
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 42/2019-I 
Дана: 15. маја 2019. године 
Сента 

На основу члана 47. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
4/2019) и члана 80. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број 3/2018) 

САЗИВАМ 
42. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА

22. МАЈ 2019. ГОДИНЕ (СРЕДА)

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине општине Сента са почетком у 9,00 
часова.  

Након усвајања записника са 41. седнице од 21. марта 2019. године, предлажем следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Разматрање предлога Одлуке о износима накнада за коришћење јавних добара на
територији општине Сента;

2. Разматрање предлога Одлуке о заснивању службености права пролаза у корист
општине Сента;

3. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о коришћењу средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента за 2018. годину;

4. Разматрање предлога Закључка о усвајању Програма коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине општине Сента за 2019. годину;

5. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја  о раду и Финансијског
извештаја Српског културног центра „Стеван Сремац“ у Сенти за 2018. годину;

6. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на План рада и Финансијски
план Српског културног центра „Стеван Сремац“ у Сенти за 2019. годину са
утврђеном висином средстава за финансирање текућих разхода и издатака  установе у
2019. години;

7. Разматрање предлога Закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и Финансијског
извештаја Културно-образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти за 2018. годину;

8. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на Годишњи план рада и
Финансијски план Културно-образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти за 2019. годину
са утврђеном висином средстава општине за финансирање културних програма  и
текућих расхода и издатака установе у 2019. години;



9. Разматрање предлога Закључка о усвајању Годишњег извештаја  о раду и пословању   
и Финансијског извештаја Историјског архива за 2018. годину; 

10. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на Програм рада и Финансијски 
план Историјског архива у Сенти за 2019. години са утврђеном висином средстава 
општине за финансирање културних програма  и текућих расхода и издатака установе у 
2019. години; 

11. Разматрање предлога Закључка о  усвајању Извештаја  о програмима и Финансијског 
извештаја „Сенћанског мађарског камерног позоришта – Zentai Magyar Kamaraszínház” 
у Сенти за 2018. годину; 

12. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на Програм рада и Финансијски 
план „Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamаraszínház” у 
Сенти за 2019. годину са утврђеном висином средстава за финансирање културних 
програма и текућих разхода и издатака  установе у 2019. години; 

13. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја 
за 2018. годину Привредног друштва са ограниченом одговорношћу „Пословни 
инкубатор д.о.о. Üzleti Inkubátor kft Сента-zenta”; 

14. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и 
Финансијски извештај Tуристичке организације општине Сента за 2018. годину; 

15. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду Савета за права детета 
Скупштине општине Сента за 2018. годину; 

16. Разматрање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја 
Црвеног крста Сента за 2018. годину; 

17. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на употребу речи „Сента“ у 
новом називу Кошаркашког клуба „Плави кош“; 

18. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника и чланова Савета за 
безбедност општине Сента; 

19. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Савета за 
безбедност општине Сента; 

20. Разматрање предлога Решења о разрешењу члана Савета за младе; 
21. Разматрање предлога Решења о именовању члана Савета за младе; 
22. Разматрање предлога Решења о констатовању престанка мандата Управном одбору 

Апотеке Сента; 
23. Разматрање предлога Решења о  именовању  Управног одбора Апотеке Сента; 
24. Разматрање предлога Решења о констатовању престанка мандата Надзорном одбору 

Апотеке Сента; 
25. Разматрање предлога Решења о  именовању  Надзорног одбора Апотеке Сента; 
26. Разматрање предлога Решења о разрешењу члана комисије за одређивање назива улица 

и тргова; 
27. Разматрање предлога Решења о именовању члана комисије за одређивање назива 

улица и тргова.  
 

 
  Заменик председника Скупштине општине Сента 

       
          Тибор Патаки с. р.  
 



З А П И С Н И К 
са 41. седнице Скупштине општине Сента,  

која је одржана дана 21.03.2019. године са почетком у 9:00 часова, 
у Великој сали Градске куће општине Сента 

 
 

Започето 9:00 часова 
 
 
Седницом руководи заменик председника Скупштине општине Сента Тибор Патаки, 
уз присуство секретара Скупштине општине Сента Игора Стојкова.  
 
Присутни одборници: Миладин Брадић, Радован Бољановић, Имре Сиђи, Бојан 
Фараго, Марта Рац Сабо, Хајналка Бурањ, Теодора Поша Шош, Ервин Тот, Жужана 
Ватаи, Атила Јухас, Јожеф Молнар Чикош, Тибор Патаки, Себастиан Стантић, Моника 
Талош, Жолт Хусар, Анико Жирош Јанкелић, Јожеф Бакош, Нандор Кришка, Предраг 
Поповић, Ференц Жолдош, Јожеф Гордан, Јожеф Шандор, Петер Кокаи, Каталин 
Бурањ, Ласло Рац Сабо, Ева Миклош и Борис Зец. 
 
Одсутни одборници: Татјана Бало и Мирјана Вуканић. 
 
Остали присутни: председник општине Рудолф Цегледи, заменик председника 
општине Иштвен Ђери, чланови Општинског већа Чонгор Леринц, Андраш Кошицки, 
Атила Перпауер, Данило Попов и Виктор Варга, помоћници председника општине 
Мирослав Томаш, Петар Терзић и Јожеф Бобан, начелница Општинске управе Едита 
Шарњаи Рожа, начелница Одељења за буџет и финансије Ливиа Копас Месарош, 
начелница Одељења за привреду и локални економски развој Драгана Радоњић, 
начелница Одељења за грађевинске и комуналне послова Валериа Туза, стручни 
сарадници Општинске управе, као и представници установа, јавних предузећа и 
медија. 
 
Заменик председника Скупштине поздравио је присутне и на основу члана 85. 
Пословника Скупштине општине Сента отворио је 41. седницу Скупштине општине 
Сента.  
 
Приликом утврђивања броја присутних, на почетку седнице, председавајући је 
констатовао да je од 29 одборника присутно 25 одборника, те постоји кворум за 
пуноважно одлучивање. 
 
Прешло се на усвајање записника са 40. седнице Скупштине општине Сента.  
 
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО усвојила записник са 40. седнице Скупштине 
општине Сента.  
 
Заменик председника Скупштине општине је предложио следећи дневни ред: 
 
1. Разматрање предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на 

тертиторији општине Сента; 
2. Разматрање предлога Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији 

општине Сента; 
3. Разматрање предлога Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о делокругу, саставу 

и начину рада Савета за међунационалне односе општине Сента.  
 



Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО утврдила предложени дневни ред: 
 
Прешло се на рад по тачкама дневног реда. 

 
1. тачка 

БРОЈ 020-12/2019-I 
Разматрање предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на тертиторији 
општине Сента 
 
У име предлагача у вези ове тачке дневног реда уводно излагање је дао Атила 
Перпауер (4:40). 
 
Председавајући је отворио претрес. 
 
С обзиром да нико од присутних није затражио реч, председавајући је затворио претрес 
и констатовао да су Одбор за статут и нормативне акте и Одбор за образовање и спорт 
предложили Скупштини општине Сента доношење предметне Одлуке, те је предлог 
ставио на гласање. 
 
Скупштина општине је ЈЕДНОГЛАСНО донела 
 

О д л у к у  
о мрежи јавних предшколских установа на 
тертиторији општине Сента, чији текст је 
саставни део овог записника. 

 
2. тачка 

Број: 020-47/2018-I 
Разматрање предлога Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине 
Сента 
 
У име предлагача, уводно излагање је дао Атила Перпауер (9:36). 
 
Председавајући је отворио претрес.  
 
Дискутовали су: Ласло Рац Сабо (12:00), Предраг Поповић (18:18), Јожеф Гордан 
(21:08), Ференц Жолдош (22:48), Хајналка Бурањ (28:30), Атила Јухас (30:42), Атила 
Перпауер (34:17), Ласло Рац Сабо (37:03), Предраг Поповић (39:17), Ференц Жолдош 
(41:07), Атила Јухас – реплика (42:39), Миладин Брадић (43:16), Атила Перпауер: у 
својству предлагача и као члн Општинског већа не прихвата амандбан Одбора за 
статут и нормативне акте (47:00), Тибор Патаки (47:43), Хајналка Бурањ (50:14), 
Радован Бољановић – (предлаже усвајање амандмане Одбора за статут и нормативне 
акте) (51:10), Предраг Поповић – реплика (53:22), Жужана Ватаи (54:42), Рудолф 
Цегледи (57:04), Каталин Бурањ (61:31), Радован Бољановић (64:38), Атила Перпауер 
(65:47), Јожеф Шандор (66:58).  
 
Председавајући је затворио претрес и ставио на гласање Амандман Одбора за статут и 
нормативне акате, чији текст је саставни део овог записника. 
 
 
 



Резултат гласања  
  
ЗА 10 
ПРОТИВ 13 
УЗДРЖАН 4 
 
Председавајући је констаовао да предлог Амандмана НИЈЕ УСВОЈЕН.  
 
Председавајући је стасвио на гласање предлог Одлуке у целини.  
 
Резултат гласања  
  
ЗА 15 
ПРОТИВ 8 
УЗДРЖАН 4 
 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела  
 

О д л у к у  
о мрежи јавних основних школа на територији 
општине Сента, чији текст је саставни део овог 
записника. 
 

3. тачка 
Број: 400-5/2019-I 
Разматрање предлога Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о делокругу, саставу и 
начину рада Савета за међунационалне односе општине Сента 
 
Селретар Скупштине Игор Стојков (72:55) је констатовао да је на овај предлог поднето 
девет Амандмана и да ће у име предлагача Начелница општинске управе изјаснити да 
ли прихвата Амандмане, чији текст је саставни део овог записника.  
 
У име предлагача уводно излагање је дала Едит Шарњаи Рожа (73:24). Она је 
предложила Скупштини општине да прихвати изворни предлог Одлуке уз прихватање 
(уградњом у основни текст) предложени Амандман и то у члану 22. став 1. у смислу да 
је Савет дужан да полугодишње (уместо годишње) поднесе извештај Скупштини 
општине о свом раду. Предлагач остале поднете Амандмане није прихватио.  
 
Председавајајући је отворио претрес.  
 
Дискутовао је: Предраг Поповић (77:45)  
 
Председавајући је затворио претрес и ставио на гласање Амандман бр. 1. који је поднео 
Радован Бољановић.  
 
Резултат гласања  
  
ЗА 8 
ПРОТИВ 13 
УЗДРЖАН 5 



Скупштина општине НИЈЕ ПРИХВАТИЛА Амандман бр. 1.  
 
Прешло се на гласање о поднетом Амандману бр. 2.  
 
Резултат гласања  
  
ЗА 8 
ПРОТИВ 14 
УЗДРЖАН 4 
 
Скупштина општине НИЈЕ ПРИХВАТИЛА Амандман бр. 2.  
 
Прешло се на гласање о поднетом Амандману бр. 3.  
 
Резултат гласања  
  
ЗА 8 
ПРОТИВ 14 
УЗДРЖАН 4 
 
Скупштина општине НИЈЕ ПРИХВАТИЛА Амандман бр. 3.  
 
Прешло се на гласање о поднетом Амандману бр. 4.  
 
Резултат гласања  
  
ЗА 9 
ПРОТИВ 13 
УЗДРЖАН 4 
 
Скупштина општине НИЈЕ ПРИХВАТИЛА Амандман бр. 4.  
 
Прешло се на гласање о поднетом Амандману бр. 5.  
 
Резултат гласања  
  
ЗА 10 
ПРОТИВ 13 
УЗДРЖАН 3 
 
Скупштина општине НИЈЕ ПРИХВАТИЛА Амандман бр. 5.  
 
Прешло се на гласање о поднетом Амандману бр. 6.  
 
Резултат гласања  
  
ЗА 5 
ПРОТИВ 17 
УЗДРЖАН 4 
 



Скупштина општине НИЈЕ ПРИХВАТИЛА Амандман бр. 6.  
 
Прешло се на гласање о поднетом Амандману бр. 7.  
 
Резултат гласања  
  
ЗА 9 
ПРОТИВ 13 
УЗДРЖАН 4 
 
Скупштина општине НИЈЕ ПРИХВАТИЛА Амандман бр. 7.  
 
Прешло се на гласање о поднетом Амандману бр. 8.  
 
Резултат гласања  
  
ЗА 9 
ПРОТИВ 13 
УЗДРЖАН 4 
 
Скупштина општине НИЈЕ ПРИХВАТИЛА Амандман бр. 8.  
 
Прешло се на гласање о поднетом Амандману бр. 9.  
 
Резултат гласања  
  
ЗА 11 
ПРОТИВ 13 
УЗДРЖАН 2 
 
Скупштина општине НИЈЕ ПРИХВАТИЛА Амандман бр. 9.  
 
Председавајући је ставио на гласање предлог Одлуке у целини.  
 
Резултат гласања  
  
ЗА 20 
ПРОТИВ / 
УЗДРЖАН 6 
 
Скупштина општине је ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА донела  
 

О д л у к у  
о Изменама и допунама Одлуке о делокругу, 
саставу и начину рада Савета за међунационалне 
односе општине Сента, чији текст је саставни 
део овог записника. 

 
С обзиром да је дневни ред исцрпљен, заменик председника Скупштине општине је 
предао реч одборницима да поставе своја одборничка питања. 
 



ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 
 
Ласло Рац Сабо (85:42)  
 
Желим само да кажем,  да  су помешани  одговори на  моја  питања.  Поставио сам три  
питања.  Једно питање се односило на председника Скупштине општине,  зашто   није  
одговорио  - значи то је  била основа питања – због ког разлога  није  одговорио  на  
питање  које  сам поставио у законском року од  15 дана. (?) На то нисам добио 
одговор, зашто се  не  поштује  закон.  
 
Након тога сам питао,   месна заједница,  у  МЗ Горњи  Брег зашто се није  поступило  
у интересу тога  - и писмено треба на то одговорити, не  може усмено,  јер  је реч  о  
писмено постављеном, на законом предвиђени начин постављеном питању – мора се  
одговорити писмено,   у вези месних заједница,  тамо у Горњем Брегу зашто  не  
поштују статут,  према ком  је  месна заједница требала  да  се  укине,  она месна 
заједница,  која не  ради, није више ни за шта,   али не само због тога, већ је  прекршен 
и закон,   у року од три месеца  није  одржана седница.   Али сада сам опет поставио 
питање,  видећемо шта ће бити и како  ће бити.  Али  суштина је,  да  нисам  добио  
одговор.   
 
