munkatesti.i letek" szavak helyett ,.alland6 munkatesti.iletek-bizottsagok" 

2. bekezdes az ,,alland6 munkatestOlet elnoke" szavak helyett ,,alland6 munkatestUlet-bizottsag elnoke" 

3. bekezdes ,,alland6 munkatesti.i let tagja" szavak helyett .,alland6 munkatestUlet-bizottsag tagja" 

4. bekezdes az ,.alland6 munkatesti.iletek" szavak helyett .. alland6 munkatesti.iletek-bizottsagok" 

12. 53 szakasz 

A cim m6dosul az ,,Az alland6 munkatesti.ilet elnoke" helyett ,,Az alland6 munkatestUlet-bizottsag 

elnoke" -ra 

l. bekezdes az ,,alland6 munkatestUlet elnoke" szavak helyett ,,alland6 munkatestUlet-bizottsag elnoke" 

13. 54 szakasz 

A cim m6dosul a .,ldoszakos munkatestuletek-bizottsagok" helyett ,,A kepvise16-testi.ilet ldoszakos 

munaktestuletei" 

14. 55 szakasz 

A cim m6dosul az ,,A kepvise l6 testulet kulbnleges munkatestliletei" helyett ,,A kepviselo testulet ki.ilon 

munkatestUletei - tanacsok" -ra 

1. bezkedes 

A ,,kulonleges munkatestUleteket alakltja" helyett ,,kUlon munkatesti.ileteket - tanacsokat ala kit" 

2. bekezdes 

1 Biztonsagi tanacs vagy a Rendkivuli helyzet ek kozsegi t6rzskara ????? 

.. A nemek egyenjogusagaval fogla lkoz6 bizottsag" helyett 11 A nemek egyenjogusagaval foglalkoz6 tanacs" 

15. 63 szakasz 

3 bekezdes 

,.Az ifjusagi tanacs tagsaganak legalabb felet 15-tol 30 eves fiatalok alkotjak," helyett ,,Az ifjusagi tanacs 

tagsagat 40 evnel fiatalabb szemelyek alkotjak," 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Комисија за израду Одлуке о промени Статута Општине Сента 
Број: 020-9/2017-I 
Дана: 21.06.2017. године 
С е н т а 
 
 

З А П И С Н И К 
 

о одржаној јавној расправи о Нацрту Статута Општине Сента  
 
 
Дана 31. 05. 2017. године Скупштина општине Сента је донела Закључак о усвајању 
Нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута Општине Сента („Службени лист 
Општине Сента“, број 10/2017). Скупштина општине Сента је наведеним закључком 
одредила да се Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута Општине Сента упути на 
јавну расправу и задужила Комисију за израду Одлуке о промени Статута општине Сента 
да прати ток јавне расправе, да на основу резултата јавне расправе припреми текст 
предлога Одлуке о изменама и допунама Статута општине Сента и исти достави 
Општинском већу ради потврђивања и упућивања истог Скупштини општине Сента ради 
доношења.  
  
Јавна расправа се одржава дана 15. 06. 2017. године са почетком у 18 часова у Великој 
сали зграде Градске куће, којој присуствују: Драгутин Бољановић, председник Комисије 
за израду Одлуке о промени Статута општине Сента, Игор Стојков и Золтан Шимоњи, 
чланови Комисије за израду Одлуке о промени Статута општине Сента, Чонгор Леринц, 
члан Општинског већа Општине Сента и председник Општинског одбора Савеза 
Војвођанских Мађара и Марта Рац Сабо, председница одборничке групе Савеза 
Војвођанских Мађара. Председница Скупштине Општине Сента и представници осталих 
органа Општине Сента не присуствују јавној расправи. 
 
Председник Комисије за израду Одлуке о промени Статута општине Сента, Драгутин 
Бољановић отвара јавну расправу, поздравља присутне, кратко образлаже Нацрт Одлуке о 
изменама и допунама Статута Општине Сента и обавештава присутне да је Комисија за 
израду Одлуке о промени Статута општине Сента у току јавне расправе запримила три 
писмена поднеска и то од Општинског одбора Савеза Војвођанских Мађара, односно од 
одборника Скупштине општине Радована Бољановића и Себастиана Стантића (сва три 
писмена поднеска чине саставни део овог записника).  
 
Поднесак Општинског одбора Савеза Војвођанских Мађара садржи предлог измене члана 
119. Статута, поднесак Радована Бољановића садржи 7 амандмана на текст важећег 
Статута Општине Сента односно на текст Нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута 
Општине Сента, који се углавном односе на стална радна тела скупштине општине, док 
поднесак Себастиана Стантића садржи 25+1 предлог на текст Нацрта Одлуке о изменама и 
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допунама Статута Општине Сента и 15 предлога на текст важећег Статута Општине 
Сента. 
 
На јавној расправи се највише пажња посвећује проблему неистоветности српског и 
мађарског текста важећег Статута Општине Сента, након чега Марта Рац Сабо износи 
усмени предлог да је потребно да се након усвајања Одлуке о изменама и допунама 
Статута Општине Сента изради и пречишћени текст Статута Општине Сента. 
 
Пошто нових предлога нема, председник Комисије за израду Одлуке о промени Статута 
општине Сента, Драгутин Бољановић у 18.15 часова затвара јавну расправу. 
 
Чланови Комисије за израду Одлуке о промени Статута општине Сента на седницама 
Комисије одржанима дана 15, 16, 19, 20. и 21.06.2017. године разматрали су пристигле 
предлоге и око половину предлога су уградили у текст Предлога Статута Општине Сента.  
 
Чланови Комисије за израду Одлуке о промени Статута општине Сента нису могли 
међутим да уваже следеће предлоге одборника Себастиана Стантића: 
 

1. Предлог бр.1. који је поднет на тачку 7. члана 5. Нацрта Одлуке о изменама и 
допунама Статута Општине Сента, јер је предлог у супротности са чланом 61. став 9. 
Закона о становању и одржавању стамбених зграда; 

2. Предлог бр.2. који је поднет на тачку 10. члана 5. Нацрта Одлуке о изменама и 
допунама Статута Општине Сента, јер је предлог у супротности са чланом 97. став 7. 
Закона о планирању и изградњи; 

3. Предлог бр.5. који је поднет на тачку 15. члана 10. Нацрта Одлуке о изменама и 
допунама Статута Општине Сента, јер је предлог у супротности са чланом 97. став 7. 
Закона о планирању и изградњи; 

4. Предлог бр.6. који је поднет на тачку 33. члана 10. Нацрта Одлуке о изменама и 
допунама Статута Општине Сента, јер предлог (који је поднет на мађарском језику) 
није идентичан са српским текстом; 

5. Предлог бр.9. који је поднет на тачку 55. члана 10. Нацрта Одлуке о изменама и 
допунама Статута Општине Сента, јер предлог (који је поднет на мађарском језику) 
није идентичан са српским текстом; 

6. Предлог бр.10. који је поднет на члан 14. Нацрта Одлуке о изменама и допунама 
Статута Општине Сента, јер чланови Комисије сматрају да не постоје прави 
аргументи за раздвајање Одбора за образовање и спорт, с обзиром да је Скупштина 
Општине пренела највећи број надлежности јединице локалне самоуправе из области 
спорта на Општинско веће, те Комисија сматра да самостални Одбор за спорт не би 
имао довољно надлежности; 

7. Предлог бр.11. који је поднет на члан 16. Нацрта Одлуке о изменама и допунама 
Статута Општине Сента, јер чланови Комисије сматрају да је суштина предлога већ 
обухваћен предложеним текстом Комисије; 

8. Предлог бр.12. који је поднет на члан 18. Нацрта Одлуке о изменама и допунама 
Статута Општине Сента, јер чланови Комисије сматрају да је Одбор за статут и 
нормативна акта најзначајнији од свих одбора, јер од рада чланова тог одбора зависи 
квалитет правне регулације у Општини; 
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9. Предлоге бр.13, 14, 15, 16, 17, 18. (оба под овим редним бројем) и 20. који су поднети 
на чланове 19, 20, 21, 22. и 23. Нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута 
Општине Сента, с обзиром да су они техничког карактера и да њихову основу чини 
неприхваћени предлог о образовању посебних одбора за образовање и за спорт;  

10. Предлог бр.19. који је поднет на члан 22. Нацрта Одлуке о изменама и допунама 
Статута Општине Сента, јер чланови Комисије сматрају да би прихватањем предлога 
дошло до сувишног нормирања; 

11. Предлог бр.21. који је поднет на члан 32. Нацрта Одлуке о изменама и допунама 
Статута Општине Сента, јер чланови Комисије сматрају да не би било логично да се 
на овом месту захтева скоро двоструко радно искуство од законом утвђеног 
минимума, док предлагач у неколико случајева уопште не би желео да испоштује 
законске минимуме;  

12. Предлог бр.22. који је поднет на члан 35. Нацрта Одлуке о изменама и допунама 
Статута Општине Сента, јер је предлог у супротности са чланом 48. Закона о 
локалној самоуправи; 

13. Предлог бр.23. који је поднет на члан 37. Нацрта Одлуке о изменама и допунама 
Статута Општине Сента, јер је предлог у супротности са чланом 14. став 2. Закона о 
безбедности саоубраћаја на путевима; 

14. Предлог бр.25. који је поднет на члан 42. Нацрта Одлуке о изменама и допунама 
Статута Општине Сента, јер је предлог у супротности са чланом 50. став 2. и 5. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе; 

15. Предлог бр.1. који је поднет на став 3. члана 2. важећег текста Статута Општине 
Сента, јер чланови Комисије сматрају да нема потребе да се измени важећа 
формулација предметне одредбе;  

16. Предлог бр.2. који је поднет на члан 7. важећег текста Статута Општине Сента, јер је 
предлог у супротности са чланом 91. став 2. Закона о локалној самоуправи; 

17. Предлог бр.3. који је поднет на члан 13. важећег текста Статута Општине Сента, јер 
је исти у супротности са члановима 49., 75., 78. и 118. Статута; 

18. Предлог бр. 7. који је поднет на тачку 33. члана 16. важећег текста Статута Општине 
Сента, јер чланови Комисије сматрају да нема потребе да се измени важећа 
формулација предметне одредбе;  

19. Предлог бр. 8. који је поднет на тачку 45. члана 16. важећег текста Статута Општине 
Сента, јер чланови Комисије сматрају да нема потребе да се измени важећа 
формулација предметне одредбе; 

20. Предлог бр. 10. који је поднет на члан 51. важећег текста Статута Општине Сента, јер 
чланови Комисије сматрају да је довољно да се после речи „стална радна тела“ реч 
„одбори“ додаје само у називу члана;  

21. Предлог бр. 11. који је поднет на члан 52. важећег текста Статута Општине Сента, јер 
чланови Комисије сматрају да је довољно да се после речи „стална радна тела“ реч 
„одбори“ додаје само у називу члана;  

22. Предлог бр. 12. који је поднет на члан 53. важећег текста Статута Општине Сента, јер 
чланови Комисије сматрају да је довољно да се после речи „стална радна тела“ реч 
„одбори“ додаје само у називу члана;  

23. Део предлога бр.14. јер Савет за безбедност и Општински штаб за ванредне 
ситуације су 2 различита тела;  
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24. Предлог бр.15. који је поднет на члан 63. став 3. важећег текста Статута Општине 
Сента, јер чланови Комисије сматрају да је потребно да бар половина чланова Савета 
за младе заиста буду млади који на сопственој кожи осећају проблеме које ово тело 
треба да разматра. 

