
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 22/2017-I  
Дана: 18. август  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 
22. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА

22. АВГУСТ 2017. ГОДИНЕ

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

ПРЕДЛОГ  ДНЕВНОГ РЕДА: 

1. Разматрање предлога Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време
у организационим облицима у систему локалне самоуправе општине Сента у 2017.
години,

2. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним
делатностима.

Председница Скупштине општине Сента 

         Татјана Бало с. р. 



Предлог 
На основу члана 6 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015), члана 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 - др. закон), Одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних органа, система јавних служби, систему 
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени 
гласник РС", број 61/2017) и члана 46. тачке 7. Статута општине Сента ("Службени лист општине 
Сента", број 5/2011) Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 22. августа 2017. 
године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕШЕНО ВРЕМЕ У 

ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ 
СЕНТА У 2017. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком у складу са законом, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у 
систему локалне самоуправе општине Сента, утврђује се максималан број запослених на 
неодређено време по организационим облицима за 2017. годину, и то:  
 

Члан 2. 
 
Назив организационог облика система локалне самоуправе општине 

Сента 
Макс. бр. 

запослених 
Јавно комунално-стамбено предузеће Сента 108 
Јавно предузеће Елгас Сента 21 
Општинска управа општине Сента 74 
Општинско правобранилаштво општине Сента 2 
Културно - образовни центар "Турзо Лајош" Сента 21 
Српски културни центар "Стеван Сремац" Сента 2 
Историјски архив Сента 10 
Дечји вртић "Снежана - Hófehérke" Сента 88 
Сенћанско мађарско камерно позориште Сента 2 
Туристичка организација општине Сента 1 
Месна заједница "Центар - Топарт" Сента 1 
Месна заједница "Бачка" Богараш 1 
Месна заједница Торњош 1 
Месна заједница "Тисапарт - Алвег" Сента 1 
Месна заједница "Кертек" Сента 2 
Месна заједница Горњи Брег 2 

УКУПНО 337 
 

Члан 3. 
  

Организациони облици у систему локалне самоуправе општине Сента, чији је број 
запослених на неодређено време већи од максималног броја запослених, утврђеног овом одлуком, 
у обавези су да смање, односно спроведу рационализацију запослених на неодређено време 
најмање до утврђеног максималног броја за свој организациони облик и да изврше усаглашавање 
својих општих аката о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у складу са чланом 
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13. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
("Службени гласник РС", број 68/2015) и у складу са овом одлуком, а све то у року од 60 дана од 
дана доношења ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 
Сента“.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 11-8/2017-I 
Дана: 22. август 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента 

 
Татјана Бало  с. р. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени 
гласник РС", број 68/2015) ступио је на снагу 12. августа 2015. године, а примењује се до 31. 
децембра 2018. године (у даљем таксту: Закон). Чланом 6. Закона прописано је да на основу акта 
Владе из члана 4. став 1. Закона надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у 
систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе.  

Влада Републике Србије је у 2017. години донела Одлуку о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему државних органа, јавних служби, систему Аутономне покрајине 
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину дана 20. јуна 2017. године, а објављен је 
у "Службеном гласнику РС", број 61/2017, дана 23. јуна 2017. године. У овој Одлуци за општину 
Сента одређен је максималан број за 2017. годину и то број 337.  

У складу са чланом 33. Закона, акти из члана 4. овог закона за 2015. годину донеће се у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, а за наредне календарске године – у року од 
60 дана од дана доношења прописа о буџету. Од овога произлази, да је Одлука Владе, у складу са 
Законом, требало да буде донета средином фебруара 2017. године, па како се са досадашњом 
одлуком каснили, то ће неминовно утицати и на продужење законских рокова за спровођење 
рационализације, који су прописани чланом 11. Закона и јасно је да смањење броја запослених 
неће моћи да буде извршено до 30. јуна 2017. године. 

За организационе облике у систему аутономне покрајине и локалне самоуправе рок за 
смањење броја запослених је 60 дана од дана доношења одлуке надлежног органа АП, односно 
скупштине јединице локалне самоуправе о утврђивању максималног броја запослених за сваки 
организациони облик. 

Пошто у систему локалне самоуправе тј. у организационим облицима доћи ће до 
одређених промена, морало се приступити изради новог акта о одређивању максималног броја 
запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе.  
     На основу наведеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање Одлуке о 
максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне 
самоуправе општине Сента у 2017. години у предложеном тексту. 
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                                                                                         Предлог 
На основу члана 2. става 3. тачке 3., члана 4. става 3 и  члана 5. става 1. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС“  број 88/2011 и 104/2016)  члана 32. става 1. 
тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016) 
и члана 46. тачка 7. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента“  бр. 5/2011 и 
13/2017), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној  22. августа 2017. године донела 
је   
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ПОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 
Члан 1. 

Овом одлуком врше се измене о допуне Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист 
Општине Сента“ бр. 2/2013, 8/2013, 13/2013, 15/2014, 3/2015, 15/2016  и 21/2016) - у даљем тексту:  
Одлука. 
                                                                Члан 2. 
У ставу 1. члана 30. Одлуке иза речи „ производњу топлотне енергије,“ додају се речи 
„поправку и одржавање топловодне мреже“. 
                                                                 

Члан 3. 
Остале одредбе Одлуке остају непромењене. 
                                                                 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“.                       
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 352-77/ 2017-I 
Дана: 22. августа 2017. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента 

 
Татјана Бало  с. р. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Са чланом 2. става 3. тачка 3.. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“  број 88/2011 и 104/2016) предвиђено је да производња и дистрибуција топлотне енергије 
спада међу комуналним делатностима,док чланом 4. става 3 регулисано је да јединица локалне 
самоуправе уређује услове обављања комуналне делатности,права и обавезе корисника 
комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем 
комуналних делатности а чланом 5. става 1. одређено је: „Комуналну делатност могу обављати: 
јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект.“ 

У  члану 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007, 83/2014 и 101/2016), ) одређена је надлежност скупштине јединице локалне самоуправе. 
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
број 5/2011 и 13/2017) Скупштина општине доноси прописе и друге опште акте.  
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