А питао сам  и  то,  како може  да  доспе  биолог  - где? – мислим   у музеј.   Какав 
посао тамо има биолог? Ни на то нисам добио одговор,  односно добио сам  одговор,  
да  није њихов  задатак  да  одлучују, већ   на крају тамошњег директора,  тако  да  ћу  
га  питати, по ком основу су га запослили.   Проблем у томе  није ни то – јер одговори 
се  могу дати  на све - али то да  постављају биолога   не  једно такво радно место,  то  
јасно доказује  то,   да  је реч о политичком радном месту.   Ставили би тамо било кога,  
ако   то  некоме политички тако одговара.  Чији је  човек? То ви  боље  знате,  јер ви 
сређујете  ове   политичке-мафијашке послове,  али   је  чињеница, да  данас  у 
општини Сента  - и ништа – где  политика  може да се  умеша  не  може бити ни 
спремачица,  која не  одговара  Савезу војвођанских Мађара  или не одговара 
Напредној странци.   То је катастрофа.   Права катастрофа,  да  ови  људи увек добијају 
радна места.  Ту бих само делом  напоменуо,   да  на  пример  у  Фонду за пензијско 
осигурање  ниједан Мађар не  ради.  Сви су Срби,  и то добро знамо,  да  у Сенти   то 
није добро,   јер  не  знају мађарски.   Оде код њих пензионер – не зна мађарски језик,   
значи није мој проблем што је Србин,  већ је  мој проблем с њим,  да не  зна да говори 
мађарски језик.  И ви,  који сте у власти – тамо сте чичкаши, требало би  нешто   да  
урадите,  да тражите нешто,  осим  онога што стављате  у своје џепове.... 
 
Предраг Поповић (89:37) – Председнику општине 
 

1. Где се налази меморијална спомен плоча која се поводом антиратних 
демоснстрација из 1991. налазила постављена на засвођеном делу улаза у овај 
високи дом? Дакле, испод скупштинске сале Скупштине општине Сента на 
стубу-носачу која је била постављена у знак сећања на поменути догађај. Након 
извршене реконстрикције фасаде поменуте плоче више нема. Зашто је нема, и 
где се налази? 

2. Председника општине желим да питам, шта је предузео и да ли намерава нешто 
да предузме у погледу хемијске неисправности сенћанске пијаће воде, која 
саобразбразно извештају Института Милан Батут, који је обљављен у дневном 
листу „Блиц“ од 17. 03. 2019. године констатовано да грађани Сенте пију 100% 
хемијски неисправну воду. За разлику од на пример Чокана, који пију свега 
60% неисправну воду. Поменути садржај анализе Института Батут налази се на 
страни број 17 поменутога листа, ако Вам буде потребно њен факсимил 
доствавићу ради комплетности извештаја. На одговору се унапред захваљујем.  



 
Јожеф Шандор (91:47) – председнику општине, односно његовом заменику   
Даном  1. јула 2019. године у Сенти ће се  укинути   Републичка  пореска  служба.   
Они који тамо раде ће бити  премештени  у Кикинду, грађани из  општине Сента,   
почев од оних са села,  до  оних  из   града  сви ће након тога   морати  да  путују за 
Кикинду,  ако  ће желети   било  какво  уверење  од   Републичке пореске  службе.   
Земљорадник,   ако жели да се пензионише,   онда ће  морати ићи за Кикинду   за  
документацију.   Документација занатлија ће се  морати  сређивати  у Кикинти,  
односно   и предузећа  - истина да су и до сада  имали везе са Кикиндом – али  ће  сада  
у целости   припадати тамо.   Сенћанска ће  се  укинути.   Ту се ништа неће моћи 
сређивати,  изузев  уговора  о продаји моторних возила,   и осталих  уговора   ради  
овере  и  за  опорезивање.   Испоставе  у  Ади  и Чоки ће  се  укинути  у целости.   
Ађани и чокани  ће   долазити  за Сенту ради   овере  уговора.   За све остале послове ће 
морати  путовати  за  Кикинду.   Ономад, када смо  желели заштитити Шећерану на 
једној ванредној седници,  онда сте  рекли,  да  је приватна  фирма,  не можемо ништа  
учинити.   Цитирао сам вас.   Сада кажем,   да је  реч о државној институцији,   припада 
министарству,   ви сте  владајућа  коалиција.   Зашто се не покренете,  и покушате   
нешто да  учините  у интересу тога,  да Сента не  изгуби свој статус? Цела акција се  
спроводи  на  предлог ММФ-а,   није  обавезујуће,   има  ту могућности.   Нико није 
учинио ниједан корак.  Да ли можете замислити   да  ће   из Богараша,  Горњег Брега 
или пак из Сенте  старији човек  - или   да не буде  стар  - човек од 50 година,  који  не  
зна  ни  реч  српски,   одлази у Кикинду – има трошкове -  нађе се с   неким, ко не зна 
мађарски,  саопштавају му: дођите за две недеље.   Децо,   у Сенти би требало барем на 
нивоу филијале  спасити ову испоставу.   Нека се истиче  да  Кикинда  није  проблем,   
али  нека  људи   могу остати,  пошто  овдашњи људи   најбоље  разумеју рад  
овдашњих људи.   Знам шта стоји у позадини,   желели би да  сви  науче  он-лине  
опорезивање,   али гарантујем да у следећих 10 година  то  већина становништва  неће  
знати.   Код нас у фирми,  и  у осталим фирмама,   тек сада је АПР имао  акцију,  да се 
морало пријавити.   Адвокати,  стручне  службе  нису знали направити  документацију,  
јер  су биле компјутерске грешке  у материјалу.  Мислите да  ћемо  за једну-две године 
научити, направити   ове  пореске  предмете   од куће  на  лап топу? Не.   Значи ја вас 
молим,  господине  замениче председника  општине,   господине   потпредседниче,   да 
покренете нешто,   што се  у политици може,   учинимо нешто за  то,  да  сенћани не  
морају да  путују за Кикинду.   Кажем макар  и  према  наслову филијала: Сента.   
 
Радован Бољановић (95:08)  
 
Затражио је проверу резултата гласања поводом 2. тачке дневног реда, а у вези 
поднетог Амандмана.  
 
Секретар Скупштине општине (95:56) је одговорио да ће се резултат проверити, и да ће 
на ово питање одборник добити одговор написмено.  
 

Завршено 10:50 часова. 
 

Записничар,           Заменик председника Скупштине општине Сента, 
Жолт Барта, с. р.                  Тибор Патаки, с. р. 
 

    Секретар Скупштине општине Сента, 
                Игор Стојков, с. р. 
 



Предлог 
На основу члана 191. став 3., члана 204. став 2., члана 212. став 2.  и члана 239. став 3. 
Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ бр. 95/2018), 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 6. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента” бр. 4/2019), Скупштина 
општине Сента на својој седници одржаној дана 22. маја 2019. године донела  је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗНОСИМА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СЕНТА 

Члан 1 

Овом одлуком утврђују се износи накнада за коришћење јавних добара на територији 
општине Сента чије утврђивање је у надлежности општине и олакшице за одређене 
категорије обвезника плаћања накнаде за коришћење јавних добара, као и друга питања од 
значаја за утврђивање и плаћање накнада за коришћење јавних добара. 

Члан 2 

Овом Одлуком утврђују се износи накнада за коришћење следећих јавних добара на 
територији општине Сента: 

1) износи накнада за коришћење општинских путева и улица; 

2) износи накнада за коришћење јавних површина.  

1.НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА  

Врсте накнада 

Члан 3 

Накнаде за коришћење општинских путева и улица у смислу ове одлуке су: 

1) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за 
обавештавање или оглашавање поред односно на улицама и општинском путу, 
односно на другом земљишту које користи управљач улице и општинског пута, у 
складу са прописима; 

2) накнада за коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог 
земљишта које користи управљач општинског пута и улице; 

3) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 
комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици. 
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Припадност прихода 

Члан 4 

Приходи остварени од накнаде за коришћење општинских путева и улица припадају и 
уплаћују се на рачун управљача општинског пута и улице.  

 

1.1. НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ 
ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ ПОРЕД 
ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ ОДНОСНО НА ДРУГОМ ЗЕМЉИШТУ 

КОЈЕ КОРИСТИ УПРАВЉАЧ ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ 

Обвезник накнаде  

Члан 5 

Обвезник накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за 
обавештавање или оглашавање поред односно на улицама и општинским путевима, 
односно на другом земљишту које користи управљач улице или општинског пута (у 
даљем тексту: накнада за постављање рекламних табли поред општинског пута) је лице 
које је поставило средство за оглашавање на улицама и општинским путевима, након 
спроведеног јавног конкурса односно кроз реализацију пројекта јавно-приватног 
партнерства са елементом концесије. 

Ближи услови и критеријуми за спровођење јавног конкурса односно за реализацију 
пројекта јавно-приватног партнерства са елементом концесије из става 1. овог члана 
одређују се посебном одлуком Скупштине општине.  

Основица  

Члан 6 

Основица накнаде за постављање рекламних табли поред општинског пута је укупна 
површина свих страна за оглашавање постављене табле изражена у метрима квадратним 
(м²).  

Износ накнаде 

Члан 7 
Најнижи износ накнаде за постављање рекламних табли поред општинског пута утврђује 
се према следећем: 

За постављање средстава за оглашавање поред општинских путева Најнижи износ 
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односно улица односно на другом земљишту које користи управљач 
улице или општинског пута  

дневне накнаде у 
динарима  

дневно/м²  17,00 

Начин утврђивања и плаћања 

Члан 8 

Накнаду за постављање рекламних табли на општинском путу утврђује надлежни орган  
општине Сента приликом закључивања уговора са обвезником накнаде по окончаном 
јавном конкурсу, односно уговора о јавно-приватном партнерству. 

1.2. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА 
ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ КОЈЕ КОРИСТИ УПРАВЉАЧ 

ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ 

Обвезник накнаде  

Члан 9 

Обвезник накнаде за коришћење делова путног земљишта општинског пута, односно 
улице односно другог земљишта које користи управљач општинског пута (у даљем тексту: 
накнада за коришћење делова путног земљишта), а које је у општој употреби је корисник 
тог земљишта. 

Основица 

Члан 10 

Основица накнаде за коришћење делова путног земљишта је метар квадратни (м²) путног 
земљишта, а које обвезник накнаде користи за приступ и изградњу објеката, осим 
домаћинстава. 

Износ накнаде 

Члан 11 
Износ накнаде за коришћење делова путног земљишта утврђује се према следећем: 

Површина 
коришћеног 

путног земљишта  

Износ накнада (динара/м² коришћеног путног земљишта)  
Oпштински 

пут  
Улица којим се креће јавни 

градски превоз  
Улица којим се не креће 

јавни градски превоз 
1  до 50 м2 1.000,00  1.000,00  400,00  
2  51-250 м2 600,00  600,00  240,00  
3  251-500 м2 300,00  300,00  120,00  
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4  преко 500 м2 150,00  150,00  60,00 

Начин утврђивања и плаћања 

Члан 12 

Накнада за коришћење делова путног земљишта општинског пута утврђује се решењем 
управљача општинског пута и улице.  

Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни месец. 

1.3. НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 
ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОДОВА, ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СЛ. 

НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ 

Обвезник накнаде 

Члан 13 

Обвезник накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, 
електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици и у заштитном 
појасу општинског пута и улице (у даљем тексту: накнада за постављање инсталације) је 
лице које користи општински пут и улицу за постављање инсталација. 

Основица 

Члан 14 

Основица накнаде за постављање инсталација је дужина постављених инсталација 
изражена у метрима (м). 

Износ накнаде 

Члан 15 

  Износ накнаде за постављање оптичких каблова пречника или ширине до 0,01 м зависно 
од дужине утврђује се: 

- до 1км                    50,00 дин/м, 
- преко 1км до 5км                   30,00 дин/м, 
- преко 5км                    25,00 дин/м. 

 
Износ накнаде за постављање електро и гасних водова пречника или ширине до 0,01 м 
зависно од дужине утврђује се: 

- до 1км                    30,00 дин/м, 
- преко 1км до 5км                   20,00 дин/м, 
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- преко 5км                    10,00 дин/м. 
 

Износ накнаде за постављање водовода и канализације пречника или ширине до 0,01 м 
утврђује се 10,00 дин/м. 

За инсталације већег пречника или ширине износ накнаде се линеарно увећава сразмерно 
повећању пречника или ширине. 

Накнада из претходног става плаћа се једнократно. 

Накнада се не плаћа ради постављања инсталација, чији је инвеститор или суфинансијер 
општина Сента, општинска јавна предузећа или месне заједнице општине Сента. 

Начин утврђивања и плаћања 

Члан 16 

Ради утврђивања накнаде за постављање инсталације обвезник накнаде је дужан да пре 
почетка постављања инсталације на општинском путу и улици подноси писмену пријаву 
управљачу пута о врсти и дужини инсталације које ће се поставити. 

Накнада за постављање инсталација на општинском путу и улици утврђује се решењем 
управљача општинског пута и улице.  

Накнада из става 1. овог члана плаћа се у року утврђеним решењем. 

2. НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Врсте накнада 

Члан 17 

Накнаде за коришћење јавних површина у смислу ове одлуке су: 

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим 
ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности; 

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за 
сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на 
расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу 
издаје надлежни орган општине Сента; 

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу. 
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Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу става 1. 
тачке 1. овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 

- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, 
аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских 
и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, 
телефонска говорница и слични објекти, башта угоститељског објекта; 

- за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и других 
манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за изнајмљивање 
бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање, 
односно за почетну обуку возача и друго. 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 
1. овог члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не 
обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

Јавна површина у смислу ове одлуке јесте површина утврђена планским документом 
општине Сента, која је доступна свим корисницима под једнаким условима: 

-јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.) 

-трг; 

-јавна зелена површина (парк, Народна башта и сл.) 

-јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине). 

Обвезник накнаде 

Члан 18 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

Основица 

Члан 19 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног 
простора изражена у квадратним метрима (м2). 

Износ накнаде 

Члан 20 
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На територији општине Сента накнада за коришћење јавних површина плаћа се у 
различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних 
карактеристика објеката и по деловима територије, односно зонама у којима се налазе 
објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа накнада. 

Члан 21 

Накнада за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија 
у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности утврђују се и плаћају по зонама. 