 
Комисија за израду Одлуке о промени Статута општине Сента је остале предлоге 
предложених од стране учесника јавне расправе уградила у текст Предлога Одлуке о 
изменама и допунама Статута Општине Сента и исти припремила на својим седницама 
одржанима дана 15, 16, 19, 20. и 21.06.2017. године. 
 
 

ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЕДНИК 
 Комисије за израду Одлуке о изменама и 

допунама Статута Општине Сента 
  

Золтан Шимоњи с. р. Драгутин Бољановић с. р. 
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ОПШТИНСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  САВЕЗА  ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРАА 
 
Комисији  за  израду   измене  Одлуке о статуту општине Сента  
 
У складу  са  тачком 7.  Закључка  о усвајању Нацрта  одлуке  о измени и допуни  
статута  општине Сента (Службени лист општине Сента бр. 10/2017) Општинска 
организација Савеза  војвођанских Мађара овим подноси  следећи  
 

П Р Е Д Л О Г  
 

Мења се члан 119. Статуса и гласи:  
 
„У месним заједницама   се  као  представничко тело  образује  савет месне заједнице. 
 
Послове  и  задатке  савета,  број чланова  савета  и начин доношења  одлука уређује се 
статутом  месне заједнице.  
 
Избор Савета месних заједница  расписује  Председник Скупштине општине.  
 
Органи  месних заједница  се   бирају  непосредно,  тајним  гласањем,  на  основу   
општег  и  једнаког  права  избора.  
 
Сваки  грађанин   са  пребивалиштем  на  територији  месне заједнице,  који  је  
напунио  18. годину живота има  право  да бира  и да буде  биран  у органе  месне 
заједнице.  
 
Месне  заједнице  у сопственим статутуима   регулишу,  на  који начин се  обавља 
процес     постављања  кандидата у Савет месне  заједнице.  
 
На гласачком листу треба навести  име и презиме, годину рођења и  занимање  сваког  
кандидата.  
 
Од  чланова  који се  бирају сматрају се  изабраним кандидати који  су  добили  већину 
гласова.  
 
У Савету месне  заједнице чланство   престаје   отказом,  безусловном казном затвора,  
потпуним или делимичним губитком пословне способности,  губитком  држављанства  
Републике Србије или   променом  пребивалишта  ван  територије  месне  заједнице,  
опозивом или  у случају смрти.  
 
Начин   избора  органа  месене  заједнице ближе  регулише   Одлука  о  самоуправи  
месних заједница.“ 
 
С поштовањем:  
 

Председник  општинске организације СВМ у Сенти 
Чонгор Леринц с. р. 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 44. szakaszának a 
rendelkezései alapján javaslom a  következő módosítási javaslatokat  Zenta község  statútuma 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatra,  amelyet  a Zentai Községi 
Képviselő-testület  a  2017.  05. 31-én tartott  ülésén fogadott el:  
 

M Ó D O S Í T Á S I    J A V A S L A T O K 
ZENTA  KÖZSÉG  STATÚTUMA  MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

SZÓLÓ  RENDELETJAVASLATRA  
 

I. módosító javaslat 
 
A statútum  20.  szakaszának 1.  bekezdése után  egy  új, 2. bekezdést  kell hozzáfűzni, amely 
a következőképpen hangzik: „A Községi Képviselő-testület az előző  bekezdés  szerinti  
igazgató kinevezéséről  szóló rendelet meghozatala előtt kikéri a káderügyi,  választási  és  
kinevezési  bizottság  véleményét.”  
 
A statútum  20. szakaszának  a  2.  bekezdése 3. bekezdéssé  válik. 
 
II. módosító javaslat 
 
Módosult  a  statútum  52. szakaszának a címe, és a következőképpen hangzik: „Az állandó 
és  külön  munkatestületek  megválasztása.”  
 
A statútum 52. szakaszának 1. bekezdésében az „állandó” szó után következnek az „és  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
A statútum 52. szakaszának  2. bekezdésében  az „állandó” szó után  következnek az „és  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
A statútum  52. szakaszának 3. bekezdésében az „állandó” szó után  következnek  a „vagy  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
A statútum 52. szakaszának 4. bekezdésében az „állandó” szó után  következnek az „és  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
III. módosító javaslat 
 
Módosul a  statútum 53. szakasza, amely  jelenleg  a következőképpen hangzik: „Az állandó 
és  külön munkatestületek  elnökei.” 
 
A statútum  53. szakaszának 1. bekezdésében az „állandó” szó után  következnek az „és  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
A statútum  53. szakaszának 2. bekezdésében az „állandó” szó után  következnek az „és  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
A statútum 53. szakaszához  hozzá kell fűzni a 3. bekezdést, amely a következőképpen 
hangzik: „Az állandó  vagy külön munkatestület   elnökének  távolmaradása vagy 
akadályoztatása esetén őt a munkatestület  legidősebb  tagja  helyettesíti az elnök  minden 
jogával és kötelezettségével.” 
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IV. módosító javaslat 
 
Módosul  a  statútum módosításáról és  kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 15. szakaszának 
2. bekezdése az alábbiak szerint:  
 
„A költségvetési és pénzügyi bizottság javasolja  a  pénzügyek  terén a  rendeletek 
meghozatalát,  véleményezi a  községi költségvetésről szóló rendeletjavaslatot és  megvitatja  
az aktusjavaslatokat,  amelyek  a  község  pénzügyi teendőire  vonatkoznak, a költségvetés,  a 
költségvetés végrehajtása,  a  költségvetési  eszközökkel való rendelkezés, a közadósság,  a 
zárszámadás, az illetékek, a  térítmények és más  helyi  közbevételek,  a  község  vagyona,  a  
vagyonjogi  viszonyok,  a  fejlesztési  programokat  és  más  kérdések,  amelyek teljes 
egészében  vagy részben   a költségvetési eszközökből kerülnek finanszírozásra. 
 
A bizottságnak  öt tagja van,  akiket  a  képviselők és  a  közgazdaságtan  és  pénzügyek  
területének  szakemberei   közül neveznek ki.” 
 
V. módosító javaslat  
 
Módosul  a  statútum módosításáról és  kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 15. szakaszának 
2. bekezdése az alábbiak szerint:  
 
„A városrendezési, lakásügyi-kommunális és  ökológiai bizottság  javasolja  a rendeletek 
meghozatalát,  megvitatja  a  rendeletjavaslatokat és más  általános  aktusokat, véleményezi a  
kérdéseket  a  városrendezés, lakásügyi-kommunális tevékenység  terén,  az építési  telek  
rendezését és használatát,  az üzlethelyiségeket,  kirándulóhelyeket és  a  környezetvédelmet.  
Véleményezi  a  közvállalatok programjait,  megvitatja  a környezetvédelem és –fejlesztés 
terén  jelentős kérdéseket  és véleményezi a  programokat, amelyeket  a  környezetvédelem 
terén hoznak meg.  
 
A bizottságnak  öt  tagja  van, akiket  a  képviselők és  a városrendezés,  kommunális  
tevékenység  és  környezetvédelem  területének  szakembereinek  soraiból választanak meg.” 
 
VI. módosító javaslat  
 
Módosul  a  statútum módosításáról és  kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 18. szakaszának 
2. bekezdése az alábbiak szerint:  
 
„A statútumügyi és  normatív aktusok bizottsága  véleményezi az aktusjavaslatokat  a  község 
statútumának, valamint  a  Községi Képviselő-testület ügyrendjének meghozatalára  és 
változtatására, megvitatja  a község polgármesterének aktusjavaslatait,  amelyeket  az  a  
képviselő-testület   elé  utal  elfogadás céljából,  megvitatja  más  javaslattevők  
aktusjavaslatait és  javasolja  bizonyos   aktusok  meghozatalát  és azok összehangoltságát  az  
alkotmánnyal,  a  törvénnyel és a statútummal.  Megállapítja  a  statútum, a községi  
képviselő-testület  munkájáról szóló ügyrend és  más  általános aktusok egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét, amelyeket  a  képviselő-testület hoz meg. Választ ad az 
Alkotmánybíróságnak a  javaslatra  és  kezdeményezésre   a rendeletek és  más  általános 
aktusok alkotmányosságának, illetve törvényességének  értékelése  eljárásának  
megindítására, amelyeket  a  képviselő-testület hozott meg.  
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A bizottságnak  hét tagja  van,  akiket  a  képviselők  és  a  jog  területe  szakembereinek a 
soraiból választanak meg.” 
 
VII módosító javaslat  
 
Módosul  a  statútum módosításáról és  kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 2. szakaszának 
2. bekezdése az alábbiak szerint:  
 
„A káderügyi, választási  és  kinevezési, valamint  mandátum-mentelmi jogi   bizottság 
megvitatja  az  aktusjavaslatokat  és  véleményezi  a szervek  tagjainak  és  a  képviselő-
testület  képviselőinek a  kinevezését a szervekbe,  amelyeket a törvény és  a  községi  
jogszabályok  állapítanak meg.  Előkészíti  és  javasolja  az  aktusok meghozatalát,  amelyek  
szabályozzák a  képviselők  jogainak  és  kötelezettségeinek  érvényesítését és  megvitatja  a  
képviselők  mandátuma  megszűnésének  okait.  Előkészíti és  javasolja a megfelelő  aktusok 
meghozatalát,  amelyek  a képviselők mentességére vonatkoznak,  megvitatja   a  képviselők  
mandátumával  és  mentességével kapcsolatos   kérdéseket,  előkészíti  és  véleményezi a  
közvállalatok, intézmények, szervezetek és  szolgálatok  igazgatóinak megválasztását,  
amelyeknek az alapítója vagy többségi tulajdonosa  a  község. 
 
А bizottságnak öt tagja  van,  akiket  a képviselők és polgárok soraiból választanak.“  
 
Zenta, 2017.06.15.  
 

A Zentai KKT képviselője   
Boljanović Radovan  s. k.  
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АМАНДМАН  НА  ИЗМЕНУ ОПШТИНСКОГ СТАТУТА 
 
1. Нацрт статута 
 
1. Члан 5. 
 
Тачка 7  ред 3  реч „инвестиција“ треба да се брише.  
 
2. Члан 5 
 
Тачка 10 реч „смањење“ треба да се замени речју „измена“ 
 
3. Члан 7 
 
„Чланове Управног одбора јавних предузећа основаних од стране  општине“  свуда  
треба  заменити „Чланове Надзорног одбора  јавних предузећа основаних од стране  
општине.“ 
 
4. Члан 7 
 
У погледу  остваривања  права  националних мањина битна  јавна  предузећа,  
институције, организације – из набрајања  треба  да се  бришу речии „јавна  предузећа“.  
 
5. Члан 10 
 
У тачки 15. реч „смањење“ треба да се  замени са „изменом“.  
 
6. Члан  10 
 
У тачки 33, ред  2,  реч  „monitorozásáról“ (мониторинг) треба  да се  замени речју 
„megfigyeléséről“ (посматрање).  
 
7.Члан 10 
 
У тачки 36, ред  2 треба да се брише  реч „nyújtás“ (пружање).  
 
8. Члан 10 
 
Тачка 55  „еlőirányozza a polgárok  sport  területét  illető szükségleteinek“ (предвиђа 
потребе  грађана  на  пољу спорта) треба  заменити   речима „előirányozza a  polgárok 
sport területén jelentkező szükségleteinek“ (предвиђа потребе  грађана  које  се  јављају на  
пољу спорта) 
 
9. Члан  10 
 
У тачки  55 реч  „tartalmát“ (садржај) треба да се  замени са  „formája“ (облик).  
 
10. Члан 14 
Став 2 у набрајању тачка 5  се дели на следећи начин: 
5. Одбор за  образовање 
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6. Одбор за спорт 
Досадашње  тачке  6, 7, 8 и 9  ће постати  7, 8, 9 и  10.  
 
11. Члан 16 
 
Одбор  има  пет  чланова именованих из редова  одборника, односно стручњака 
привреде  и менаџмента.  
 
Мења  се  и гласи:  
 
 Одбор  има  пет  чланова  именованих  из  редова  одборника   и  стручњака привреде  
и менаџмента, односно  редова заступника  привредника и привредних друштава који 
имају своје  седиште  на  територији општине.  
 
12. Члан 18 
 
 
13. Члан 19 
 
Уместо  речи  Одбора  за  образовање  и спорт  свугде  треба да стоји   Одбор  за  
образовање.  
 
14. Члан 19 
 
Уместо  речи  „на  пољу  образовања  и спорта“ треба  да  стоји свугде „на  пољу 
образовања“. 
 
Уместо „Развоја  делатности  образовања  и спорта“ треба  да  стоји  „Развој  
делатности образовања“.  
 
15. Члан 19 
 
Уместо „Одбор  из редова  одборника, односно  стручњака на  пољу  образовања  и 
спорта“ треба да  стоји „Одбор  из редова  одборника, односно  стручњака  на  пољу 
образовања.“ 
 
16. Уписује се нови члан 20,  тако да се  следећи чланови  померају за  један број: 
 
Статут се допуњује  након  51.Е члана са  новим чланом 51 Ф  „Одбор за спорт“ који 
гласи:  
 
„Одбор за спорт  расправља  о одлукама  из  надлежности Скупштине  општине, а  тичу 
се  спорта и остале  предлоге  аката,  даје  предлог за доношење  аката  на  пољу спорта,  
надаље  расправља  питања у вези развоја  спортске делатности,  односно  даљим 
питањима којa  се односе  на  ово поље. 
 
Одбор  има пет чланова  из  редова  одборника, односно  стручњака на пољу спорта.  
 
17.  Досадашњи члан  20 
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Уместо  
51.Е члана  статута под насловом  „Одбор  за здравство  и социјалну политику“   са  
новим чланом  51 Ф. 
Након  51. Ф члана под насловом „Одбор  за  здравље  и социјалну политику“ 51 Х 
новим  чланом.  
 
18. Досадашњи члан 21 
 
Уместо  
Након 51.Ф члана  статута под насловом  „Одбор  за  културу и информисање“ са  
новим 51 Г чланом  
Иза члана  51. Г са новим чланом  51 Х под насловом „Одбор  за  културу и 
информисање“. 
 
 
18. Досадашњи члан 22 
 
Уместо  
51.Г члана  статута под насловом  „Одбор за  кадрове,  изборе и именовања, односно   
,мандатна-имунитетна  питања“ са  новим 51 Х чланом  
Иза члана  51. Х са новим чланом  51 И под насловом  „Одбор  кадрове,  изборе и 
именовања, односно   ,мандатна-имунитетна  питања“. 
 
19. Члан 22 
 
Уместо 
Одбор има  пет чланова  именованих из редова  одборника  и  грађана.  
 
Одбор има пет чланова именованих из  редова  одборника, грађана  и  стручњака  
менаџмента хуманих ресурса.  
 
20. Члан 23 
 
Уместо 
Након члана 51. Х под насловом  „Одбор за  поднеске и  притужбе“ са новим  чланом 
51. И 
 
Након члана 51. И статута са  новим  51. Ј чланом „Одбор  за  поднеске и притужбе 
 
21. Члан 32 
 
Предлажемо да  се  став 3  брише.  
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Пошто сматрамо да  позиција  Секретара СО  захтева  најмање  пет  
година  радног искуства због одговорности  које  радно  место  захтева. 
 
22. Члан 35. 
 
БРИСАЊЕ 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Председник општине заступа  Општинско веће и пошто као 
заступник Општинског већа  подноси извештај,  а који је колективни  орган,  због тога 
је  непотребно да  Председник општине даје извештај и о свом раду,  пошто је и 
Председник општине  део горе наведеног колективног органа,  Општинског већа. 
 
23. Члан 37 
 
Тачка 22  
 
Уместо  „Извештај најмање  два  пута  годишње“ треба да стоји   
 
„Извештај најмање  једном годишње“.  
 
24. Члан 40 
 
Став 2 
Уместо 
Општинско веће  подноси  редовно,  сваких шест  месеци извештај 
треба да стоји 
Општинско веће  редовно, годишње једанпут  подноси извештај.  
 
25. Члан 42 
 
„Став  2  се  у целости  брише“ речи се  бришу. 
 
Односно и  нови став 3  се  брише.  
 
Предложени нови став 2  ће  постати став 3. 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:  
 
Садашњи статут  у  горе  наведеном  члану  два  је  у целости  преписан из текста  
закона,  с  тога је непотребно брисати  га,  да  бисмо га  заменили  новим  3. ставом, 
који гласи  како следи: „За Начелника Општинске  управе може да се именује  лице,  
које испуњава  законом прописане услове.“ 
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АМАНДМАН НА  ТЕКСТ  ВАЖЕЋЕГ СТАТУТА  
 
Важећи статут 
 
1. Члан 2. 
 
Уместо  става 3: 
 
„Грађани своја  права  на  локану самоуправу  могу  да  врше  у складу са  законом  и  
овим статутом, на посредан, односно непосредан начин.  Непосредно се  право  на  
локану  самоуправу  се  врши на  основу  грађанске иницијативе,   збором становника и  
у облику  институције  референдума,  односно активним учешћем  грађана у осталим 
делатностима  општине.  Непосредно   грађани своје право на локалну самоуправу  
врше  путем  одборника  Скупштине општине.  
 
2. Члан 7 
 
Уместо 
 
У  службеним просторијама  општинских органа могу да се поставе  само   државни 
симболи,  симболи Аутономне Покрајине Војводине,  грб и застава  општине,  односно 
симболи националних мањина,  чији је језик  у  службеној употреби  на  територији 
општине.  
 
У службеним просторијама општинских органа   поред  државних симбола треба  да  се  
поставе сви  симболи  Аутономне Покрајине Војводине,  грб и застава  општине,  
симболи  оних  националних  организација  и политичких ентитета,  за које  правни 
поредак Републике Србије и  ратификовани  међународни споразуми пружају 
могућност,  односно  симболи  мађарске  националне  мањине,  чији је  језик  у  
службеној употреби  на  територији општине.  
 
3. Члан 13 
 
3. тачка се брише  -  НЕМА СВРХЕ  
 
4. Члан 16 
 
5. тачка уместо „beszedi“ (убира) „megfizetteti” (налаћује).  
 
5. Члан 16 
 
23. тачка уместо „megvédésének“ (очувању) „védelmének“ (чувању).  
 
6. Члан 16 
 
Тачка 27.  уместо „kispipar“ (мала привреда) „kisiparos mesterségek“ (занати  мале  
привреде)  
 
7. Члан 16  
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Тачка 33  
 
Треба да гласи на следећи начин:  „доноси стратегију  и предузима посебне мере  ради  
избегавања  неједнакости,  за  остваривање  људских  мањинских права,  у разним 
облицима помаже  оштећеним људима и људима у  неповољној ситуацији у разним 
облицима самопомагања и подржава  могућност развоја солидарности  с  њима. 
Подстиче и помаже  сродне организације  које  функционишу на  њеној територији, 
односно  функционисање  осталих  организација  добробити  и  хуманитарне 
организације.  
 