Територија општине Сента дели се на три зоне: 

1. I. Зона - насељено место Сента - центар: улица Главна, улица Танчић Михаља, 
Поштанска до улице Танчић Михаља, Главни Трг, улица Касапска и улица Народне 
Баште; 

2. II. Зона – насељено место Сента; 

3. III. Зона – остала насељена места у општини. 

Члан 22 

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће радиности, од сваког целог или започетог м2 коришћеног 
простора утврђује се накнада, и то: 

1. За обављање пословне делатности (привремени монтажни објекти – киосци) накнада се 
утврђује дневно по м2: 

- I. Зона – до 7 м2...........................................................................................24,00 динара 

- преко 7 м2.....................................................................................................22,00 динара 

- II Зона – до 7 м2...........................................................................................13,00 динара 

- преко 7 м2.....................................................................................................11,00 динара 

- III. Зона – до 7 м2..........................................................................................9,00 динара 

- преко 7 м2.......................................................................................................8,00 динара 

2. За постављање летње баште, накнада се утврђује дневно по м2, и износи: 

- I. Зона...........................................................................................................13,00 динара 
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- II. Зона..........................................................................................................10,00 динара 

- III. Зона..........................................................................................................8,50 динара 

3. За постављање покретних објеката и уређаја (објеката за извођење забавних 

програма), накнада се утврђује дневно по м2: 

- I. Зона...........................................................................................................22,00 динара 

- II Зона...........................................................................................................14,00 динара 

- III. Зона..........................................................................................................7,00 динара 

4. За коришћење јавне површине за постављање покретне тезге, фрижидера за продају 
сладоледа, уређаја за печење и продају кокица, кестења и шећерне пене, аутомата и 
уређаја у возилу и приколици, за површину до 2 м2 и сл. плаћа се дневно: 

- I. Зона...........................................................................................................25,00 динара 

- II. Зона..........................................................................................................20,00 динара 

- III. Зона........................................................................................................15,00 динара 

5. За коришћење јавне површине за вожњу дечијих аутомобила, мотора и сл. накнада се 

плаћа по возилу месечно: 

- I. Зона...........................................................................................................33,00 динара 

- II. Зона..........................................................................................................28,00 динара 

- III. Зона........................................................................................................23,00 динара 

6. За одржавање концерата, фестивала и других забавних програма, накнада се утврђује 

дневно по м2: 

- I. Зона............................................................................................................34,00 динара 

- II. Зона...........................................................................................................23,00 динара 

- III. Зона.........................................................................................................12,00 динара 

За одржавање забавних програма из ове тачке, који се приређују у хуманитарне сврхе, 
накнада се плаћа у висини од 20% од прописаног износа. 

7. За постављање других врста објеката и уређаја на јавним површинама накнада се 
утврђује у дневном износу по м2:  
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-за привремено заузимање површине до 7 дана..................................................113,00 динара 
-за привремено заузимање површине више од 7 дана ....................................... 91,00 динара. 

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности продаје и нека друга роба, онда се накнада плаћа у целокупном  
износу тј. без повластиица. 

Накнаду за повремено коришћење простора на јавним површинама на покретним 
објектима (вашари, сајмови, изложбе и др.), хуманитарне, верске и друге непрофитне 
организације плаћају у висини од 50% од прописаног износа. 

 
Члан 23 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе 
и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет 
или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган општине 
Сента такође се наплаћује по величини постављеног објекта за оглашавање. 

За већ постављене као и за постављање нових огласних објеката по м2 огласне површине 
утврђује се накнада дневно:………….....………….………………………...20,00 динара  

Члан 24 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова утврђује се дневно по м2 заузете површине, и то: 

1. при изградњи објеката, дневно по м2 заузете површине........................19,00 динара  

2. при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање јавне површине:  

- ради полагања водова дневно по дужном метру......................................14,00 динара  

- ради изградње објекта дневно по м2 .........................................................14,00 динара  

3. при заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и пешака и 
паркирање возила, дневно по м2 ..................................................................14,00 динара.  

Накнада из тачака 2. и 3. става 1. овог члана смањује се за износ од 50% извођачу радова 
ако се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне површине врши због изградње 
примарне комуналне инфраструктуре. 

Начин утврђивања и плаћања 
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Члан 25 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног 
простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним 
карактеристикама објекта. 

Ради утврђивања накнаде за коришћење јавне површине обвезник накнаде дужан је да пре 
почетка коришћења јавне површине подноси писмену пријаву унутрашњој организационој 
јединици Општинске управе надлежној за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 
о површини и времену коришћења јавне површине, као и о тачној локацији јавне 
површине коју ће користити односно о делатности коју ће на њој вршити.  

Површина коришћеног простора и време коришћења се утврђују решењем којим се 
дозвољава заузимање јавне површине.  

Накнаду из става 1. овог члана утврђује унутрашња организациона јединица Општинске 
управе надлежна за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода решењем.  

Накнада из става 1. овог члана по основу заузећа јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова увећава се за 100% ако инвеститор 
продужи дозвољени рок за заузимање јавне површине. Под продужењем рока подразумева 
се прекорачење рока завршетка изградње евидентираног у писменој изјави инвеститора о 
почетку грађења односно извођења радова и року завршетка грађења, односно извођења 
радова према Закону о планирању и изградњи. 

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу 
за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у 
року од 15 дана од дана достављања решења. 

Против решења из става 4. овог члана може се изјавити жалба министарству у чијој су 
надлежности послови финансија, преко надлежног органа општине.  

Ослобођења 

Члан 26 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници 
буџетских средстава. 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају организатори манифестације, када је 
покровитељ општина и јавна предузећа, чији је оснивач општина, на јавним површинама 
које су им поверене на управљање, коришћење и одржавање. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова не плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање јавне 
површине врши због изградње, реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне 
саобраћајне површине, као и приликом извођења радова јавних комуналних предузећа у 
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сврху довођења објеката у функцију. Под довођењем објекта у функцију подразумевају се 
радови на текућем (редовном) одржавању објекта, за које се не издаје одобрење по Закону 
о планирању и изградњи.   

Припадност прихода 

Члан 27 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине 
Сента. 

3. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Инспекцијски надзор 

Члан 28 

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке које се односе на накнаду за 
коришћење општинских путева и улица врши општински саобраћајни инспектор. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке које се односе на накнаду за 
коришћење јавних површина врши општински комунални инспектор. 

Рачуни на које се плаћају накнаде 

Члан 29 

Накнаде за коришћење јавних добара уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних 
прихода. 

Опомена за плаћање 

Члан 30 

Обвезнику накнаде који у целости или делимично није платио накнаду у року надлежни 
орган општине Сента односно управљач јавног пута (у даљем тексту: лице надлежно за 
утврђивање и наплату накнаде) шаље опомену. 

Опомена из става 1. овог члана садржи врсту накнаде, износ накнаде који је доспео за 
наплату, друге трошкове, налог да доспели износ са обрачунатом каматом плати одмах, а 
најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене, са обрачунатом каматом од дана 
издавања опомене до дана уплате доспеле накнаде. 

Опомена из става 1. овог члана садржи и поуку обвезнику накнаде да у року од пет дана 
може са лицем надлежним за утврђивање и наплату да расправи спорна питања у вези 
доспелог износа накнаде за наплату. 

1



Одлагање плаћања и плаћање на рате 

Члан 31 

Лице надлежно за утврђивање и наплату накнаде може, на образложени захтев обвезника 
накнаде, у целости или делимично, одложити плаћање дуговане накнаде, односно 
одобрити плаћање доспеле а неизмирене обавезе на рате, под условом да плаћање 
дуговане накнаде за обвезника представља непримерено велико оптерећење, односно 
обвезнику наноси битну економску штету. 

О одлагању плаћања дуговане накнаде, по испуњењу услова из става 1. овог члана, 
одлучује лице у лицу које је надлежно за утврђивање и наплату конкретне накнаде.   

Актом из става 2. овог члана може се одобрити одлагање плаћања дуговане накнаде на 
рате, најдуже до 24 месеца. 

Одлагање плаћања дуговане накнаде врши се потписивањем споразума са обвезником 
накнаде, односно доношењем решења лица надлежног за утврђивање и наплату накнаде.   

Ако се обвезник накнаде не придржава рокова из споразума, односно решења о одлагању 
плаћања дуговане накнаде, или уколико у периоду за који је одложено плаћање дуговане 
накнаде не измири текућу обавезу, лице надлежно за утврђивање и плаћање накнаде ће по 
службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и доспели, а 
неплаћени дуг наплатити у поступку принудне наплате. 

Примена других прописа 

Члан 32 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, 
застарелости и осталог што није прописано овом одлуком лица надлежна за утврђивање 
накнаде сходно примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација. 

Изузетно, на поступак утврђивања накнада које утврђује, обрачунава и наплаћује 
управљач општинског пута и улице примењују се одредбе закона којим се уређује 
поступак извршења и обезбеђења. 

Евиденција 

Члан 33 

Лице надлежно за утврђивање и наплату накнаде у складу са овом одлуком, води 
евиденцију обвезника накнаде, задужење по основу обавезе плаћања накнаде, уплате 
накнаде по обвезницима накнаде, као и о другим подацима који се односе на плаћање 
накнаде у скалду са Законом о општем управном поступку. 
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Начин усклађивања 

Члан 34 

Износи накнада утврђених овом одлуком усклађују се годишње, са годишњим индексом 
потрошачких цена за период од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће 
године, који објављује републички орган у чијој су надлежности  послови статистике. 

Усклађивање накнада из става 1. овог члана врши се сходно одредбама Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара.  

4. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35 

Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице које не поднесе 
или не поднесе у прописаном року пријаву ради утврђивања накнаде за коришћење јавних 
добара сходно члану 16. став 1. и члану 25. став 2. ове одлуке. 

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

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном  од 35.000,00 
динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и обвезник накнаде – физичко лице 
новчаном казном  од 12.000,00 динара. 

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                       Члан 36 

Обавезе по основу накнада које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу ове 
одлуке, измириће се у складу са прописима који су били на снази у време настанка 
обавезе.  

Поступци утврђивања, наплате и контроле накнада који су започети до дана ступања на 
снагу ове одлуке, окончаће се по прописима по којима су започети. 

Члан 37 

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о висини накнаде за 
постављање подземних и надземних водова и инсталција на јавним путевима на 
територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 22/2013) и Тарифни 
бројеви 2., 4. и 6. Одлуке о комуналним таксама („Службени лист општине Сента“, број 
22/2013, 29/2016, 26/2017 и 14/2018).  
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Члан 38 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 

 

Република Србија        
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента                 Заменик председника Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента                     Тибор Патаки с. р. 
Број: 43-1/2019-I      
Дана: 22. маја 2019. године     
С е н т а 

Образложење: 

Према члану 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члану 45. став 1. тачка 6. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 4/2019), Скупштина општине, у 
складу са законом, доноси прописе и друге опште акте.  

Према члану 191. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени 
гласник РС”, бр. 95/2018) ближе услове и критеријуме за спровођење јавног конкурса 
односно за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементом концесије, из 
става 2. овог члана, укључујући и начин одређивања накнаде за постављање рекламних 
табли поред општинског пута, уређује са актом надлежног органа јединице локалне 
самоуправе. 

Према члану 204. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени 
гласник РС”, бр. 95/2018) јединица локалне самоуправе прописује својим актом износ 
накнаде и олакшице за накнаде за општинске путеве и улице.  

Према члану 212. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени 
гласник РС”, бр. 95/2018) јединица локалне самоуправе прописује својим актом износ 
накнаде у зависности од броја становника, степена развијености и др. критеријума, као и  
олакшице за плаћање накнаде за општинске путеве и улице. 

Према члану 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени 
гласник РС”, бр. 95/2018) актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује се 
висина накнаде у складу са ст. 1. и 2. овог члана, олакшице, начин достављања и садржај 
података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања 
накнаде. 

 
Крајем 2018. године донет је Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени 
гласник РС”, бр. 95/2018) којим су укинути одредбе које су регулисале неке од 
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комуналних такси, услед чега је настала потреба да се овај област регулише општинским 
општим актом.   

 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је доношење Одлуке о износима накнада за коришћење јавних 
добара на територији општине Сента. 

 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
и мишљења Одбора за буџет и финансије и Одбора за статут и нормативна акта 
Скупштине општине за доношење Одлуке о износима накнада за коришћење јавних 
добара на територији општине Сента, донела је одлуку као у диспозитиву.  
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Предлог 
На основу члана 32. става 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и 
члана 45. става 1. тачке 89. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, број 4/2019), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 22. маја 
2019. године донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ЗАСНИВАЊУ СЛУЖБЕНОСТИ ПРАВА ПРОЛАЗА У КОРИСТ 

ОПШТИНЕ СЕНТА  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком, у складу са законом, врши се заснивање службености права пролаза 
на грађевинском земљишту које се налази на катастарској парцели 8084/9 КО 
Сента у корист Општине Сента. 
 

Члан 2. 
 
Стварна службеност права пролаза из члана 1. ове одлуке заснива се без обавезе 
плаћања накнаде. 

 
Члан 3. 

 
Овлашћује се председник општине Сента да закључи уговор са „WV BIOMASS 
OPERATIONS SETA-1” о заснивању службености права пролаза у корист Општине 
Сента на предметном земљишту ради регулисања међусобних односа поводом 
заснивања службености права пролаза у корист Општине Сента. 
 

Члан 4. 
 
Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Сента“. 

 
Република Србија        
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента      Заменик председника Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента                     Тибор Патаки с. р. 
Број: 46-5/2019-I      
Дана: 22. маја 2019. године     
С е н т а 

 
Образложење: 

Према члану 49. став 1. Закона о основама својинскоправних односа („Службени 
лист СФРЈ“, број 6/1980 и 36/1990, „Службени лист СРЈ“, број 29/1996 и 
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„Службени гласник РС“, број 115/2005 – др. закон) стварна службеност је право 
власника једне непокретности (повласно добро) да за потребе те непокретности 
врши одређене радње на непокретности другог власника (послужно добро) или да 
захтева од власника послужног добра да се уздржава од вршења одређених радњи 
које би иначе имао право вршити на својој непокретности, док према члану 51. 
истог закона стварна службеност заснива се правним послом, одлуком државног 
органа и одржајем. 

Према члану 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члану 45. став 
1. тачка 89. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 4/2019), 
Скупштина општине, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене 
законом и статутом.  

Пре 3 године Општина Сента закључила је уговор о преносу права својине на 
непокретностима којим је од АД Фабрика шећера ТЕ-ТО Сента прибавила  
топловодну мрежу за даљинско грејање. С обзиром да се део толплповодне мреже 
и прикључак нове топлане на топловодну мрежу налазе на катастарској парцели 
број 8084/9 КО Сента која је у власништву предузећа „WV BIOMASS 
OPERATIONS SETA-1”, а и с обзиром да је неопходно да се обезбеди могућност 
редовног одржавања толоповода односно отклањања последица евентуалних 
хаварија на толповодној мрежи, настала је потреба да се у корист Општине Сента 
заснива службеност права пролаза на предметној катастарској парцели. 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента предложило је доношење Одлуке о заснивању 
службености права пролаза у корист Општине Сента. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента и мишљења Одбора за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и 
екологију за доношење Одлуке о заснивању службености права пролаза у корист 
Општине Сента, донела је одлуку као у диспозитиву.  
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Предлог 
На основу члана 46. става 1. тачке 58. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 25/2017) и члана 13. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне 
средине („Службени лист општине Сента“ број 6/2014 и 29/2016), Скупштина општине 
Сента на својој седници одржаној дана 22. маја 2019. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ  И З В Е Ш Т А Ј А 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 
I 
 

УСВАЈА СЕ Извештај o коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Сента за 2018. годину. 
 