8. Члан 16 
 
Тачка 45,  уместо  доноси  и реализује стратегију  и акциони  план  младих  
 
доноси и  реализује Локалну  стратегију младих и акциони план. 
 
 
9. Члан 22 
 
Уместо  речи „Конкуренције“ слободно  тржишно привређивање.  
 
10.  Члан 51 
 
Мења се  наслов уместо „Стална радна  тела“ треба  да стоји „Стална радна  тела  
Скупштине  општине – одбори“.  
 
Став 1 уместо речи „стална радна  тела“ треба да стоји „стална радна тела – одбори“ 
Став 2 уместо речи „tanács” свугде треба  да  стоји „bizottság“. 
 
11. Члан 52 
 
Мења се наслов, уместо „Избор  сталних  радних  тела“ треба да стоји „Избор  сталних  
радних тела – одбора“ 
Став 1 уместо речи „стална радна  тела“ треба да стоји „стална радна тела – одбори“ 
Став 2 уместо речи „председник сталног радног  тела“ треба да стоји „председник 
сталног радног тела – одбора“ 
Став 3 уместо речи „члан сталног радног  тела“ треба да стоји „члан  сталног радног 
тела – одбора“ 
Став 4 уместо речи „стална радна  тела“ треба да стоји „стална радна тела – одбори“ 
 
12. Члан 53 
 
Мења се наслов,  уместо „Председник сталног радног тела“ треба  да  стоји 
„Председник  станог  радног тела – одбора“ 
 
Став 1 уместо речи „председник сталног радног  тела“ треба да стоји „председник 
сталног радног тела – одбора“ 
 
13. Члан 54 
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Мења се наслов, уместо „Привремена  радна  тела  - одбори“ треба да стоји  
„Привремена  радна  тела  Скупштине општине“. 
 
14. Члан 55 
 
Мења се наслов, уместо „Посебна  радна  тела  Скупштине општине“ треба да стоји 
„Посебна радна  тела  Скупштине  општине – савети“  
 
Став 1  
 
Уместо „посебна радна  тела  формира“ треба  да стоји „формира  посебна  радна  тела  
- савете“ 
 
Став 2  
 
1. Савет безбедности или  Општински штаб за ванредне  ситуације ??? 
 
Уместо „Комисије  за  полну равноправност“ треба да стоји „Одбор  за  полну 
равноправност“  
 
15. Члан 63 
 
Став 3  
 
Уместо „Најмање половину чланства Савета за младе чине  млади  од  15 до  30 година 
живота“ треба да стоји „Чланство Савета  за младе  чине лица  млађа од 40 година“.  
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АМАНДМАНИ  НА  ИЗМЕНУ  ОПШТИНСКОГ СТАТУТА 
 
1. Нацрт статута 
 
1. Члан 5 
 
Тачка 7 ред  3  реч „инвестиција“ се брише. 
 
2. Члан 5 
 
Тачка 10 реч „смањење“ треба да  се  замени са речју „изменом“ 
 
3. Члан 7 
 
„Чланове Управних одбора јавних предузећа основаних од стране  општине“ свугде  
треба да се замењују речима „Чланове  Надзорног одбора јавних предузећа  основаних  
од стране општине“. 
 
4. Члан 7 
 
Са аспекта остваривања  права  националних мањина значајна јавна предузећа,  
институције  и организације,  из  набрајања  треба да се  бришу речи јавна  предузећа.  
 
5. Члан 10. 
 
Тачка 15 реч смањење  треба  да се  замени  са  речју измена 
 
6.  Члан 10 
 
Тачка 33 ред 2,  реч „monitorozás“ (мониторигн) треба да се  замени  са  речју 
„megfigyelés” (посматрање).  
 
7. Члан 10 
 
Тачка 36 ред 2 реч „nyújtásának“ (пружање) се брише 
 
8. Члан 10 
 
Тачка 55  речи „предвиђа потребе  грађана  на  пољу спорта“ треба да се  замени са  
„потребама  грађана  која се јављају на пољу спорта“. 
 
9. Члан 10 
 
У тачки 55 реч „tartalmát“ (садржај) треба заменити речју „formája“ (облик) 
 
10.  Члан 14 
 
Став 2  у набрајању тачка 5 се  дели на следећи начин  
 
5. Одбор  за образовање  
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6. Одбор за спорт 
 
Досадашње тачке  6, 7, 8 и 9 ће постати  тачке 7, 8, 9 и 10. 
 
11. Члан 16 
 
Одбор  има пет чланова  именованих  из реда одборника, односно   стручњака  за  
привреду и менадџмент.  
 
Мења се на следећи начин: 
 
Одбор  се састоји  од  пет чланова именованих из  редова одборника, односно 
стручњака за  привреду и менаџмент, односно  представника  привредника и  
привредних друштава са седиштем  на територији општине Сента.  
 
12. Члан 18 
 
 
13. Члан 19 
 
Уместо  речи Одбор за  образовање  и спорт свугде  треба  да  стоји  Одбор  за  
образовање.  
 
14. Члан 19 
 
Уместо речи на  пољу образовања  и спорта свугде треба да  пише  на  пољу 
образовања. 
 
Уместо  развоја  делатности  образовања  и спорта  треба да  стоји  развој делатности 
образовања. 
 
15. Члан 19 
 
Уместо „Одбор  из  редова  одборника, односно стручњака  за  образовање  и спорт 
треба са  стоји: „Одбор треба  да се састоји из редова одборника и  стручњака на пољу 
образовања.“ 
 
16. Уноси се  нови члан 20,  тако да  се  редни бројеви чланова  који следе  померају се  
за један број: 
 
Иза  51.Е члана статута под насловом „Одбор  за  спорт“ допуњује се  новим чланом 51. 
Ф,  који гласи:  
 
„Одбор  за спорт  расправља одлуке и остале  предлоге  аката  који  спадају у 
надлежност Скупштине општине,  а  односе се на спорт,  даје предлог за  доношење  
аката  везано за  поље  спорта,  надаље  расправља   питања у вези  развоја  спортске 
делатности, односно  остала  питања везана за спорт. 
 
Одбор има пет  чланова  именованих из реда одборника, односно стручњака на пољу 
спорта“ 
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17. Досадашњи  члан  20 
 
Уместо 
Иза члана 51 Е Статута  под насловом „Одбор  за здравство  и  социјалну политику“ са  
новим чланом 51 Ф 
 
Иза  члана  51 Г Статута под насловом „Одбор  за здравство  и  социјалну политику“ са  
новим чланом 51 Г. 
 
18. Досадашњи  члан  21 
 
Уместо  
 
Иза  члана 51 Ф Статута са  новим чланом под насловом „Одбор  за  културу  и  
информисање“ новим чланом  51 Ф 
 
треба да стоји 
 
Иза члана  51. Ф  Статута под насловом „Одбор  за  културу  и информације“ са  новим  
51 Х чланом. 
 
 
18. Досадашњи члан 22 
 
Уместо 
 
Иза  51 Г члана Статута под насловом  „Одбор за  кадрове,  избор  и  именовање, 
односно  имунитетно-мандатна  питања“ са  новим  51 Х чланом 
треба да стоји 
Иза  51 Х члана Статута под насловом  „Одбор за  кадрове,  избор  и  именовање, 
односно  имунитетно-мандатна  питања“ са  новим  51 И чланом> 
 
19. Члан 22. 
 
Уместо  
 
Одбор  има  пет  чланова  именованих из реда  одборника и грађана.  
 треба  да стоји  
Одбор  има пет  чланова  именованих из реда одборника, грађана  и стручњака  за  
менаџмент  хуманих ресурса.  
 
20. Члан 23 
 
Уместо  
 
Иза члана  51 Х Статута под насловом „Одбор  за  поднеске  и притужбе“ са новим  51 
И чланом  
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треба да стоји 
 
Иза 51 И члана Статута под називом  „Одбор за поднеске и притжбе“ са  новим чланом 
51 Ј. 
 
21. Члан 32  
 
Предлажемо  да  се  став 3  брише.  
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕА: Пошто сматрамо  да позиција  Секретара СО  захтева  најмање  пет  
година радног искуства  због  одговорности које  радно место носи. 
 
22. Члан 35 
 
БРИСАЊЕ 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Председник општине  заступа Општинско веће,  и пошто  као 
заступник  Општинског  већа подноси  извештај,  који је колективни орган,  због тога  
је  сувишно,  да  Председник општине  подноси  извештај  и  о свом раду,  пошто је 
Председник општине такође  део  горе  наведеног колективног органа, Општинског 
већа. 
 
 
23. Члан 37 
 
Тачка 22  
 
Уместо   извештај  подноси  најмање  два  пута  годишње треба да стоји   
 
Извештај подноси  најмање  једанпут годишње. 
 
24. Члан 40 
 
Став 2  
 
Уместо  
 
Општинско веће  редовно, сваких  шест месеци  подноси извештај 
 
треба да стоји 
 
 Општинско  веће редовно,  годишње  једанпут подноси  извештај. 
 
25. Члан 42 
 
„Став 2  се у целости  брише“ речи се  бришу,  односно и нови став 3  се брише.  
 
Предложени  нови став 2  ће  постати  став 3. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 
Садашњи  Статут у горе  наведеном  члану  2  у целости је  преписао  текст  закона,  с  
тога  је  сувишно брисати  га,  да  бисмо  га заменили  таквим  новим ставом 3, који 
гласи: „За Начелника Општинске управе  се  може  именовати лице  које   испуњава  
законом предвиђене  услове.“ 
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Предлог 
На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007) и члана 46. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011) у вези са чланом  39. став 1. Закона о култури („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009,  13/2016 и 30/2016 - испр.)  Скупштина општине Сента на седници, 
одржаној 13. јула 2017. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  ДИРЕКТОРУ  
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА "ТУРЗО ЛАЈОШ"  У СЕНТИ 

 
I 

 
Констатује  се  да  директору Културно-образовног центра  "Турзо  Лајош" у Сенти, 

Рихарду Хуђик, престаје мандат са даном 13. јула 2017. године, због истека мандатног 
периода од четири године на који је именован. 
 