II 
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 501-13/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 

Образложење:                                          
 
Према члану 100. Законa о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 
135/04, 36/2009 и 72/2009-др. Закони , 43/2011 - одлука УС и 14/2016) јединица локалне 
самоуправе је дужна да отвори буџетски фонд у складу са законом којим се уређује 
буџетски систем. 
 
Средства буџетског фонда користе се наменски, за финансирање акционих и санационих 
планова у складу са Националним програмом, односно за финансирање програма и 
планова јединице локалне самоуправе из члана 68. овог Закона. 
 
Према члану 7. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине („Службени лист 
општине Сента“, број 7/2010) средства остварена у буџетском фонду користе се у складу 
са усвојеним Програмом коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни 
орган јединице локалне самоуправе.  
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Према члану  13. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на 
територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 6/2014) Општински 
инспектор за заштиту животне средине једанпут годишње подноси Скупштини општине 
извештај о реализацији програма и утрошка средстава за заштиту и унапређивање 
животне средине, за претходну годину. 
 
Општинско веће општине Сента је дана 2019. године донело закључак којим се утврђује 
предлог Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Сента за 2018. годину и исти се упућује Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање. 
 
Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда, аутономна покрајина и јединица 
локалне самоуправе достављају Министарству најкасније до 31. марта текуће године за 
претходну годину, односно на захтев Министарства. 
 
На основу изложеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање извештаја 
о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента за 
2018. годину у предложеном тексту. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента -Општинска управа 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
Одсек за инспекцијске послове 
Број: 501-13/2019-I 
Дана: 13.03.2019. године 
 

 
И З В Е Ш Т А Ј  

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

У складу са ставом 4. члана 100. Закона о заштити животне средине ("Службени Гласник 
РС", бр. 135/2004, 36/2009, 72/09 - др. Закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016, 76/2018 и 
95/2018-др. закон) члана 7. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине 
општине Сента ( „Службени лист општине Сента“ број 7/2010) и члана 13. Одлуке о 
накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ број 6/2014 и 29/2016) доноси се извештај о коришћењу 
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента, остварених на 
основу накнаде из члана 85., 85.а. и 87. Закона о заштити животне средине („Службени 
Гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 72/09 - др. закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016, 
76/2018 и 95/2018-др. закон). 
 
 
I. КРАТКА РЕКАПИТУЛАЦИЈА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 

ГЛАВНЕ ТАЧКЕ У ПРОГРАМУ ЗА 2017. ГОДИНУ Планирано Потрошено 

Подстицајни, превентивни и санациони програми и 
пројекти 16.188.651,91 12.955.273,55 

Програми и пројекти праћења стања животне средине 3.530.580,28 3.115.237,42 
Образовне активности и јачање свести о потреби 
заштите животне средине 1.335.000,00 495.881,02 

Програми и пројекти из области заштите животне 
средине намењени цивлном сектору, невалидним 
орагнизацијама и школским установама на 
територији општине Сента 

187.000,00 0,00 

Информисање и објављивање података о стању и 
квалитету животне средине 50.000,00 0,00 

УКУПНА СРЕДСТВА за 2016. годину 21.291.232,19 16.566.391,99 
 
На основу изнетих приказа  закључено је следеће: 
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Почетно салдо у 2017. години 6.291.232,19 динара 
Приходи у 2017. години 14.405.009,92 динара 
Расходи у 2017. години 16.566.391,99 динара 
Пренета средства за 2018. годину  4.129.850,12 динара 

 
 
Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине 
Сента за 2017. годину је прихваћен на седници општинског Већа општине Сента дана  
27.02.2018. године , а од стране Скупштине општине Сента прихваћен дана 04.04.2018. 
године под бројем: 501-15/2018-I. 
                                                                               
У складу са чланом 100. став 6. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник 
РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/09, 43/2011 и 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон ), 
Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Сента остварених по основу накнаде за заштиту животне средине и накнаде за 
загађивање животне средине за 2017. годину је достављен  Министарству  заштите 
животне средине под бројем: 501-15/2018-I дана 04.04.2018. године од стране Одсека за 
буџет и финансије Одељења за привреду и финансије Општинске управе Сента. 
 
 
II. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Сента за 2018. годину ("Службени лист општине Сента" бр. 3/2018), је 
прихваћен од стране Министарства животне средине под бројем: 401-00-00200/ 2018-02  
дана 20.02.2018. године и прихваћен од стране Скупштине општине Сента дана 
04.04.2018.године под бројем: 415-2/2018-I, Измена Програма коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента за 2018. годину 
("Службени лист општине Сента", бр. 11/2018), је прихваћен од стране Министарства 
заштите животне средине под бројем: 401-00-00200/ 2018-02 дана 23.07.2018. године и 
прихваћен од стране Скупштине општине Сента дана 18.10.2018. године под бројем: 415-
3/2018-I. 
 
На основу Програма о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Сента за 2018. годину планиран је прилив средстава на име накнаде за 
заштиту животне средине и на име накнаде за загађивање животне средине у висини од 
15.000.000,00 динара.  
 
Од планираних средстава остварен је приход од 13.560.413,62 динара, а пренета 
средства из претходне године износе 4.129.850,12 динара.  
 
Извор средстава за 2018.годину   Планирано   Остварено 
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Наканда за заштиту животне средине на основу члана 
87. Закона о заштити животне средине и наканда за 
загађивање животне средине на основу члана 85. 
Закона о заштити животне средине („Службени 
Гласник РС“ бр. 135/09, 36/09, 72/09, 43/2011 и 
14/2016). 

15.000,000,00 13.560.413,62 
 

Пренета средства из 2017. године   4.129.850,12   4.129.850,12 

УКУПНО 19.129.850,12 
 
17.690.263,74 

 
 
 
У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средин.е за 2018. годину потрошено је 10.803.461,71 динара. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1. Подстицајни, превентивни и санациони 
програми и пројекти Планирано Потрошено 

 
Проценат 

остваривања 
Текућа субвенција за  Регионалну депонију 8.939.202,00 5.708.137,00 63,85 % 
Постављање зелених острва 1.359.268,12 0,00 0 % 

Санација дивљих депонија путем контејнера 1.410.000,00    1.307.973,00 92,76 % 
Преузета обавеза из 2016.године за израду 
Локалног плана за уштеду електричне енергије 
ради енергетске ефикасности општине Сента  

130.000,00 0,00 0% 

Одстрањивање радиоактивних громобрана 2.000.000,00    283.200,00 14 % 

УКУПНО: 13.838.470,12 7.299.310,00 52,74% 

 
2. Програми и пројекти праћења стања 
животне средине Планирано Потрошено Проценат 

остваривања 
Мониторинг комуналне буке  1.000.000,00 815.820,00 81,52% 

Мониторинг квалитета ваздуха 2.200.000,00 1.822.590,00 82,84% 

Преузета обавеза из 2017.године - по уговору бр. 
01-3-II-3/2017     Мониторинг 331.380,00 331.380,00 100% 

Мониторинг буке у граду 300.000,00 298.200,00 99,40% 

УКУПНО: 3.831.380,00 3.267.990,00 85,29% 
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3. Образовне активности и јачање свести 
о потреби заштите животне средине 

Планирано Потрошено 
Проценат 

остваривања 
Акција за „Чистију Сенту“ 100.000,00 76.204,11 76,20 % 
Набавка кеса од природног материјала 
(екоторбе) 

100.000,00 99.960,00 99,96% 

Набавка канте за смеће  1.000.000,00 0,00 0% 
Израда и постављање едукационих табли 60.000,00 59.997.60 100% 
УКУПНО: 1.335.000,00 236.161,71 17,69% 

 
 

4. Програми и пројекти из области 
заштите животне средине намењени  
школским и предшколским установама  

Планирано Потрошено 
 

Проценат 
остваривања 

Програми и пројекти из области заштите 
животне средине намењени школским и 
предшколским установама 

150.000,00 0,00 
 

0% 

УКУПНО: 150.000,00 0,00 0% 
 
    

5. Информисање и објављивање података 
о стању и квалитету животне средине Планирано Потрошено Проценат 

остваривања 
Информисање и објављивање података у 
вези са заштитом животне средине ( 
плакати, флајери и огласи) 

50.000,00 0,00 0% 

УКУПНО: 50.000,00 0,00 0% 
    

УКУПНА СРЕДСТВА У 2018 ГОДИНИ 19.129.850,12 10.803.461,71 56,47% 
 

На основу укупних средстава у 2018. години и укупног расхода у 2018. години, може се 
закључити да су средства буџетског фонда за заштиту животне средине у 2018. години 
потрошени у 61,07%-у. 

 
Укупна средства у 2018. 
години (пренета средства + 
приход) 

Укупан расход у 
2018. години 

Проценат искоришћавања средстава 
буџетског фонда за заштиту животне 
средине у 2018. години 

 
17.690.263,74динара 

 
10.803.461,71динара 

 
61,07% 
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На основу изнетих приказа може се закључити да: 
 

Почетно салдо у 2018. години  4.129.850,12 динара  
Приходи у 2018.години   13.560.413,62 динара 
Расходи у 2018.години   10.803.461,71 динара 
Пренета средства за 2019.годину 6.886.802,03 динара 
 
                                                                                   
                                                                                 Начелник Одељења за грађевинске и                
                                                                                                    комуналне послове 
 
 
                                                                                         Туза Валерија, дипл. инг. грађ. 
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Предлог 
На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 
број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 
14/2016 76/2018 и 95/2018-др. закон), члана 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. 
закон) и члана 46. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 25/2017), 
а по прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије 
бр.401-00-00240/2019-02 од 18.02.2019. године Скупштина општине Сента на седници 
одржаној 22. маја 2019 . године доноси 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I 
Усваја се Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Сента за 2019. годину у предложеном тексту. 

 
II 

Текст Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Сента за 2019. годину чини саставни део овог Закључка. 

 
III 

Овај Закључак се заједно са Програмом објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 415-2/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 

Образложење:                                          
 

Чланом 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 
76/2018 и 95/2018-др. закон) утврђено је да се средства буџетског фонда користе за 
финансирање заштите и унапређивање животне средине, на основу утврђеног програма 
коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе у складу са акционим и санационим плановима из 
члана 68. овог закона, по претходно прибављеној сагласности Министарства о намени 
коришћења средстава.  
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Према члану 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члану 46. Статута општине 
Сента (“Службени лист општине Сента”, бр. 25/2017) општина, преко својих органа, у 
складу с Уставом и законом стара се о заштити животне средине, доноси програме 
коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, 
односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и 
својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и 
унапређење животне средине. 

 
Дана 01.03.2019. године Министарство заштите животне средине Републике Србије 
доставио је сагласност на нацрт Програма коришћења буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Сента за 2019. годину. 

 
Општинско веће је на својој седници утврдило предлог Програма коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента за 2019. годину у 
предложеном тексту и исти упутило Скупштини општине Сента на разматрање и 
усвајање.  
 

4



П  Р  О  Г  Р  А  М 
 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ 

I. Овим Програмом о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Сента за 2019. годину утврђују се намене и начин коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента (у даљем тексту: Фонд) за 
2019. годину, намењени за реализацију планова, програма, пројеката и других 
активности у области заштите и унапређења животне средине на територији општине 
Сента у 2019. години. 

II. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од  19.886.802,03 РСД, 
оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по 
Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији општине 
Сента ("Службени лист општине Сента", бр. 6/2014 и 29/2016), као и од накнаде за 
загађивање животне средине, и то од: 

- накнада за заштиту и унапређивање животне  
  средине и накнада за загађивање животне средине             13.000.000,00 РСД 
- пренета средства из претходне године                                     6.886.802,03 РСД 

III. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање 
обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине; 
подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; програма и пројеката 
праћења стања животне средине (мониторинг); програма у вези са управљањем отпадом;  
едукативних програма на јачању свести; информисање и објављивање података о стању 
животне средине; као и других активности од значаја за заштиту животне средине у 
општини. 

 
IV. Неискоришћена средства Буџетског фонда на крају текуће године преносе се у наредну 

годину у складу са чланом 10. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине ( 
„Службени лист општине Сента“ број 7 /10). 
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Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине користиће се према 
Програму коришћења, и то: 
 
1. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти: 
 
Назив програма или пројекта: Износ (РСД) 
Текућа субвенција за Регионалну депонију 3.791.210,00 
Постављање зелених острва 1.350.000,00 
Санација дивљих депонија путем контејнера 1.513.902,03 
Управљање отпадом на градском подручју општине Сента – 
Набавка контејнера за одлагање отпада и остатака за потребе 
домаћинства од  5 м3 

1.000.000,00 

Управљање отпадом на градском подручју општине Сента – 
Набавка контејнера за одлагање отпада и остатака за потребе 
домаћинства  од 1,1 м3 

800.000,00 

Набавка канти за смеће и постављање истих на јавним 
површинама  1.000.000,00 

Набавка садница за јавне зелене површине 2.000.000,00 
Оснивање и одржавање зелених површина у циљу побољшања 
квалитета чинилаца животне средине (заштите од буке, 
прашкасте материје и хортикултурално уређење) 

2.000.000,00 

УКУПНО: 13.455.112,03 

 
2. Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) на територији 
општине Сента 
 
За реализацију ових програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и научним 
организацијама и установама у складу са прописима. 
 

Назив програма или пројекта: Износ (РСД) 
Мониторинг комуналне буке  952.000,00 
Мониторинг квалитета ваздуха 2.864.000,00 
Преузете обавезе из 2018. године за мониторинг квалитета 
ваздуха 

165.690,00 

Мониторинг буке у граду 300.000,00 

УКУПНО: 4.281.690,00 

 
 
 
 
4. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине 
 
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 
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средине, орган надлежан за заштиту животне средине Општинске управе, самостално или 
у сарадњи са другим органима Општине, организацијама и службама, школама, стручним 
и научним организацијама или појединцима и невладиним организацијама, организоваће 
се или ће се узети учешће на предавањима, семинарима и трибинама из области заштите и 
унапређења животне средине и обележавању значајних догађаја и датума из области 
заштите животне средине (Дан заштите животне средине, Светски дани без аутомобила, 
или други значајни датуми, догађаји, манифестације, акције и пројекти). 
 
 

Назив програма или пројекта Износ (РСД) 
Акција за „Чистију Сенту“ 300.000,00 
Набавка кеса од природног материјала (екоторбе) 300.000,00 
Набавка канте за смеће 1.000.000,00 
Израда и постављање едукационих табли 200.000,00 

УКУПНО: 1.800.000,00 

 
 
5. Програми и пројекти из области заштите животне средине намењени школским и 
предшколским установама  
 

Назив програма или пројекта: Износ (РСД) 
Програми и пројекти из области заштите животне средине 
намењени школским  и предшколским  установама 300.000,00 

УКУПНО: 300.000,00 

 
6. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању 
животне средине, јавности рада надлежног органа за заштиту животне средине и јачања 
свести о значају заштите животне средине поставиће се Интернет презентација надлежног 
органа за заштиту животне средине. 
Истовремено ће се обавештавање јавности о стању животне средине вршити и путем 
средстава јавног информисања. 
 

Назив програма или пројекта: Износ (РСД) 
Информисање и објављивање података у вези са заштитом 
животне средине ( плакати, флајери и огласи) 50.000,00 

УКУПНО: 50.000,00 

 
V. Финансирање или суфинансирање активности из тачке III. овог програма вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за 
заштиту и унапређење животне средине на територији општине Сента. 
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VI. Када се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном 

износу, расходи ће се остварити по приоритетима које утврди Председник општине 
Сента, и то: обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе. 

 
VII. Средства из тачке II. овог Програма могу да се увећају за износ донација и прихода из 

других извора, која ће се користити у складу са овим програмом.  
 

VIII. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 
појединачних програма и пројеката спроводи Одељење за грађевинске и комуналне 
послове Општинске управе општине Сента. 
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                                                                                                                                Предлог 
На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 ) и члана 45.  став  1.  
тачка  58) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 
 

                                               З А К Љ У Ч А К  
О    УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ  И ФИНАНСИЈСКОГ 

ИЗВЕШТАЈА  СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „СТЕВАН СРЕМАЦ“ У 
СЕНТИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај Српског културног центара 
“Стеван Сремац” у Сенти за 2018. годину.  

 
II 

 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 64-6/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 
 

Образложење: 
 
Српски културни центар “Стеван Сремац” у Сенти,  дана 21. марта 2019. године, 
доставио је Општинској управи општине Сента: Извештај о раду Српског 
културног центара “Стеван Сремац” у Сенти за 2018. годину, Финансијски 
извештај  Српског културног центара “Стеван Сремац” у Сенти за 2018. годину, 
Завршни рачун Српског културног центара “Стеван Сремац” у Сенти за 2018. 
годину и изводе из записника са седнице Управног одбора установе одржане дана 
25. фебруара 2019. године, на којој је донета Одлука о усвајању  Извештаја о раду 
Српског културног центара “Стеван Сремац” у Сенти за 2018. годину, о усвајању  
Финансијског извештаја  Српског културног центара “Стеван Сремац” у Сенти за 
2018. годину и о усвајању  завршног рачуна  Српског културног центара “Стеван 
Сремац” у Сенти за 2018. годину. 
      
Одредбом члана 44. став 1. тачка 8) Закона о култури („Службени гласник РС“, 
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је: „Управни одбор установе 
усваја годишњи извештај о раду и пословању“. 
 
Одредбом члана 23. Одлуке о оснивању Српског културног центара “Стеван 
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Сремац” Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 28/2016 и 13/2018), прописано 
је: „Установа је дужна да најкасније до 15. марта текуће године, поднесе 
Скупштини општине извештај о раду и извештај о финансијском пословању за 
претходну годину. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 ), прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом“. 
 
Одредбом члана 46.  став  1.  тачка  28)  Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 25/2017 – пречишћени текст), на дан усвајања извештаја о 
раду и финансијског извештаја од стране Управног одбора установе, било је 
прописано: “Скупштина општине, у складу са законом, 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“. 
 
Одредбом члана 22.  став  2. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  прописано је: 
„Друштва капитала, установе и друге организације, чији је оснивач односно 
већински власник 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“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента,  прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом, разматра и  усваја годишње извештаје 
о  раду јавних  предузећа,  установа и  других јавних служби чији је оснивач или 
већински власник општина и осталих корисника буџета Општине и даје сагласност 
на њихов програм рада“. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, својим закључком утврдило је предлог Закључка о 
усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Српског културног центара 
“Стеван Сремац” у Сенти за 2018. годину и упутило је Скупштини општине Сента 
на разматрање и усвајање. 
  
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа 
општине Сента и мишљења, донела је закључак као у диспозитиву. 
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Предлог 

На основу члана 44. став 2. и 74. став 2.  Закона о култури („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. закон)  и члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 
 

З  А  К  Љ  У  Ч А  К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „СТЕВАН СРЕМАЦ“У СЕНТИ ЗА 2019. 
ГОДИНУ СА УТВРЂЕНОМ ВИСИНОМ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ТЕКУЋИХ РАЗХОДА И ИЗДАТАКА  УСТАНОВЕ У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

 
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада и Финансијски план Српског културног центра 
„Стеван Сремац“ у Сенти  за 2019.  годину. 

 
II 
 

УТВРЂУЈЕ  СЕ  да ће општина Сента у 2019. години учествовати у финансирању 
текућих расхода и издатака Српског културног центра „Стеван Сремац“ у Сенти  
новчаним средствима у укупном износу од 3.869.935,00 динара.  

 
III 

 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента                     Заменик председника Скупштине општине 
Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 64-5/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 

 
Образложење: 

 
Српски културни центар „Стеван Сремац“ у Сенти, дана 28. новембра 2018. године,  
доставио је Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Сента: 
Финансијски план Српског културног центра „Стеван Сремац“ у Сенти за 2019. 
годину. Према достављеном финансијском плану, средствима буџета општине 
Сента у укупном износу од 3.869.935,00 динара  ће се  финансирати текући расходи 
и издаци установе.   
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Српски културни центар „Стеван Сремац“ у Сенти,  дана 21. марта 2019. године,  
доставио је Општинској управи општине Сента: План рада Српског културног 
центра „Стеван Сремац“ у Сенти за 2019. годину, као и  извод из записника са 
седнице Управног одбора установе одржане дана 25. фебруара 2019. године, на 
којој је донета Одлука о усвајању Плана рада Српског културног центара “Стеван 
Сремац” у Сенти за 2019. годину.  

Одредбом члана 44. става 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је:  „Када је оснивач установе 
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе сагласност 
на акте из става 1. тачka 5) и 6) даје оснивач, а у члану 44. става 1. тачка 5) и 6) 
Закона о култури, као надлежност управног органа установе набројано је следеће:  
„5) доноси програме рада установе, на предлог директора“ и „6) доноси годишњи 
финансијски план“. 

Одредбама члана 74. од става 1. до 4. Закона о култури, прописано је:  „Установе 
чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица 
локалне самоуправе, финансирају се или суфинансирају из буџета оснивача и 
других извора предвиђених овим законом.  
 
Висину средстава за финансирање, односно суфинансирање програма установа из 
става 1. овог члана утврђује оснивач, на основу стратешког плана и предложеног 
годишњег програма рада установе.  
 
Предлог годишњег програма рада установа из става 1. овог члана садржи посебно 
исказана средства потребна за финансирање програмских активности, као и 
средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака.  
 
Установе културе из става 1. овог члана подносе оснивачу предлог годишњег 
програма рада најкасније до 20. јула текуће године, за наредну годину“. 

Одредбом члана 75. став 1. Закона о култури, прописано је:  „Министарство, орган 
аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
послове културе утврђује који ће се културни програми, односно делови програма, 
текући расходи и издаци установа из члана 74. став 1. овог закона финансирати 
средствима буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе“. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 ), прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом“. 
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Одредбом члана 46. став 1. тачка 22) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 25/2017 - пречишћен текст), на дан усвајања Годишњег плана 
рада и финансијског плана од стране Управног одбора установе, било је 
прописано: “Скупштина општине, у складу са законом, 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”. 
 
Одредбом члана 20.  став  3. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  прописано је: 
„Друштва капитала, установе и друге организације чији је оснивач односно 
већински 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“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента, који је ступио на 
снагу 8. марта 2019. године,  прописано је: „Скупштина општине, у складу са 
законом, разматра и  усваја годишње извештаје о  раду јавних  предузећа,  
установа и  других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина и 
осталих корисника буџета Општине и даје сагласност на њихов програм рада“. 

 
Према мишљењу Одељења за буџет и финансије Општинске управе општине 
Сента, Финансијски план Српског културног центра „Стеван Сремац“ у Сенти  за 
2019.  годину  је у сагласности  са Одлуком о буџету општине за 2019. годину.   

 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о 
давању сагласности на План рада и Финансијски план Српског културног центра 
„Стеван Сремац“ у Сенти  за 2019.  годину са утврђеном висином средстава 
општине за финансирање текућих расхода и издатака установе у 2019. години и 
упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 

 
Скупштина општина након разматрања предлога Општинског већа донела је 
закључак као у диспозитиву. 
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                                                                                                                                Предлог 
На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 ) и члана 45.  став  1.  
тачка  58) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 

                                                
                                                   З А К Љ У Ч А К  

О    УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ   И 
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА 

„ТУРЗО ЛАЈОШ“ У СЕНТИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

I 
УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду и Финансијски извештај Културно-
образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти  за 2018. годину.  

 
II 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 64-1/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 

Образложење: 
 

Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти 1. марта 2019. године, 
доставио је Општинској управи општине Сента, Годишњи извештај о раду 
Културно-образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти за 2018. годину и 
Финансијски резултат односно Финансијски извештај Културно-образовног центра 
„Турзо Лајош“ у Сенти  за 2018. годину, као и извод из записника са седнице 
Управног одбора установе одржане 26. фебруара 2019. године, на којoj је донета 
Одлука о усвајању  Извештаја о раду и Финансијског извештаја Културно-
образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти за 2018. годину. 
 
Одредбом члана 44. став 1. тачка 8) Закона о култури („Службени гласник РС“, 
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је: „Управни одбор установе 
усваја годишњи извештај о раду и пословању“. 
 
Одредбом члана 12. Одлуке о оснивању Културно-образовног центар “Турзо 
Лајош” у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр. 7/2011), прописано је: „У 
вршењу оснивачких права Скупштина разматра и усваја годишњи извештај о раду и 
пословању Културно образовног центра“. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 ), прописано је: 
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„Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом“. 
 
Према члану 5. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом 
Културно-образовног 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 
задржава право да њени надлежни органи и даље врше надзор над Установом, 
доносе и мењају оснивачки акт Установе, дају сагласност на статут и на друге 
опште акте Установе, с тим да су дужни да при вршењу ових надлежности 
испоштују права које је Савет стекао овим Уговором.“ 
 
Одредбом члана 46.  став  1.  тачка  28)  Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 25/2017 – пречишћени текст), на дан усвајања извештаја о 
раду и финансијског извештаја од стране Управног одбора установе, било је 
прописано: “Скупштина општине, у складу са законом, 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“. 
 
Одредбом члана 22.  став  2. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  прописано је: 
„Друштва капитала, установе и друге организације, чији је оснивач односно 
већински власник 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“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  
прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, разматра и  усваја 
годишње извештаје о  раду јавних  предузећа,  установа и  других јавних служби 
чији је оснивач или већински власник општина и осталих корисника буџета 
Општине и даје сагласност на њихов програм рада“. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, својим закључком утврдило је предлог Закључка о 
усвајању Годишњег извештаја о раду и Финансијског извештаја Културно-
образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти  за 2018. годину и упутило је 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа 
општине Сента и мишљења, донела је закључак као у диспозитиву. 
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                   ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2018.ГОДИНУ

ООСО

ПА0001 ПА0002 ПА0003 П4 П5 ПА0001 ПА0002 ПА0003 П3 ПА0001 ПА0002 ПА0003 П3 ПА0001 ПА0002 ПА0003 ПА0001 ПА0002 ПА0003 ПА0001 ПА0002 ПА0003 ПА0001

732151 Tекуће донације од међународних 
организација 132,744.18 684,765.90 2,527,226.96 924,955.44 4,269,692.48

742151 Приходи од продаје добара и услуга 0.00
742155 Пиходи од давања у закуп 0.00

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и  
правних лица 1,399,900.00 6,001.14 793,998.86 2,199,900.00

771111 Меморадумске ставке за рефундацију расхода 45,348.11 35,179.40 26,069.56 43,972.13 150,569.20

791111 Приходи из буџета 28,439,745.80 2,565,301.99 1,443,874.51 2,132,010.06 1,384,916.00 35,965,848.36
УКУПНО : 28,439,745.80 2,565,301.99 1,443,874.51 3,531,910.06 1,384,916.00 45,348.11 35,179.40 0.00 26,069.56 132,744.18 684,765.90 2,527,226.96 924,955.44 6,001.14 793,998.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,972.13 42,586,010.04

ООСО

ПА0001 ПA0002 ПА0003 П4 П5 ПА0001 ПA0002 ПА0003 П3 ПА0001 ПA0002 ПА0003 П3 ПА0001 ПA0002 ПА0003 ПА0001 ПA0002 ПА0003 ПА0001 ПA0002 ПА0003 ПА0001
411 Плате, додаци и накнаде запослених 16,254,904.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,254,904.59

411111 Плате по основу цене рада 13,015,940.49 13,015,940.49

411112 Додатак за рад дужи од пуног радног времена 100,628.26 100,628.26

411115 Докатак за време проведено  на раду(минули 
рад) 808,227.48 808,227.48

411117 Накнада зараде за време привремене 
спречености за рад до 30 услед болести 171,908.36 171,908.36

411118
Накнада зараде за време одсуствовања са рада 
на дан празника који је нерадни дан, 
годишњег одмора, плаћеног одсуства 

2,158,200.00 2,158,200.00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,909,627.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,909,627.94

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 1,950,588.53 1,950,588.53

412211 Допринос за здравствено осигурање 837,127.67 837,127.67
412311 Допринос за незапосленост 121,911.74 121,911.74

413 Накнаде у натури 20,198.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,198.10
413142 Поклони за децу запослених 20,198.10 20,198.10

414 Социјална давања запосленима 44,444.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,444.48
414111 Породиљско боловање 0.00
414121 Боловање преко 30 дана 0.00
414311 Отпремнине приликом одласка у пензију 0.00
414312 Оптремнина у случају отпуштања са посла 0.00

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
члана уже породице 44,444.48 44,444.48

415 Накнаде трошкова за запослене 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са 
посла 36,000.00 36,000.00

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

451,564.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,564.99

416111 Јубиларна награда 451,564.99 451,564.99
421 Стални трошкови 6,008,733.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1,942.67 0.00 0.00 0.00 25,306.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,037,523.22