II 
 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Према члану 34. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,  
13/2016 и 30/2016 - испр.),  директора установе именује и разрешава оснивач. 

Према члану 39. став 1. Закона о култури, дужност директора установе престаје 
истеком мандата и разрешењем.  

 
Према члану 32.. 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 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
 

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.  

Према члану 46. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и 
статутом. 
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Скупштина општине Сента на седници, одржаној 12. јула 2013. године, 
решењем број  02-13/2013-I, именовала је директора Културно-образовног центра  
"Турзо  Лајош" у Сенти са мандатом у трајању од четири године почев од 13. јула 
2013. godine.  

 
Будући да директору Културно-образовног центра "Турзо Лајош" у Сенти, 13. 

јула 2017. године, истиче мандат, Скупштина општине Сента, након разматрања предлога 
Општинског већа 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: 020-87/2017-I 
Дана: 13. јул 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало с. р. 
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Предлог 
На основу члана  34. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), чланa 15. став 3. Одлуке о оснивању установе 
Културно-образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти,  члана 32. 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 13. јула 2017. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ 
ЦЕНТРА "ТУРЗО ЛАЈОШ"  У СЕНТИ 

 
I 

 
ИМЕНУЈЕ СЕ Рихард Хуђик, професор мађарског језика и књижевности, за 

директора Културно-образовног центра  "Турзо  Лајош" у Сенти, на мандатни период од 
четири године.  

 
II 

 
Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Према члану 34. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,  
13/2016 и 30/2016 - испр.), директора установе именује и разрешава оснивач.  

 
Према члану 35. став 1. Закона о култури, директора установе чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, именује се 
на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може 
бити поново именован.  

 
Према члану 35. став 2. Закона о култури, јавни конкурс из члана 35. става 1. 

Закона о култури,  расписује и спроводи управни одбор установе. 
 
Према члану 35. став 4. Закона о култури, јавни конкурс из става 1. овог члана 

објављује се на сајту Националне службе за запошљавање и у најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике.  

 
Према члану 35. став 5. Закона о култури,  јавни конкурс за именовање директора 

установе од посебног значаја за очување, унапређење и развој културне посебности и 
очување националног идентитета националне мањине објављује се и у једном од 
штампаних медија на језику и писму одговарајуће националне мањине.  

 
Према члану 35. став 8. и 9. Закона о култури, управни одбор установе обавља 
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разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана 
завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата (у 
даљем тексту: Листа). Листа садржи мишљење управног одбора о стручним и 
организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. 
Оснивач именује директора установе са Листе.  

Према члану 35. став 10. Закона о култури, у случају установе за коју се изменом 
оснивачког акта утврди да је од посебног значаја за очување, унапређење и развој 
културне посебности и очување националног идентитета националне мањине, национални 
савет националне мањине даје мишљење у поступку именовања директора. 

Према члану 17. став 1. тачка 3. 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  даје мишљење у поступку избора 
директора установе.  

Према члану 35. став 11. Закона о култури, у случају преношења оснивачких права 
на национални савет националне мањине у складу са чланом 24. став 3. овог закона, актом 
о преношењу оснивачких права утврђује се начин учешћа националног савета у поступку 
именовања директора. 

Према члану 1. тачка 2. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом Културно-образовни центар  "Турзо  Лајош" у Сенти („Службени лист општине 
Сента“, бр. 34/2012) закљученог између Општине Сента и Националног савета мађарске 
националне мањине, уговорне стране су сагласне да Општина Сента преноси на 
Национални савет мађарске националне  мањине  оснивачка права делимично (50%) над 
установом Културно-образовни центар  "Турзо  Лајош" у Сенти која се односи и  на: (2.) 
учествовање Савета у поступку избора директора Установе, на начин да пре доношења 
одлуке Општина Сента треба да обезбеди претходну сагласност Савета.  

Према члану 15. став 2. Одлуке о оснивању установе Културно-образовног центра 
„Турзо Лајош“ у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр.  7/2011 и 2/2013),  директора 
именује и разрешава Скупштина.  

Према члану 15. став 3. Одлуке о оснивању установе Културно-образовног центра 
„Турзо Лајош“ у Сенти, директора именује Скупштина, на предлог управног одбора.  

Према члану 15. став 4. Одлуке о оснивању установе Културно-образовног центра 
„Турзо Лајош“ у Сенти, Општина Сента обезбеђује учествовање Националног савета у 
поступку избора директора  установе,  на  начин  да  пре  доношења  одлуке  Општина  
Сента  треба  да обезбеди претходну сагласност Националног савета. 

Према члану 15. став 5. Одлуке о оснивању установе Културно-образовног центра 
„Турзо Лајош“ у Сенти, директор  се  именује  на  основу  претходно  спроведеног  јавног  
конкурса,  на  период  од четири године и може бити поново именован.  

Према члану 15. став 6. Одлуке о оснивању установе Културно-образовног центра 
„Турзо Лајош“ у Сенти, јавни конкурс расписује и спроводи управни одбор. 

Према члану 32. 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. 
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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.  

Управни одбор Културно-образовног центра  "Турзо  Лајош" у Сенти је дана 9. маја 
2017. године расписао јавни конкурс за избор и именовање директора установе. Јавни 
конкурс је објављен 11. маја 2017. године у Сужбеном листу општине Сента, Дневном 
листу Дневник и “Magyar Szó” и на сајту Националне службе за запошљавање (Огласи из 
публикације Послови).  

На расписани јавни конкурс за избор директора установе пристигла je једна 
пријава, пријава Рихарда Хуђик, професора мађарског језика и књижевности. На  седници 
одржаној дана 7. јуна 2017. године Управни одбор установе једногласно је донео Одлуку 
да за директора Културно-образовног центра  "Турзо  Лајош" у Сент предлаже Рихарда 
Хуђик, на мандатни период од четири године. 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, утврдило је предлог Решења о именовању Рихарда Хуђик за 
директора Културно-образовног центра  "Турзо  Лајош" у Сенти и упутило Скупштини 
општине Сента за разматрање и одлучивање.  

Извршни одбор Националног савета мађарске националне мањине на седници 
одржаној дана 03. јула 2017. године донео је закључак бр.  В/З/477/2017 којим је дао 
предходну сагласност за именовање Рихардa Хуђик   за директора Културно-образовног 
центра  "Турзо  Лајош" у Сенти. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа 
општине Сента и предходне сагласности Националног савета мађарске националне 
мањине, 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: 020-88/2017-I 
Дана: 13. јул 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало с. р. 
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Предлог 
На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007) и члана 46. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011) у вези са чланом  44а. став 1. Закона о култури („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009,  13/2016 и 30/2016 - испр.)  Скупштина општине Сента на седници, 
одржаној 13. јула 2017. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  ПРЕДСЕДНИКУ 
И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА “СЕНЋАНСКОГ 

МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА - ZENTAI MAGYAR 
KAMАRASZÍNHÁZ” У СЕНТИ 

 
I 

 
Констатује  се  да  председнику  и члановима Управног одбора “Сенћанског 

мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, престаје 
мандат са даном 12. јула 2017. године, због истека мандатног периода од четири године 
на који су именовани,  и то следећим лицима:   
1. Пал Бата, представник оснивача - Општине Сента, председник и члан,  
2. Ида Цегледи, представник оснивача - Општине Сента,  члан, 
3. Бланка Виактер, представник запослених, члан. 
 

II 
 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 12. јула 2013. године, решењем 

број  020-54/2013-I, именовала је председника и два члана Управног одбора “Сенћанског 
мађарског мамерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти са мандатом у 
трајању од четири године. 

Према члану 44а. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 13/2016 и 
30/2016 - испр.), дужност члана управног одбора установе престаје истеком мандата и 
разрешењем.  

Према члану 32. тачка 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

Према члану 46. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и 
статутом. 
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Будући да председнику и двојици чланова Управног одбора “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта - Zentai Magyar Kamаraszínház” у Сенти, 12. јула 2013. године, истиче 
мандат, Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа 
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: 020-73/2017-I 
Дана: 13. јул 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 13. став 3. Одлуке о оснивању позоришта „Сенћанско 
мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти („Службени лист 
општине Сента“, бр. 1/2008, 15/2008, 2/2009, 9/2011 и 2/2013),  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 13. јула 2017. године, донела је 

 
Р  Е  Ш   Е   Њ  E 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА “ СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА 

- ZENTAI MAGYAR KAMАRASZÍNHÁZ” У СЕНТИ 

I 
Именују се за председника и чланове Управног одбора “Сенћанског мађарског 

камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, и то следећа лица: 
1. Пал Бата из Сенте - представник оснивача – општине Сента, за председника 

Управног одбора, 
2. Мариа Перпауер из Кевија - представник оснивача - општине Сента, за члана 

Управног одбора, 
3. Ида Цегледи из Сенте, - представник запослених, за члана Управног одбора. 

Четвртог и петог члана, представника оснивача - Националног савета мађарске 
националне мањине у Управном одбору “Сенћанског мађарског камерног позоришта - 
Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти именује Национални савет мађарске националне 
мањине. 

II 
Мандат председника и чланова Управног одбора “Сенћанског мађарског 

камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти траје четири године, 
почев од 13. jula 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. 
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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 29. октобра 
2012. године, под бројем  6-11/2012-I, закључили су Уговор о делимичном преносу 
оснивачких права над установом “Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar 
Kamaraszínház” у Сенти („Службени лист општине Сента“, бр. 34/2012). 

 
Према члану 1. тачка  4. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 

установом “Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти,  уговорне стране су сагласне, 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. 

 
Према члану 1. тачка  5. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 

установом “Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти,  уговорне стране су сагласне,  Савет 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. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом 

“Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти,  
уговорне стране сагласне су да се измени број чланова Управног одбора Установе према 
следећем: након измене оснивачког акта и Статута Установе број чланова  Управног  
одбора  повећаће  се  на  5  (пет),  од  којих  су  по  2  представника Општине Сента 
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односно Савета, док је 1 члан представник запослених. Именовање и разрешење   
представника   Општине   Сента   и   запослених   остаје   у   надлежности Скупштине 
општине Сента, док ће своје представнике Савет именовати самостално.  

 
Према члану 13. став 1. Одлуке о осниванју “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти ("Службени лист општине Сента", 
бр. 1/2008, 15/2008, 2/2009, 9/2011 и 2/2013), позориштем управља Управни одбор. 

 
Према члану 13. став 2. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти,  Управни одбор има председника и 
четири члана. 

 
Према члану 13. став 3. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти,  председника и два члана (у који  
број се подразумева и представник запослених) Управног одбора именује и разрешава 
Скупштина општине, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. 

 
Према члану 13. став 4. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, jедан члан Управног одбора именује 
се из реда запослених, на предлог репрезентативног синдиката Позоришта, односно 
већине запослених и који члан је из реда носилаца основне, односно програмске 
делатности. 

 
Према члану 13. став 5. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, два члана Управног одбора Позоришта, 
као установе од посебног значаја за мађарску култур у, именује и разрешава Национални савет 
у складу са законом којим се уређује област културе. 

 
Према члану 13. став 6. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, oпштина   Сента   обезбеђује   
учествовање   Националног   савета   у   поступку именовања  оних  чланова  Управног  одбора  
Позоришта  које  Национални  савет  не именује  сам,  на  начин  да пре  доношења  одлуке  
Општина  Сента  треба  да обезбеди претходно мишљење Националног савета. 

 
Према члану 13. став 7. Одлуке о осниванју “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, у састав Управног одбора именује се 
најмање један представник мање заступљеног пола. 

 
Према члану 13. став 8. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” 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 
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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 12. јула 2013. године, решењем 
број  020-54/2013-I, именовао је председника и два члана Управног одбора “Сенћанског 
мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти са мандатом у 
трајању од четири године, почев од 12. јула  2013. године.  
 

Будући да председнику и двојици чланова Управног одбора “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта - Зентаи Магyар Kamaraszínház”, 12. јула 2017. године, истиче мандат 
у трајању од четири године,  потребно је констатовати престанак мандата  Управног 
одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти и именовати нове чланове. 

 
 “Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, 

дана, 31. маја 2017. године, обавестио је Општинску управу општине Сента да је предлог 
запослених из реда запослених за члана Управног одбора “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти је Ида Цегледи из Сенте. 
 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, усвојило je предлог Решења о именовању  председника и 
чланова Управног  одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar 
Kamaraszínház” 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. 

 
Извршни одбор Националног савета мађарске националне мањине на седници 

одржаној дана 26. јуна 2017. године под бројем  В/З/459/2017 донео је Заључак да 
подржава именовање Палa Бата, Идe Цегледи и Марие Перпауер за чланове Управног 
одбора “Сенћанскоg мађарскоg камерноg позориштa - Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти.  
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Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента и мишљења Националног савета мађарске националне мањине, за именовање  
председника и два члана Управног одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - 
Zentai Magyar Kamaraszínház” 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: 020-74/2017-I 
Дана: 13. јул 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало с. р. 
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Предлог 
На основу члана  32. тачка 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007) и члана 46. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011) у вези са чланом  45. став 4. Закона о култури („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), Скупштина општине Сента на седници, 
одржаној 13. јула 2017. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  ПРЕДСЕДНИКУ 
И ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА “СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ 

КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА - ZENTAI MAGYAR KAMАRASZÍNHÁZ” 
У СЕНТИ 

 
I 

 
Констатује  се  да  председнику   и  члану   Надзорног одбора “Сенћанског 

мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, престаје 
мандат са даном 12. јула 2017. године, због истека мандатног периода од четири године 
на који су именовани,  и то следећим лицима:   
1. Ласло Берењи, из Сенте,  представник оснивача Општине Сента – председник 
Надзорног одбора, 
2.  Арнолд Балог из  Сенте, представник запослених – члан Надзорног oдбора. 
 

II 
 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина општине Сента на седници, одржаној 12. јула 2017. године, решењем 
број 020- 63/2013-I, именовала је чланa   Надзорног одбора “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти са мандатом у трајању од 
четири године.  

 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 10. фебруара 2015. године, 

решењем број  020-3/2015-I,  разрешила је чланa   Надзорног одбора “Сенћанског 
мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти и решењем број  
020-4/2015-I именовала новог  председника са мандатом који траје до истека мандата 
чланова Надзорног одбора именованих Решењем Скупштине општине Сента број 020- 
63/2013-I од 12. јула 2017. године. 

 
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 32. тачка  20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
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Према члану 46. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и 
статутом. 

Будући да  председнику и члану  Надзорног  одбора “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, 12. јула 2017. године, 
истиче мандат, Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа 
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:  020-75/2017-I 
Дана: 13. јул 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 14. став 3. 
Одлуке о оснивању позоришта „Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar 
Kamaraszínház” у Сенти („Службени лист општине Сента“, бр. 1/2008, 15/2008, 2/2009, 
9/2011 и 2/2013),  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 13. јула 2017. године, донела је 

 
Р   Е  Ш  Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА “СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА 

- ZENTAI MAGYAR KAMАRASZÍNHÁZ” У СЕНТИ 
 
I 
 

Именују се за председника и члана Надзорног одбора “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, и то следећа лица: 

1. Ласло Берењи из Сенте - представник оснивача – општине Сента, за 
председника Надзорног одбора, 

2. Арнолд Балог из Сенте,  представник запослених – за члана Надзорног одбора. 

Трећег члана Надзорног одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai 
Magyar Kamaraszínház”  у Сенти, представника оснивача - Националног савета мађарске 
националне мањине именује Национални савет мађарске националне мањине. 

  
II 

 
Мандат председника и чланова Надзорног одбора “Сенћанског мађарског 

камерног позоришта - Зентаи Магyар Камарасзíнхáз” у Сенти траје четири године, почев 
од  13. јула 2017. годиne. 
 

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. 
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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 
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 29. октобра 
2012. године, под бројем  6-11/2012-I, закључили су Уговор о делимичном преносу 
оснивачких права над установом “Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar 
Kamaraszínház” у Сенти („Службени лист општине Сента“, бр. 34/2012). 
 

Према члану 1. тачка  6. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом “Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти,  уговорне стране су сагласне, да Савет именује једног члана Надзорног одбора 
Установе. 
 

Према члану 14. став 1. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти ("Службени лист општине Сента", бр. 
1/2008, 15/2008, 2/2009, 9/2011 и 2/2013), у Позоришту се образује Надзорни одбор. 

 
Према члану 14. став 3. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, председника  и једног члана именује и 
разрешава Скупштина општине, а трећег члана Надзорног одбора именује и разрешава 
Национални савет. 

 
 Према члану 14. став 4. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, председника Надзорног одбора 
именује Скупштина општине из реда чланова одбора. 

 
Према члану 14. став 5. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, један члан Надзорног одбора именује 
се из реда запослених, на предлог репрезентативног синдиката Позоришта, односно већине 
запослених. 

 
Према члану 14. став 6. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 

позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, један члан Надзорног одбора се 
именује из реда мање заступљеног пола. 

Према члану 14. став 7. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, председник и чланови Надзорног 
одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута 

 
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. 
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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 12. јула 2013. године године, 
решењем број  020-63/2013-I, именовао је председника и два члана Надзорног  одбора 
“Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти са 
мандатом у трајању од четири године.  
 

Будући да  председнику и члану  Надзорног  одбора “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház”, 12. јула 2017. године, истиче мандат 
у трајању од четири године,  потребно је констатовати престанак мандата  председнику и 
члану Надзорног одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar 
Kamaraszínház” у Сенти и именовати нове чланове. 
 

“Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, 
дана, 31. маја 2017. године, обавестио је Општинску управу општине Сента да је предлог 
запослених из реда запослених за члана Надзорног одбора “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти је Арнолд Балог из Сенте. 
 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, утврдџио је предлог Решења о именовању председника и 
члана Надзорног одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar 
Kamaraszínház” у Сенти и  упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и 
доношење.  
 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за именовање  председника и члана Надзорног одбора “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” 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: 020-76/2017-I 
Дана: 13. јул 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. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), člana 32. тачка 9. Закона о локалној самоурпави 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 46. тачка 10. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, 
одржаној 13. јула 2017. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-
ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА "ТУРЗО ЛАЈОШ"  У СЕНТИ 

 
I 

 
Разрешава се члан Управног одбора Културно-образовног центра  "Турзо  Лајош" у 

Сенти, и то: 
 Ђула Јухас, представник оснивача - Општине Сента.  
 

II 
 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина општине Сента на седници, одржаној 31. маја 2017. године, решењем 
број 020-65/2017-I, именовала је председника и пет чланова Управног одбора Културно-
образовног центра  "Турзо  Лајош" у Сенти са мандатом у трајању од четири године. 

 
Један од чланова управног одбора, Ђула Јухас, представник оснивача - Општине 

Сента, 16. јуна 2017. године поднео је зуахтев за разрешење као члана  Управног одбора 
Културно-образовног центра  "Турзо  Лајош" у Сенти.  

Према члану 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 13/2016 и 
30/2016 - испр.), чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда 
истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.  

 Према члану 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члану 46. тачка 10. Статута 
општине  Сента  (“Службен  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. 

 
Будући да Ђула Јухас,  као члан Управног одбора Културно-образовног центра 

"Турзо Лајош" у Сенти, захтевао своје разрешење, Скупштина општине Сента, након 
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разматрања предлога Општинског већа 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: 020-86/2017-I 
Дана: 13. јул 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. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 

72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 
46.  тачка 10. Статута општине Сента (“Службен лист општине Сента”, бр. 5/2011) 
члана 19. Одлуке о оснивању установе Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у 
Сенти („Службени лист општине Сента“, бр.   7/2011, 2/2013), Скупштина општине 
Сента на својој седници, одржаној 13. јула 2017. године, донела је 

 
Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-
ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ТУРЗО ЛАЈОШ“ СЕНТА 

I 
Именује се члан Управног одбора Културно-образовног центра „Турзо Лајош“  у 

Сенти, и то: 
Петар Терзић, представник оснивача - Општине Сента.  
 