421111 Трошкови платног промета 61,069.65 1,442.67 62,512.32
421121 Трошкови банкарских услуга 14,059.00 500.00 25,306.87 39,865.87
421211 Услуге за електричну енергију 1,286,372.56 1,286,372.56
421221 Природни гас 64,866.84 64,866.84
421225 Трошкови грејања – централно грејање 3,874,072.14 3,874,072.14
421311 Услуге водовода и канализације 209,188.41 209,188.41
421323 Услуге заштите имовине 27,631.00 27,631.00
421411 Телефон, телекс и телефакс 112,546.42 112,546.42
421412 Интернет и слично 66,389.24 66,389.24
421414 Услуге мобилног телефона 56,074.42 56,074.42
421421 Поштанске услуге 13,282.00 1,540.00 14,822.00
421511 Осигурање зграда 0.00
421513 Осигурање опреме 116,551.00 116,551.00
421519 Oсигурање остале имовине 0.00

421521 Осигурање запослених у случају несреће на 
раду 75,192.00 75,192.00

421522 Здравствено осигурање запослених 31,439.00 31,439.00
422 Трошкови путовања 0.00 29,100.53 227,370.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,470.53

422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном 
путу 0.00

422121 Трошкови превоза на службеном путу 0.00
422131 Трошкови смештаја на службеном путу 0.00
422194 Накнада за употребу сопственог возила 500.53 500.53
422199 Остали трошкови за службена путовања 0.00

422211 Трошкови дневница за службени пут у 
иностранство 0.00

422221 Трошкови превоза на службеном путу у 
иностранство 5,250.00 5,250.00

422231 Трошкови смештаја на службеном путу ин. 18,620.00 18,620.00

422293 Накнада за употребу сопственог возила у 
иностранство 0.00

422911 Oстали трошкови транспорта 28,600.00 203,500.00 25,000.00 257,100.00
423 Услуге по уговору 352,054.52 670,656.84 70,900.98 1,709,309.51 0.00 8,774.59 0.00 0.00 0.00 0.00 45,534.00 0.00 0.00 2,787.11 217,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305,860.01 0.00 0.00 3,383,722.56

423111 Услуге превођења 0.00
423211 Услуге за израду софтвера 0.00
423221 Услуге за одржавање рачунара 91,872.00 91,872.00

423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00

423321 Котизација за семинаре 0.00
423322 Котизације за стручна саветовања 0.00
423391 Издаци за стручне испите 0.00
423399 Остали издаци за стручно образовање 0.00
423411 Услуге штампања билтена 0.00
423413 Услуге штампања публикација 0.00
423419 Остале услуге штампања 304,745.00 3,000.00 70,070.00 377,815.00
423421 Услуге информисања јавности 0.00
423431 Услуге рекламе и пропаганде 0.00
423521 Право заступање пред домаћим судовима 0.00
423599 Остале стручне услуге 246,064.18 83,400.00 19,339.79 1,280,678.73 1,629,482.70
423621 Угоститељске услуге 155,799.99 26,564.00 308,807.00 217,845.00 305,860.01 1,014,876.00
423711 Репрезентација 10,118.34 76,307.66 21,997.19 49,753.78 8,774.59 15,578.19 2,787.11 185,316.86

Укупно

Укупно
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 13

Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 13

Средства из донације од 08

Средства из донације од 08

Нераспоређена средства из донације 
из ранијих година 15

Нераспоређена средства из донације 
из ранијих година 15

Средства из донације 05

Средства из општинског буџета

Средства из општинског буџета

Средства из донације 05Средства из сопствених прихода 04

Средства из сопствених прихода 04
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423712 Поклони 50,404.19 29,955.81 80,360.00
423911 Остале опште услуге 4,000.00 4,000.00

424 Специјализоване услуге 0.00 1,697,178.09 969,334.20 1,797,600.55 0.00 0.01 0.00 0.00 26,069.56 0.00 63,196.70 173,784.24 924,955.44 0.00 227,848.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,180.38 0.00 0.00 5,953,147.28
424211 Услуге образовања 227,848.11 73,180.38 301,028.49
424221 Услуге културе 1,697,178.09 969,334.20 1,797,600.55 0.01 26,069.56 63,196.70 173,784.24 924,955.44 5,652,118.79

425 Текуће поправке и одржавање 213,001.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,961.00
425111 Зидарски радови 0.00
425112 Столарски радови 0.00
425113 Молерски радови 0.00
425114 Радови на крову 0.00
425115 Водовод и канализација 569.00 569.00
425116 Радови на централном грејању 3,168.00 3,168.00
425117 Електричне инсталације 0.00
425119 Остале поправке и одржавања зграда 38,299.00 38,299.00
425212 Поправке електричне и електронске опреме 0.00
425219 Остале поправ.и одржав. опрем саобраћај 11,400.00 11,400.00
425221 Намештај 0.00
425222 Рачунарска опрема 92,737.00 25,680.00 118,417.00
425223 Опрема за комуникацију 0.00
425224 Електронска опрема 0.00
425225 Опрема за домаћинство 0.00
425241 Опрема за очунање животне средине 66,828.00 66,828.00
425261 Опрема за образовање 0.00
425262 Опрема за културу 2,280.00 2,280.00

426 Материјал 486,901.27 136,086.53 161,895.40 0.00 0.00 33,246.95 0.00 0.00 0.00 16,795.45 0.00 523,490.00 0.00 3,214.03 0.00 0.00 3,780.52 35,179.40 0.00 13,639.22 0.00 0.00 0.00 1,414,228.77
426111 Канцеларијски материјал 43,050.11 226.44 16,795.45 7,000.00 67,072.00
426122 Службена одећа 175,000.00 175,000.00
426131 Цвеће и декорација 2,000.00 15,000.00 17,000.00

426311 Стручна литература за редовне потребе 
запосених 85,400.00 85,400.00

426411 Бензин 49,668.53 49,668.53
426611 Материјал за образовање 0.00
426621 Материјал за културу 114,346.53 156,615.00 270,961.53
426811 Хемијска средства за чишћење 23,880.99 0.03 2,666.26 2,953.58 29,500.86
426819 Остали материјал за одржавање  хигијене 49,765.34 547.77 3,685.64 53,998.75
426911 Потрошни материјал 20,148.90 295.80 11,602.00 7,820.40 39,867.10
426913 Алат и инвентар 37,987.40 6,740.00 4,984.60 21,418.48 523,490.00 3,780.52 27,359.00 625,760.00

444 Пратећи трошкови задуживања 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,383.90 0.00 0.00 0.00 7,877.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,261.55
444111 Негативне курсне разлике 1,383.90 7,877.65 9,261.55

465 Остале донације и трансфери 1,503,639.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,503,639.24
465111 Остале текуће донације и трансфери 0.00
465112 Остале текуће донације по закону 1,503,639.24 1,503,639.24

482 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
482191 Остали порези 0.00
482211 Републичке таксе 0.00
482241 Општинске таксе 0.00
482251 Судске таксе 0.00
483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00

512 Машине и опрема 158,675.99 0.00 14,373.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,084.21 576,035.20 117,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,034,894.33
512211 Намештај 15,670.20 14,373.93 30,044.13
512221 Рачунарска опрема 46,775.00 46,775.00
512222 Штампачи 143,005.79 57,084.21 200,090.00
512231 Телефонска централа 0.00
512232 Телефони 0.00
512233 Мобилни телефони 0.00
512241 Електронска опрема 47,490.00 47,490.00
512242 Фотографска опрема 0.00
512251 Oпрема за домаћинство 16,660.00 16,660.00
512611 Опрема за образовање 0.00
512631 Опрема за културу 576,035.20 117,800.00 693,835.20

513 Остали некретнине и опрема 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
513111 Остали некретнине и опрема 0.00

515 Нематеријална имовина 0.00 30,000.00 0.00 0.00 1,384,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414,916.00
515121 Књиге у библиотеци 30,000.00 30,000.00
515122 Музејски експонати и споменици 1,384,916.00 1,384,916.00
515195 Остала заштићена права 0.00

УКУПНО : 28,439,745.80 2,565,301.99 1,443,874.51 3,531,910.06 1,384,916.00 45,348.12 0.00 0.00 26,069.56 132,744.18 684,765.90 815,074.24 924,955.44 6,001.14 445,693.11 0.00 116,245.52 35,179.40 0.00 13,639.22 379,040.39 0.00 0.00 40,990,504.58

П3 ИПА пројекат "Нова култура воде"
П4 Истакнути празници општине Сента
П5 Споменик Ђуле Дудаш

Културно-образовни центар "Турзо Лајош" у периоду од 01.01. до 31.12.2018.години је уплатио приход у буџет општине Сента по следећем:  
приходи од продаје добара и услуга који је остварио заједничка служба 65.000,00 динара,
приходи од продаје добара и услуга који је остварио музеј 2.430,00 динара,
приходи од продаје добара и услуга који је остварио дом културе од улазнице  373.225,16 динара,
приходи од продаје добара и услуга који је остварио библиотека од чланарине 133.450,00 динара,
приходи од продаје добара и услуга који је оставен од чланарине од народне фолклорне групе Ispiláng 109.200,00 динар.

Културно-образовни центар "Турзо Лајош" у периоду од 01.01. до 31.12.2018.години је остварио суфицит у износу  од 1.595.505,46 динара. Корекцијом увећава суфицит са износом од 546.809,53 динара са средсвима из 2017.године који су били наменско опредељена средства за покриће трошкова. Овко увећан суфицит износи 2.142.314,99 динара, који састоји:  
2.705,00 динара у поштанксим маркама у благајни,  
1.712.152,72 динара донације добијених од Министарства за људске ресурсе - Програм Шандор Чори из Мађарске  за развој мађарског фолклора и народне музике
348.305,75 динара донације добијених од Националног савета мађарске националне мањинње за наставак контиунелног оджавања екукатиног течаја уставнове "Pető" из Мађарке,
79.151,52 динара као нераспоређени вишак прихода за покриће трошкова за наредну годину.

Саставила 

У Сенти, 13.02.2019.године Директор
Рихард Хуђик

Марта Рац Сабо
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Конто Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупно

3 4 5 6 7
26,819,000.00 14,864,900.00 41,683,900.00

410000 Расходи за запослене 18,618,000.00 1,184,000.00 19,802,000.00
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,802,000.00 34,000.00 2,836,000.00
413000 Накнаде у натури давања запосленима 30,000.00 30,000.00
414000 Социјална давања запосленима 145,000.00 940,000.00 1,085,000.00
415000 Накнаде трошкова за запослене 0.00

416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 25,000.00

420000 Коришћење роба и услуга 6,323,000.00 2,494,500.00 8,817,500.00
421000 Стални трошкови 5,265,000.00 50,000.00 5,315,000.00
422000 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
423000 Услуге по уговору 353,000.00 21,500.00 374,500.00
424000 Специјализоване услуге 0.00
425000 Текуће поправке и одржавање 345,000.00 2,413,000.00 2,758,000.00
426000 Материјал 340,000.00 10,000.00 350,000.00
460000 Донације, дотације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465000 Остале донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
480000 Остали расходи 0.00 5,000.00 5,000.00
482000 Порези, обавезне таксе и казне 5,000.00 5,000.00
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00
510000 Основна средства 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
511000 Зграде и грађевински објекти 0.00
512000 Машине и опрема 11,160,000.00 11,160,000.00
513000 Остали некретнине и опрема 0.00
515000 Нематеријална имовина 0.00

Конто Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупно

3 4 5 6 7
26,819,000.00 14,864,900.00 41,683,900.00

410000 Расходи за запослене 18,618,000.00 1,184,000.00 19,802,000.00
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
411100 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
411111 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,802,000.00 34,000.00 2,836,000.00

412100 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

1,878,000.00 22,000.00 1,900,000.00

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

1,878,000.00 22,000.00 1,900,000.00

412200 Допринос за здравствено осигурање 806,000.00 10,000.00 816,000.00
412211 Допринос за здравствено осигурање 806,000.00 10,000.00 816,000.00
412300 Допринос за незапосленост 118,000.00 2,000.00 120,000.00
412311 Допринос за незапосленост 118,000.00 2,000.00 120,000.00

КОЦ "ТУРЗО ЛАЈОШ" СЕНТА
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413000 Накнаде у натури 0.00 30,000.00 30,000.00
413100 Накнаде у натури 0.00 30,000.00 30,000.00
413142 Поклони за децу запослених 30,000.00 30,000.00
414000 Социјална давања запосленима 145,000.00 940,000.00 1,085,000.00

414100 Исплата накнада за време одсуствовања с 
посла на терет фондова

0.00 940,000.00 940,000.00

414111 Породиљско боловање 900,000.00 900,000.00
414121 Боловање преко 30 дана 40,000.00 40,000.00
414300 Отпремнине и помоћи 0.00 0.00 0.00
414311 Отпремнине приликом одласка у пензију 0.00

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или члана уже породице

145,000.00 0.00 145,000.00

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
члана уже породице

145,000.00 145,000.00

415000 Накнаде трошкова за запослене 0.00 0.00 0.00
415100 Накнаде трошкова за запослене 0.00 0.00 0.00

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са 
посла

0.00

416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 0.00 25,000.00

416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 0.00 25,000.00

416111 Јубиларна награда 25,000.00 25,000.00
420000 Коришћење роба и услуга 6,323,000.00 2,494,500.00 8,817,500.00
421000 Стални трошкови 5,265,000.00 50,000.00 5,315,000.00

421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга

70,000.00 20,000.00 90,000.00

421111 Трошкови платног промета 70,000.00 10,000.00 80,000.00
421121 Трошкови банкарских услуга 10,000.00 10,000.00
421200 Енергетске услуге 4,630,000.00 0.00 4,630,000.00
421211 Услуге за електричну енергију 1,130,000.00 1,130,000.00
421223 Трошкови грејања - дрво 0.00
421225 Трошкови грејања – централно грејање 3,500,000.00 3,500,000.00
421300 Комуналне услуге 260,000.00 0.00 260,000.00
421311 Услуге водовода и канализације 240,000.00 240,000.00
421323 Услуге заштите имовине 20,000.00 20,000.00
421400 Услуге комуникација 295,000.00 30,000.00 325,000.00
421411 Телефон, телекс и телефакс 170,000.00 170,000.00
421412 Интернет и слично 75,000.00 10,000.00 85,000.00
421414 Услуге мобилног телефона 50,000.00 50,000.00
421421 Поштанске услуге 0.00
421422 Услуге доставе 20,000.00 20,000.00
421500 Трошкови осигурања 10,000.00 0.00 10,000.00
421511 Осигурање зграда 0.00