II 
  Мандат члана Управног одбора траје до истека мандата чланова управног одбора 
именованих решењем број 020-65/2017-I Скупштине општине Сента на седници, 
одржаној 31. маја 2017. године.  
 

III 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина општине Сента на седници, одржаној 31. маја 2017. године, решењем 
број 020-65/2017-I, именовала је председника и пет чланова Управног одбора Културно-
образовног центра  "Турзо  Лајош" у Сенти са мандатом у трајању од четири године. 

 
Један од чланова управног одбора, Ђула Јухас, представник оснивача - Општине 

Сента, 16. јуна 2017. године поднео је зуахтев за разрешење са члана  Управног одбора 
Културно-образовног центра  "Турзо  Лајош" у Сенти.  

Према члану 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 13/2016 и 
30/2016 - испр.), чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда 
истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.  

Према члану 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члану 46. . тачка 10. Статута 
општине  Сента  (“Службен  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. 
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Према члану 19. Одлуке о оснивању установе Културно-образовни центар „Турзо 
Лајош“ у Сенти  („Службени  лист  општине  Сента“,  бр.   7/2011,  2/2013),  Културно  
образовним центром  управља  управни  одбор.  Управни  одбор  има  седам  чланова.  
Председника  и четири члана Управног одбора именује и разрешава Скупштина, из реда 
истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. Два члана Управног одбора 
установе, као установе од посебног значаја за мађарску културу, именује и разрешава 
Национални савет у складу са законом којим се уређује област културе. Општина Сента 
обезбеђује учествовање националног савета у поступку именовања свих чланова 
Управног одбора које Национални савет не именује сам, на начин да пре доношења 
одлуке Скупштине општине  треба  да  обезбеди  претходно  мишљење  националног  
савета.  Председника именује Скупштина из реда чланова управног одбора. Три члана 
управног одбора именују се из реда запослених, на предлог репрезентативног синдиката 
Културно образовног центра, односно већине запослених, од којих најмање половина из 
реда носилаца основне, односно програмске делатности. 
 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, предложило је доношење  Решења о именовању члана 
Управног одбора Културно-образовног центра „Турзо Лајош“ Сента  у Сенти. 

 
Iзвршни одбор Националног савета мађарске националне мањине на седници 

одржаној дана __. ____________ 2017. године под бројем  ___________ донео је Заључак 
да подржава именовање Петар Терзићa за чланa Управног одбора Културно-образовног 
центра „Турзо Лајош“ у Сенти.  

 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 

Сента и мишљења Националног савета мађарске националне мањине, 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: 020-90/2017-I 
Дана: 13. јул 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало с. р. 
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Предлог 
На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр 15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и члана 21 Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента, на својој 
седници, одржаној ____07.2017. године доноси следећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА СА РЕБАЛАНСОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА „ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА“ ЗА 2017. ГОДИНУ  

 
1. 

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања са ребалансом 
Финансијског плана „Јавног комуналног- стамбеног предузећа Сента“ за 2017. годину. 
 

2. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  Председница Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента           Татјана Бало с. р. 
Број: 023-6/2017-I 
Дана: 13. јул 2017. године 
Сента 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник 
РС“, бр 15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије “, број 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и члана 21. Статута 
општине Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 5/2011), предузећа, установа и 
друге организације, чији је оснивач или већински власник Општина дужни су да 
Скупштини општине достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, 
као и годишњи програм пословања, као и евентуалне измене и допуне.  

Закључком Скупштине општине Сента од 24.02.2017. године дата је сагласност 
на програм пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа Сента за 2017. годину.  

Општинско веће је на седници одржаној дана 06.07.2017. године утврдило 
предлог Закључка о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања са 
ребалансом Финансијског плана „Јавног комуналног-стамбеног предузећа Сента“ за 
2017. годину у предложеном тексту и исти упутило Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање. 
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                                  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
                                                  ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017.ГОДИНУ  
 
                                                              РЕБАЛАНС 1. 
 
1. Код редног броја 4/а повећавају се укупни приходи за 8.224.000,00 динара, и то: 
- 61414 приходи од вршења услуга – базен          3.500.000,00 
- 6402  приходи од дотације – јавни рад                4.424.000,00 
- 6790  приходи накнада штета                                  300.000,00. 
 
2. Код редног броја 4/б повећавају се укупни трошкови за 8.563.000,00 динара и то: 
 -5110 утрошени потр.материјал                               350.000,00 
- 5140 утрошени рез.делови                                       100.000,00 
-5150 утрпшени ситан инвентар                                  50.000,00 
-5127 утрошени хтз опрема                                          50.000,00 
- 5122 утрошени канц.материјал                                  70.000,00   
- 5200 трошкови бруто зарада без то и регрес          -944.000,00 
-           топли оброк и регрес                                     3.436.000,00 
- 52001 трошкови бруто зарада -  јавни рад             4.013.000,00 
- 5211  трошкови допр.на терет послод без ТО         -188.000,00 
-             топли оброк и регрес на терет послод.          684.000,00 
- 52111 трошк.допр.на терет посл.јавни рад            1.149.000,00 
- 52901 отпремнина за раскид радн односа                 180.000,00 
- 5320 трошкови услуга на тек.одржавање                   150.000,00 
- 539201 трошк.осталих произв.услуга грађев.            300.000,00 
- 53921 трошкови анализе воде                                      600.000,00 
- 5500 трошкови ревизије фин.извештаја                       -40.000,00 
- 5501 трошкови адвокатских услуга                            -200.000,00 
- 5502 трошкови консалтинг услуга                              -200.000,00 
- 5504 трошк.стручног усавршавања                              100.000,00 
- 5507 услуга за изм.постојећих програма                      200.000,00 
- 55400 чланарине привр.коморе                                    -135.000,00 
- 55401 чланарине рег.коморе                                         -249.000,00 
- 55402 чланарине привр.коморама покрајинска          -163.000,00 
- 55511 накнада за коришчење објекта                         --300.000,00 
- 55513 накнада за заштиту вода – канализација            -50.000,00 
-5761 расходи на основу директног отписа                   -300.000,00 
- 5791 накнадно одобрени рабат по основу прод.         -100.000,00 . 
 
3.Инвестиције се повећају за 3.500.000,00 динара и то: 
                                                          
-   реконструкција грејних система                                 3.000.000,00                                                   
-   прикључење на гасовод                                                  500.000,00   
 
4.Резултат пословања  је 56.000,00 – добит 
  добит се смањује за 339.000,000 динара 
 
5. мењају се обрасци: 
-биланс успеха 
-биланс токова готовине 
-трошкпви запослених 
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Бр.конта Опис

Годишњи
план за 2017.

Ребаланс 1.
1 2 3 4

6041 ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА МАЛО 6,500,000.00 6,500,000.00
6141 ПРИХОДИ ВРШЕЊА УСЛУГА У ЗЕМЉИ 80,000,000.00 80,000,000.00

61411 ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ГРАЂАНИ 76,000,000.00 76,000,000.00
61412 ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-МЕСТАРИНА 960,000.00 960,000.00
61413 ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ЈАВНИ WЦ 100,000.00 100,000.00
61414 ПРИХОДИ ОД БРШ.УСЛУГА – БАЗЕН 0.00 3,500,000.00

6200 СОПСТВЕНИ РАДОВИ 500,000.00 500,000.00
6402 ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ЈАВНИ РАД 738,000.00 5,162,000.00

64021 ПРИХ.ОД ДОТАЦИЈЕ-ОТПРЕМНИНА СО 1,000,000.00 1,000,000.00
6502 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА 12,500,000.00 12,500,000.00
6623 ПРИХОДИ ОД ЗАТЕЗНИХ КАМАТА 100,000.00 100,000.00
6699 ОСТ.ФИН. ПРИХОДИ 50,000.00 50,000.00
6702 ДОБИЦИ НА ОСН. ПРОДАЈЕ ПРОСТРОЈЕЊА И ОПР. 100,000.00 100,000.00
6742 ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1,000.00 1,000.00
6752 НАПЛАЋЕНА ОТПИС. ПОТР 3,000,000.00 3,000,000.00

6790 ПРИХОДИ НАКН. ШТЕТЕ 800,000.00 1,100,000.00
6797 НАПЛАЋЕНЕ СУДСКЕ ТАКСЕ. 500,000.00 500,000.00
6798 НАКНАДНО УТВРЂ.ПРИХ. ИЗ РАН.ГОД. 50,000.00 50,000.00
6799 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ 50,000.00 50,000.00

УКУПНО 182,949,000.00 191,173,000.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.  OСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ
 ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА              2017. ГОДИНУ

А) Финансијски показатељи:  2017- годишњи план,   Ребаланс  1.   ПРИХОДИ
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Бр.конта Опис

Годишњи
 план за 2017

Ребаланс  1.
5011 НАБАВНА ВРЕД.РОБЕ НА МАЛО 4,000,000.00 4,000,000.00
5110 УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ 6,000,000.00 6,350,000.00
5140 УТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВИ 2,500,000.00 2,600,000.00
5152 УТРОШЕНИ АУТО ГУМА 600,000.00 600,000.00
5150 УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР 600,000.00 650,000.00
5127 УТРОШЕНИ ХТЗ ОПРЕМА 700,000.00 750,000.00
5122 УТРОШЕНИ КАНЦ МAТEРИЈАЛ 600,000.00 670,000.00
5130 УТРОШЕНИ ГОРИВО И МАЗИВО 9,000,000.00 9,000,000.00
5133 УТРОШЕНИ ЕЛЕКТ.ЕНЕРГИЈА 11,000,000.00 11,000,000.00
5135 УТРОШЕНА ПАРА 1,800,000.00 1,800,000.00
5134 УТРОШЕНА ГАС 10,000.00 10,000.00
5200 ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА    без ТО и Регрес 67,058,000.00 66,114,000.00

ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕС 3,436,000.00
52001 ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА Ј.РАД 606,000.00 4,619,000.00

5211 ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ. Без ТО и регрес 12,004,000.00 11,816,000.00
ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 684,000.00