421521 Осигурање запослених у случају несреће на 
раду

0.00

421519 Осигурање остале имовине 10,000.00 10,000.00
421900 Остали трошкови 0.00 0.00 0.00
421911 Радио-телевизијска преплата 0.00
421919 Остали непоменути трошкови 0.00
422000 Трошкови путовања 20,000.00 0.00 20,000.00
422100 Трошкови службених путовања у земљи 10,000.00 0.00 10,000.00

422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном 
путу

0.00

422121 Трошкови превоза на службеном путу 0.00
422131 Трошкови смештаја на службеном путу 0.00
422194 Накнада за употребу сопственог возила 10,000.00 10,000.00
422199 Остали трошкови за службена путовања 0.00
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422200 Трошкови службених путовања у 
иностранству

10,000.00 0.00 10,000.00

422211 Трошкови дневница за службени пут у 
иностранство

0.00

422221 Трошкови превоза на службеном путу у 
иностранство

0.00

422293 Накнада за употребу сопственог возила у 
иностранство

10,000.00 10,000.00

422300 Трошкови путовања у оквиру редовног 0.00 0.00 0.00

422394 Накнада за коришћење сопственог аутомобила 0.00

422900 Остали ртрошкови транспорта 0.00
422911 Oстали трошкови транспорта 0.00
423000 Услуге по уговору 353,000.00 21,500.00 374,500.00
423100 Административне услуге 0.00 0.00 0.00
423111 Услуге превођења 0.00
423191 Остале административне услуге 0.00
423200 Компјутерске услуге 144,000.00 0.00 144,000.00
423211 Услуге за израду софтвера 0.00
423221 Услуге за одржавање рачунара 144,000.00 144,000.00

423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених

46,000.00 0.00 46,000.00

423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00

423321 Котизација за семинаре 0.00
423322 Котизације за стручна саветовања 0.00
423391 Издаци за стручне испите 0.00
423399 Остали издаци за стручно образовање 46,000.00 46,000.00
423400 Услуге информисања 0.00 0.00 0.00
423411 Услуге штампања билтена 0.00
423413 Услуге штампања публикација 0.00
423419 Остале услуге штампања 0.00
423421 Услуге информисања јавности 0.00
423431 Услуге рекламе и пропаганде 0.00

423432 Објављивање тендера и информативних огласа 0.00

423500 Стручне услуге 140,000.00 5,000.00 145,000.00
423521 Право заступање пред домаћим судовима 0.00
423599 Остале стручне услуге 140,000.00 5,000.00 145,000.00
423600 Услуге за домаћинство и угоститество 10,000.00 10,000.00 20,000.00
423621 Угоститељске услуге 10,000.00 10,000.00 20,000.00
423700 Репрезентација 9,000.00 6,500.00 15,500.00
423711 Репрезентација 9,000.00 6,500.00 15,500.00
423712 Поклони 0.00
423900 Остале опште услуге 4,000.00 0.00 4,000.00
423911 Остале опште услуге 4,000.00 4,000.00
424000 Специјализоване услуге 0.00 0.00 0.00
242200 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 0.00 0.00
424211 Услуге образовања 0.00
424221 Услуге културе 0.00
425000 Текуће поправке и одржавање 345,000.00 2,413,000.00 2,758,000.00

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката

185,000.00 2,404,000.00 2,589,000.00

425111 Зидарски радови 1,800,000.00 1,800,000.00
425112 Столарски радови 0.00
425113 Молерски радови 150,000.00 200,000.00 350,000.00
425114 Радови на крову 10,000.00 10,000.00
425115 Водовод и канализација 5,000.00 202,000.00 175,000.00
425116 Радови на централном грејању 5,000.00 5,000.00
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425117 Електричне инсталације 5,000.00 2,000.00 7,000.00
425119 Остале поправке и одржавања зграда 10,000.00 200,000.00 210,000.00
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 160,000.00 9,000.00 169,000.00
425212 Поправке електричне и електронске опреме 0.00
425221 Намештај 0.00
425222 Рачунарска опрема 90,000.00 2,000.00 92,000.00
425223 Опрема за комуникацију 0.00
425224 Електронска опрема 5,000.00 7,000.00 12,000.00
425226 Опрема за домаћинство 5,000.00 5,000.00
425241 Опрема за очунање животне средине 60,000.00 60,000.00
425261 Опрема за образовање 0.00
425262 Опрема за културу 0.00
426000 Материјал 340,000.00 10,000.00 350,000.00
426100 Административни материјал 60,000.00 0.00 60,000.00
426111 Канцеларијски материјал 60,000.00 60,000.00
426131 Цвеће и декорација 0.00
426191 Остали административни материјал

426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених

100,000.00 0.00 100,000.00

426311 Стручна литература 100,000.00 100,000.00
426600 Материјал за образовање, културу и спорт 0.00 0.00 0.00
426611 Материјал за образовање 0.00
426621 Материјал за културу 0.00

426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство

120,000.00 0.00 120,000.00

426811 Хемијска средства за чишћење 50,000.00 50,000.00
426812 Инвентар за одржавање хигијене 0.00
426819 Остали материјал за одржавање  хигијене 70,000.00 70,000.00
426900 Материјали за посебне намене 60,000.00 10,000.00 70,000.00
426911 Потрошни материјал 30,000.00 5,000.00 35,000.00
426913 Алат и инвентар 30,000.00 5,000.00 35,000.00
460000 Донације, дотације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465000 Остале донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465100 Остале  текуће донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465111 Остале текуће донације и трансфери 0.00
465112 Остале текуће донације по закону 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
480000 Остали расходи 0.00 5,000.00 5,000.00
482000 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 5,000.00 5,000.00
482100 Обавезне таксе 0.00 0.00 0.00
482191 Остали порези 0.00
482200 Обавезне таксе 0.00 5,000.00 5,000.00
482211 Републичке таксе 0.00
482241 Општинске таксе 0.00
482251 Судске таксе 5,000.00 5,000.00
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00 0.00 0.00
483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00
510000 Основна средства 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
511000 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00
511394 Капитално одржавање зграда 0.00
512000 Машине и опрема 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
512200 Административна опрема 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
512211 Намештај 930,000.00 930,000.00
512221 Рачунарска опрема 100,000.00 100,000.00
512222 Штампачи 0.00
512231 Телефонска централа 0.00
512232 Телефони 0.00
512233 Мобилни телефони 0.00
512241 Електронска опрема 10,070,000.00 10,070,000.00
512242 Фотографска опрема 60,000.00 60,000.00
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512251 Oпрема за домаћинство 0.00
512611 Опрема за образовање 0.00
512631 Опрема за културу 0.00
513000 Остали некретнине и опрема 0.00 0.00
513100 Остали некретнине и опрема 0.00 0.00
513111 Остали некретнине и опрема 0.00
515000 Нематеријална имовина 0.00 0.00 0.00
515100 Нематеријална имовина 0.00 0.00 0.00
515121 Књиге у библиотеци 0.00
515122 Музејски експонати и споменици 0.00

У Сенти, 27.11.2015.године       Саставила:
       Марта Рац Сабо

Oдговорно лице:
 Рихард Хуђик
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Предлог 

На основу члана 44. став 2. и 74. став 2.  Закона о култури („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. закон)  и члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 
 

З  А  К  Љ  У  Ч А  К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ТУРЗО 
ЛАЈОШ“ У СЕНТИ ЗА 2019. ГОДИНУ СА УТВРЂЕНОМ ВИСИНОМ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И ТЕКУЋИХ 
РАЗХОДА И ИЗДАТАКА  УСТАНОВЕ У 2019. ГОДИНИ 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада и Финансијски план Културно-
образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти за 2019. годину. 

 
II 

Културно-образовни центар “Турзо Лајош” у Сенти, 4. marta 2019. године,  
доставио је општини Сента Годишњи план рада и Финансијски план установе за 
2019. годину. Према достављеном финансијском плану, средствима буџета 
општине Сента у укупном износу од 6.989.000,00 динара  ће се  финансирати и 
суфинансирати  културни програми, а у укупном износу од 32.407.200,00 динара 
текући расходи и издаци установе.   

 
III 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 64-2/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 

Образложење: 
 

Културно-образовни центар “Турзо Лајош” у Сенти, 4. марта 2019. године,  
доставио је општини Сента Годишњи план рада и Финансијски план установе за 
2019. годину. Према достављеном финансијском плану, средствима буџета 
општине Сента у укупном износу од 6.989.000,00 динара  ће се  финансирати и 
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суфинансирати  културни програми, а у укупном износу од 32.407.200,00 динара 
текући расходи и издаци установе.   

Одредбом члана 44. става 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је:  „Када је оснивач установе 
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе сагласност 
на акте из става 1. тачka 5) и 6) даје оснивач, а у члану 44. става 1. тачка 5) и 6) 
Закона о култури, као надлежност управног органа установе набрајано је следеће:  
„5) доноси програме рада установе, на предлог директора“ и „6) доноси годишњи 
финансијски план“. 

Одредбама члана 74. од става 1. до 4. Закона о култури, прописано је:  „Установе 
чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица 
локалне самоуправе, финансирају се или суфинансирају из буџета оснивача и 
других извора предвиђених овим законом.  
Висину средстава за финансирање, односно суфинансирање програма установа из 
става 1. овог члана утврђује оснивач, на основу стратешког плана и предложеног 
годишњег програма рада установе.  
Предлог годишњег програма рада установа из става 1. овог члана садржи посебно 
исказана средства потребна за финансирање програмских активности, као и 
средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака.  
Установе културе из става 1. овог члана подносе оснивачу предлог годишњег 
програма рада најкасније до 20. јула текуће године, за наредну годину“. 

Одредбом члана 75. став 1. Закона о култури, прописано је:  „Министарство, орган 
аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
послове културе утврђује који ће се културни програми, односно делови програма, 
текући расходи и издаци установа из члана 74. став 1. овог закона финансирати 
средствима буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе“. 
 
Одредбом члана 75. став 1. Закона о култури, прописано је:  „Министарство, орган 
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за послове 
културе закључује са установом из става 1. овог члана годишњи уговор о 
финансирању одобрених програма и делова програма. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 ), прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом“. 
 
Према члану 5. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом 
Културно-образовног 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 
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задржава право да њени надлежни органи и даље врше надзор над Установом, 
доносе и мењају оснивачки акт Установе, дају сагласност на статут и на друге 
опште акте Установе, с тим да су дужни да при вршењу ових надлежности 
испоштују права које је Савет стекао овим Уговором“. 
 
Одредбом члана 46. став 1. тачка 22) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 25/2017 - пречишћен текст), на дан усвајања Годишњег плана 
рада и финансијског плана од стране Управног одбора установе, било је 
прописано: “Скупштина општине, у складу са законом, 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”. 
 
Одредбом члана 20.  став  3. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  прописано је: 
„Друштва капитала, установе и друге организације чији је оснивач односно 
већински 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“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  
прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, разматра и  усваја 
годишње извештаје о  раду јавних  предузећа,  установа и  других јавних служби 
чији је оснивач или већински власник општина и осталих корисника буџета 
Општине и даје сагласност на њихов програм рада“. 
 
Према мишљењу Одељења за буџет и финансије Општинске управе општине 
Сента, Годишњи план рада и Финансијски план Културно-образовног центар 
“Турзо Лајош” у Сенти за 2019. годину је у сагласности  са Одлуком о буџету 
општине за 2019. годину.   
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о 
давању сагласности на Годишњи план рада и Финансијски план Културно-
образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти  за 2019. годину са утврђеном висином 
средстава општине за финансирање културних програма  и текућих расхода и 
издатака установе у 2019. години упутило је Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање. 

 
Скупштина општина након разматрања предлога Општинског већа донела је 
закључак као у диспозитиву. 
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ПА0001 ПА0002 ПА0003 П4 ПА0001 ПА0002 ПА0003 П3

321311 Пренети приход из ранијих година 300,000.00 1,712,152.72 2,012,152.72

732151 Tекуће донације од међународних 
организација 7,378,100.00 7,378,100.00

742151 Приходи од продаје добара и услуга 450,000.00 300,000.00 750,000.00
742155 Пиходи од давања у закуп 150,000.00 150,000.00

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и  
правних лица

750,000.00 750,000.00

771111 Меморадумске ставке за рефундацију расхода 0.00

791111 Приходи из буџета 32,257,200.00 2,485,000.00 1,504,000.00 2,250,000.00 38,496,200.00
УКУПНО : 32,407,200.00 2,935,000.00 1,804,000.00 3,000,000.00 0.00 300,000.00 1,712,152.72 7,378,100.00 49,536,452.72

ПА0001 ПA0002 ПА003 П4 ПА0001 ПA0002 ПА0003 П3
411 Плате, додаци и накнаде запослених 17,794,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,794,200.00

411111 Плате по основу цене рада 14,255,700.00 14,255,700.00

411112 Додатак за рад дужи од пуног радног времена 128,400.00 128,400.00

411115 Докатак за време проведено  на раду(минули 
рад)

920,200.00 920,200.00

411117 Накнада зараде за време привремене 
спречености за рад до 30 услед болести

235,400.00 235,400.00

411118
Накнада зараде за време одсуствовања са рада 
на дан празника који је нерадни дан, годишњег 
одмора, плаћеног одсуства 

2,254,500.00 2,254,500.00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,186,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,186,600.00

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

2,135,800.00 2,135,800.00

412211 Допринос за здравствено осигурање 917,000.00 917,000.00
412311 Допринос за незапосленост 133,800.00 133,800.00

413 Накнаде у натури 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
413142 Поклони за децу запослених 25,000.00 25,000.00

414 Социјална давања запосленима 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00
414111 Породиљско боловање 0.00
414121 Боловање преко 30 дана 0.00
414311 Отпремнине приликом одласка у пензију 0.00

КОЦ "ТУРЗО ЛАЈОШ" СЕНТА

ОписКонто

Конто Опис
Средства из општинског буџета

Средства из општинског буџета Средства из осталих извора

Средства из осталих извора

                 ФИНАНСИЈСКОГ ПЛAНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Укупно

Укупно
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414312 Оптремнина у случају отпуштања са посла 0.00

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
члана уже породице

130,000.00 130,000.00

415 Накнаде трошкова за запослене 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са 
посла

40,000.00 40,000.00

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00

416111 Јубиларна награда 680,000.00 680,000.00
421 Стални трошкови 7,617,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,627,000.00

421111 Трошкови платног промета 70,000.00 70,000.00
421121 Трошкови банкарских услуга 20,000.00 20,000.00
421211 Услуге за електричну енергију 1,600,000.00 1,600,000.00
421221 Природни гас 150,000.00 150,000.00
421225 Трошкови грејања – централно грејање 5,000,000.00 5,000,000.00
421311 Услуге водовода и канализације 260,000.00 260,000.00
421323 Услуге заштите имовине 0.00
421411 Телефон, телекс и телефакс 130,000.00 130,000.00
421412 Интернет и слично 72,000.00 72,000.00
421414 Услуге мобилног телефона 70,000.00 70,000.00
421421 Поштанске услуге 20,000.00 20,000.00
421513 Осигурање опреме 117,000.00 117,000.00
421519 Oсигурање остале имовине 10,000.00 10,000.00