52111 ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.-Ј.РАД 132,000.00 1,281,000.00
5240 РТОШК.ПРИВР.ПОВР.ПОСЛОВА 300,000.00 300,000.00
5260 ТРОШК.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗ ОДБ. 258,000.00 258,000.00

52901 ОТПР.ЗА РАСКИД РАДН. ОДНОСА 820,000.00 1,000,000.00
52903 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 640,000.00 640,000.00
52904 ПОМОЋ У СЛУЧ.СМРТИ ЗАПОСЛ. 100,000.00 100,000.00

529043 СОЛ.ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ 800,000.00 800,000.00
52910 НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО 800,000.00 800,000.00
52911 НАКН.ТРОШК.ЗА ПУТОВАЊЕ-ДНЕВНИЦА 50,000.00 50,000.00

529301 НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕ.НА СЛУЖ. ПУТ 74,000.00 74,000.00
5310 ТРОШК. ТРАНСПОРТА 30,000.00 30,000.00
5311 ТРОШК. ПОШТ. УСЛ.- ПОШТ.ИФИКСНИ ТЕЛ 3,500,000.00 3,500,000.00
5312 ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА-ТЕЛЕФОН 850,000.00 850,000.00
5320 ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖАВАЊЕ 6,300,000.00 6,450,000.00

539201 ТРОШК.ОСТ. ПРОИЗВ.УСЛ.-ГРАЂ.ЗАНАТ.РАДОВИ 200,000.00 500,000.00
53922.23 ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛ-МАШ.И РУЧНИ Р 1,000,000.00 1,000,000.00

53921 ТРОШК АНАЛИЗЕ ВОДЕ 1,200,000.00 1,800,000.00
5390 ТРОШК КОМ УСЛУГА 500,000.00 500,000.00
5391 ТРОШК ЗАШТ. НА РАДУ 400,000.00 400,000.00
5398 ТРОШК ОСТ.УСЛ.-РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА 1,000,000.00 1,000,000.00
5399 ТРОШК.ОСТ.ПРОИЗ УСЛУГА 50,000.00 50,000.00

53991 УСЛУГЕ ИНТЕГРИС.ТЕХН.И МАН.ПОДРШКЕ 4,000,000.00 4,000,000.00
53992 УСЛ. ИНТЕГР.КОРПОР.СИСТЕМА ЗАШТ И БЕЗБ. 4,000,000.00 4,000,000.00
53993 УСЛ. КОРП.УСЛУЖНИХ СИСТ. ПРИ ИНХУМАЦИЈИ 4,000,000.00 4,000,000.00

5400 ТРОШК АМОРТИЗАЦИЈА 14,900,000.00 14,900,000.00
5500 ТРОШК РЕВИЗ.ФИН. ИЗВЕШТАЈА 250,000.00 210,000.00
5501 ТРОШК.АДВОКАТСКИХ УСЛУГА 500,000.00 300,000.00
5502 ТРОШК.КОНСАЛТИНГ УСЛУГА 990,000.00 790,000.00
5503 ТРОШК.ЗДРАСТ.УСЛУГА- 600,000.00 600,000.00
5504 УСЛ.СТРУЧНОГ УСАВ.-СЕМИНАРИ 350,000.00 450,000.00
5507 УСЛ.ЗА ИЗМ. ПОСТ. ПРОГ-ВОД, МРЕЖА(71,72,73) 1,000,000.00 1,200,000.00
5509 ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ 1,290,000.00 1,290,000.00
5510 ТРОШК.РЕПРЕНТАЦИЈЕ 160,000.00 160,000.00

Б) Финансијски показатељи: 2017-годишњи план, ребаланс 1.  
РАСХОДИ
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5511 ТРОШК ПОКЛОНА 200,000.00 200,000.00
5520 ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊЕ 1,100,000.00 1,100,000.00
5530 ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 350,000.00 350,000.00
5532 ТРОШК БАНКАРСКИХ УСЛУГА 70,000.00 70,000.00

5542.43 ЧЛАНАРИНА ПОСЛОВНИМ УДРУЖЕЊИМА 50,000.00 50,000.00
55400 ЧЛАН.ПРИВ.КОМОРЕ 160,000.00 25,000.00
55401 ЧЛАН.РЕГИОНАЛНЕ КОМОРЕ 249,000.00 0.00
55402 ЧЛАНАРИНЕ ПРИВ.КОМ-ПОКРАЈИНСКА 163,000.00 0.00

5550 ТРОШК ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ-ЗГРАДЕ 300,000.00 300,000.00
5551 НАКН. ЗА КОРИШЋЕЊА ВОДА 250,000.00 250,000.00

55511 НАКН.КОРИШ.ОБЈЕКТА-КАНАЛИЗАЦИЈА 1,300,000.00 1,000,000.00
55513 НАКН.ЗА ЗАШТИТУ ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА 300,000.00 250,000.00

5555 ПОСЕБНЕ НАКН.-ЗАШТ. ЖИВ.СРЕД. 12,000.00 12,000.00
5591 ТАКСЕ 2,500,000.00 2,500,000.00
5590 ТРОШК.ОГЛАСА 100,000.00 100,000.00
5595 ТРОШК.НА ОСН.ЗАК.ПРИВР.СМ.ЗА 6,000,000.00 6,000,000.00

55991 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШК 50,000.00 50,000.00
5620 РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА КОМ.БАНК 10,000.00 10,000.00
5624 РАСХОДИ КАМАТА ПО КУПОПРОД.ОДНОСИ 10,000.00 10,000.00
5625 КАМАТЕ ЗА НЕБЛАГОВР. ПЛАЋ. ЈАВ. ПРИХОДЕ 10,000.00 10,000.00
5630 РЕАЛ.НЕГ.КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 10,000.00 10,000.00
5702 НЕОТПИС.ВРЕДНОСН.СРЕДСТ.-ОПРЕМА 2,000.00 2,000.00
5742 МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА 2,000.00 2,000.00
5743 МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 2,000.00 2,000.00
5761 РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА 1,000,000.00 700,000.00
5762 РАСХОДИ ДИРЕКТНОГ ОТП. НА ОСН.ОДЛ. Н.О 300,000.00 300,000.00
5770 РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ. 2,000.00 2,000.00
5791 НАКН.ОДОБР.РАБАТ ПО ОСН. ПРОДАЈЕ 400,000.00 300,000.00
5796 ИЗД.ЗА ХУМ.КУЛТ.ЗДРАСТ НАМЕНЕ 40,000.00 40,000.00
5798 РАСХОД ИС РАНИЈИХ ГОД 80,000.00 80,000.00
5799 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 10,000.00 10,000.00

УКУПНО 182,554,000.00 191,117,000.00
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Бр. конта Опис

Годишњи
план за 2016 Ребаланс 1.

55998 КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА 500,000.00 350,000.00
559901 ОПРЕМА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ 250,000.00 250,000.00
559903 ОПРЕМА ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС 180,000.00 80,000.00

55993 РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА 650,000.00 650,000.00
559961 РЕНУВЕЛАЦ. ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВ. 500,000.00 500,000.00
559973 ПРОЈЕКАТ БУНАРА 350,000.00
559981 РАЧУНАР СА СОФТВЕРОМ ВОДОЗАХВ. 600,000.00 3,100,000.00
559920 ОБНОВА СИТО-РЕШЕТКЕ НА УПОВ-У 2,500,000.00 2,500,000.00
559925 СЕНЗОРИ ЗА УПОВ 350,000.00 350,000.00
559926 ПЛЦ МОДУЛИ ЗА УПОВ 500,000.00 500,000.00
559927 ФРЕКВЕНТИВНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА УП. 500,000.00 450,000.00
559928 РОТОР ЗА МЕШАЛИЦУ ЗА УПОВ 200,000.00 200,000.00
559929 РЕШЕТ.ЗА МЕХАНИЧ.ЧИШЂ.ЗА УПОВ 250,000.00 .00

5599201 ФАРБ. РЕШЕТ. КОНСТРУКЦ НА УПОВ 220,000.00 220,000.00
559912 ОПРЕМА ЗА ВОДОЗАХВАТ 500,000.00 250,000.00

5599041 САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 500,000.00 500,000.00
5599042 ВОЗИЛО ПИКАП ВОДОВОД 500,000.00 1,000,000.00
5599043 УРЕЂ.  ЗА ОЧИТА. ВОДОМЕРА ПСИОН 500,000.00 .00

559954 КАНАЛСКА ДИЗАЛИЦА 150,000.00 150,000.00
559998 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО 2,000,000.00 1,650,000.00

5599051 САМОХОДНА КОСАЧИЦА ВЕЛИКА 1,300,000.00 500,000.00
5599052 САМОХОДНЕ КОСАЧИЦЕ МАЛЕ 400,000.00 400,000.00
5599053 МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ 300,000.00 300,000.00
5599054 ТРАКТОР 100 КС 4,000,000.00 .00
5599055 ПРИКОЛИЦА 200,000.00 200,000.00

559906 ОПРЕМА ЗА ПИЈАЦЕ 100,000.00 100,000.00
559982 КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ 255,000.00 155,000.00
559971 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦ. ВОДОВОДА 500,000.00 500,000.00
559962 ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТ 500,000.00 500,000.00
559963 ГЕНЕР.ПОПР.РАД.МАШИНЕ 500,000.00 500,000.00
559964 ГЕНЕР.ПОПР.ВАКУМ ПУМП.КАНАЛЈЕТ 300,000.00 300,000.00

5599071 ФАРБАЊЕ ФАСАДЕ 375,000.00 375,000.00
559966 РЕКОНСТРУКЦ.ГРЕЈНИХ СИСТЕМА 3,000,000.00

5599111 УЧЕШЋЕ У ИНВ.МУЉНЕ ПУМПЕ 2,000,000.00
559974 ОБНОВА ПРОЈЕКТА ЦС СА РЕЗЕРБ. 1,000,000.00
559934 ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ГАСОВОД 500,000.00
559965 ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА НАКЛАДАЧА 200,000.00

ИНВЕСТ. У ТОКУ УКУПНО 20,080,000.00 23,580,000.00

6.   ИНВЕСТИЦИЈЕ

2017 -  годишњи план,   Ребаланс 1. ИНВЕСТИЦИЈЕ10
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