421521 Осигурање запослених у случају несреће на 
раду

76,000.00 76,000.00

421522 Здравствено осигурање запослених 32,000.00 32,000.00
422 Трошкови путовања 36,000.00 50,000.00 380,000.00 30,000.00 0.00 0.00 73,051.00 13,700.00 582,751.00

422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном 
путу

0.00

422121 Трошкови превоза на службеном путу 20,000.00 20,000.00
422131 Трошкови смештаја на службеном путу 30,000.00 30,000.00
422194 Накнада за употребу сопственог возила 0.00
422199 Остали трошкови за службена путовања 6,000.00 6,000.00

422211 Трошкови дневница за службени пут у 
иностранство

0.00

422221 Трошкови превоза на службеном путу у 
иностранство

20,000.00 20,000.00

422231 Трошкови смештаја на службеном путу 20,000.00 20,000.00

422293 Накнада за употребу сопственог возила у 
иностранство

0.00

422911 Oстали трошкови транспорта 50,000.00 320,000.00 30,000.00 73,051.00 13,700.00 486,751.00
423 Услуге по уговору 418,000.00 965,000.00 249,000.00 1,570,000.00 0.00 198,000.00 109,029.89 1,966,000.00 5,475,029.89

423111 Услуге превођења 0.00
423191 Остале административне услуге 1,296,000.00 1,296,000.00
423211 Услуге за израду софтвера 0.00
423221 Услуге за одржавање рачунара 144,000.00 30,000.00 10,000.00 184,000.00

423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00

423321 Котизација за семинаре 15,000.00 15,000.00
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423322 Котизације за стручна саветовања 0.00
423391 Издаци за стручне испите 0.00
423399 Остали издаци за стручно образовање 0.00
423411 Услуге штампања билтена 0.00
423413 Услуге штампања публикација 0.00
423419 Остале услуге штампања 365,000.00 95,000.00 80,000.00 540,000.00
423421 Услуге информисања јавности 586,000.00 586,000.00
423431 Услуге рекламе и пропаганде 84,000.00 84,000.00

423432 Објављивање тендера и информативних огласа 0.00

423521 Право заступање пред домаћим судовима 0.00
423599 Остале стручне услуге 250,000.00 100,000.00 50,000.00 1,270,000.00 109,029.89 1,779,029.89
423621 Угоститељске услуге 250,000.00 20,000.00 130,000.00 195,000.00 595,000.00
423711 Репрезентација 20,000.00 150,000.00 59,000.00 90,000.00 3,000.00 322,000.00
423712 Поклони 70,000.00 70,000.00
423911 Остале опште услуге 4,000.00 4,000.00

424 Специјализоване услуге 0.00 1,645,000.00 1,030,000.00 1,400,000.00 0.00 93,000.00 911,319.43 3,341,000.00 8,420,319.43
424211 Услуге образовања 93,000.00 93,000.00
424221 Услуге културе 1,645,000.00 1,030,000.00 1,400,000.00 911,319.43 3,341,000.00 8,327,319.43

425 Текуће поправке и одржавање 467,000.00 60,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537,000.00
425111 Зидарски радови 0.00
425112 Столарски радови 0.00
425113 Молерски радови 100,000.00 100,000.00
425114 Радови на крову 0.00
425115 Водовод и канализација 10,000.00 10,000.00
425116 Радови на централном грејању 10,000.00 10,000.00
425117 Електричне инсталације 10,000.00 10,000.00
425119 Остале поправке и одржавања зграда 72,000.00 72,000.00
425212 Поправке електричне и електронске опреме 0.00
425219 Остале поправ.и одржав. опрем саобраћај 15,000.00 15,000.00
425221 Намештај 0.00
425222 Рачунарска опрема 160,000.00 160,000.00
425223 Опрема за комуникацију 0.00
425224 Електронска опрема 0.00
425225 Опрема за домаћинство 10,000.00 10,000.00
425241 Опрема за очунање животне средине 80,000.00 80,000.00
425261 Опрема за образовање 0.00
425262 Опрема за културу 60,000.00 10,000.00 70,000.00

426 Материјал 405,400.00 215,000.00 125,000.00 0.00 0.00 9,000.00 437,033.90 194,400.00 1,385,833.90
426111 Канцеларијски материјал 60,000.00 5,000.00 72,687.40 194,400.00 332,087.40
426131 Цвеће и декорација 30,000.00 30,000.00

426311 Стручна литература за редовне потребе 
запосених

85,400.00 85,400.00

426411 Бензин 50,000.00 50,000.00
426611 Материјал за образовање 0.00
426621 Материјал за културу 160,000.00 100,000.00 364,346.50 624,346.50
426811 Хемијска средства за чишћење 50,000.00 2,000.00 52,000.00
426819 Остали материјал за одржавање  хигијене 70,000.00 2,000.00 72,000.00
426911 Потрошни материјал 40,000.00 10,000.00 15,000.00 65,000.00
426913 Алат и инвентар 50,000.00 15,000.00 10,000.00 75,000.00
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444 Пратећи трошкови задуживања 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
444111 Негативне курсне разлике 0.00

465 Остале донације и трансфери 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00
465111 Остале текуће донације и трансфери 0.00
465112 Остале текуће донације по закону 1,600,000.00 1,600,000.00

482 Порези, обавезне таксе и казне 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
482191 Остали порези
482211 Републичке таксе 4,000.00 4,000.00
482241 Општинске таксе 0.00
482251 Судске таксе 4,000.00 4,000.00
483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00

512 Машине и опрема 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,718.50 1,008,000.00 1,189,718.50
512211 Намештај 0.00
512221 Рачунарска опрема 0.00
512222 Штампачи 0.00
512231 Телефонска централа 0.00
512232 Телефони 0.00
512233 Мобилни телефони 0.00
512241 Електронска опрема 0.00
512242 Фотографска опрема 0.00
512251 Oпрема за домаћинство 0.00
512611 Опрема за образовање 0.00
512631 Опрема за културу 181,718.50 1,008,000.00 1,189,718.50

513 Остали некретнине и опрема 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
513111 Остали некретнине и опрема 0.00

515 Нематеријална имовина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
515121 Књиге у библиотеци 0.00
515122 Музејски експонати и споменици 0.00
515195 Остала заштићена права 0.00

522 Залихе производње 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 855,000.00 855,000.00
522311 Залихе готивих производа 855,000.00 855,000.00

УКУПНО : 32,407,200.00 2,935,000.00 1,804,000.00 3,000,000.00 0.00 300,000.00 1,712,152.72 7,378,100.00 49,536,452.72

У Сенти, 28.11.2018.године
Директор: Саставила:

П4 Истакнути празници општине Сента Рихард Хуђик Марта Рац Сабо
П3 ИПА Пројекат "Нова култура воде"

8



8



                                                                                                                                Предлог 
На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 ) и члана 45.  став  1.  
тачка  58) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 
 

                                               З А К Љ У Ч А К  
О    УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ   И 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 

 
УСВАЈА СЕ  Годишњи извештај о раду и пословању и Финансијски извештај 
Историјског архива у Сенти  за 2018. годину. 

 
II 

 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 630-1/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 
 

Образложење: 
 

Историјски архив у Сенти дана 28. фебруара 2019. године,  доставио је 
Општинској управи општине Сента, Годишњи извештај о раду и пословању 
Историјског архива за 2018. годину, Преглед прихода и расхода односно 
Финансијски извештај Историјског архива за 2018. годину, као и записник са 
седнице Управног одбора установе одржане дана 1. фебруара 2019. године на којој 
је донета Одлука о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању 
Историјског архива за 2018. годину. 
 
Одредбом члана 44. став 1. тачка 8) Закона о култури („Службени гласник РС“, 
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је: „Управни одбор установе 
усваја годишњи извештај о раду и пословању“. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 ), прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом“. 
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Према члану 5. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом 
Историјски  архив у Сенти („Службени лист општине Сента“, бр. 30/2015), 
закљученог дана 14. јануара 2016. године, под бројем  6-1/2016-II, између Општине 
Сента и Националног савета мађарске националне мањине, уговорне стране су 
сагласне да Општина Сента задржава право да њени надлежни органи и даље 
врше надзор над Установом, доносе и мењају оснивачки акт Установе, дају 
сагласност на статут и на друге опште акте Установе, с тим да су дужни да при 
вршењу ових надлежности испоштују права које је Савет стекао Уговором. 
 
Одредбом члана 46.  став  1.  тачка  28)  Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 25/2017 – пречишћени текст), на дан усвајања извештаја о 
раду и финансијског извештаја од стране Управног одбора установе, било је 
прописано: “Скупштина општине, у складу са законом, 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“. 
 
Одредбом члана 22.  став  2. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  прописано је: 
„Друштва капитала, установе и друге организације, чији је оснивач односно 
већински власник 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“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  
прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, разматра и  усваја 
годишње извештаје о  раду јавних  предузећа,  установа и  других јавних служби 
чији је оснивач или већински власник општина и осталих корисника буџета 
Општине и даје сагласност на њихов програм рада“. 
  
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, својим закључком утврдило је предлог Закључка о 
усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању и Финансиjског извештаја 
Историјског архива у Сенти  за 2018. годину и упутило је Скупштини општине 
Сента на разматрање и усвајање. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа 
општине Сента, донела је закључак као у диспозитиву. 
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                                                                                                                                Предлог 
На основу члана 44. став 2. и 74. став 2.  Закона о култури („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. закон)  и члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 
 

З  А  К  Љ  У  Ч А  К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СЕНТИ  
 СА УТВРЂЕНОМ ВИСИНОМ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И ТЕКУЋИХ РАЗХОДА И ИЗДАТАКА  

УСТАНОВЕ У 2019. ГОДИНИ 
 
I 

 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски план Историјског архива у 
Сенти за 2019. годину. 

 
II 
 

УТВРЂУЈЕ  СЕ  да ће општина Сента у 2019. години учествовати у финансирању и 
суфинансирању културних програма Историјског архива у Сенти новчаним  
средствима у укупном износу од  1.178.000,00  динара, а у финансирању текућих 
расхода и издатака установе у износу од 15.442.000,00 динара.  

 
III 

 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 630-2/2018-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 

Образложење: 
 

Историјски архив у Сенти, 2. октобра 2018. године,  доставио је општини Сента 
Програм рада, а дана 13. марта 2019. године Финансијски план установе за 2019. 
годину. Према достављеном финансијском плану, средствима буџета општине 
Сента у укупном износу од 15.442.000,00 динара ће се финансирати и 
суфинансирати  текући расходи и издаци установe. 
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Одлуком о буџету општине Сента за 2019. годину („Службени лист општине 
Сента“, бр. 14/2018), предвиђено је да ће општина Сента финансирати и 
суфинансирати  културне програме установе  са износом од 1.178.000,00 динара.  

Одредбом члана 44. става 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је:  „Када је оснивач установе 
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе сагласност 
на акте из става 1. тачka 5) и 6) даје оснивач, а у члану 44. става 1. тачка 5) и 6) 
Закона о култури, као надлежност управног органа установе набрајано је следеће:  
„5) доноси програме рада установе, на предлог директора“ и „6) доноси годишњи 
финансијски план“. 

Одредбама члана 74. од става 1. до 4. Закона о култури, прописано је:  „Установе 
чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица 
локалне самоуправе, финансирају се или суфинансирају из буџета оснивача и 
других извора предвиђених овим законом.  
Висину средстава за финансирање, односно суфинансирање програма установа из 
става 1. овог члана утврђује оснивач, на основу стратешког плана и предложеног 
годишњег програма рада установе.  
Предлог годишњег програма рада установа из става 1. овог члана садржи посебно 
исказана средства потребна за финансирање програмских активности, као и 
средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака.  
Установе културе из става 1. овог члана подносе оснивачу предлог годишњег 
програма рада најкасније до 20. јула текуће године, за наредну годину“. 

Одредбом члана 75. став 1. Закона о култури, прописано је:  „Министарство, орган 
аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
послове културе утврђује који ће се културни програми, односно делови програма, 
текући расходи и издаци установа из члана 74. став 1. овог закона финансирати 
средствима буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе“. 
 
Одредбом члана 75. став 3. Закона о култури, прописано је:  „Министарство, орган 
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за послове 
културе закључује са установом из става 1. овог члана годишњи уговор о 
финансирању одобрених програма и делова програма. 
 
Према члану 5. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом 
Историјски  архив у Сенти, закљученог дана 14. јануара.2016. године, под бројем  
6-1/2016-II, између Општине Сента и Националног савета мађарске националне 
мањине, уговорне стране су сагласне да Општина Сента задржава право да њени 
надлежни органи и даље врше надзор над Установом, доносе и мењају оснивачки 
акт Установе, дају сагласност на статут и на друге опште акте Установе, с тим да 
су дужни да при вршењу ових надлежности испоштују права које је Савет стекао 
овим Уговором. 
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Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), прописано је: 
“Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом.“ 
 
Одредбом члана 46. став 1. тачка 22) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 25/2017 - пречишћен текст), на дан усвајања Годишњег плана 
рада и финансијског плана од стране Управног одбора установе, било је 
прописано: “Скупштина општине, у складу са законом, 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”. 
 
Одредбом члана 20.  став  3. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  прописано је: 
„Друштва капитала, установе и друге организације чији је оснивач односно 
већински 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“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  
прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, разматра и  усваја 
годишње извештаје о  раду јавних  предузећа,  установа и  других јавних служби 
чији је оснивач или већински власник општина и осталих корисника буџета 
Општине и даје сагласност на њихов програм рада“. 

 
Према мишљењу Одељења за буџет и финансије Општинске управе општине 
Сента, Финансијски план Историјског архива у Сенти за 2019. годину је у 
сагласности  са Одлуком о буџету општине за 2019. годину.   
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о 
давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Историјског архива у 
Сенти за 2019. годину са утврђеном висином средстава општине за финансирање 
културних програма  и текућих расхода и издатака установе у 2019. години упутило 
је Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 

 
Скупштина општина након разматрања предлога Општинског већа донела је 
закључак као у диспозитиву. 
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                                                                                                                                Предлог 
На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 ) и члана 45.  став  1.  
тачка  58) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 
 

                                               З А К Љ У Ч А К  
О    УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  О ПРОГРАМИМА И  ФИНАНСИЈСКОГ 

ИЗВЕШТАЈА  „СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА 
– ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ” У СЕНТИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о програмима и Финансијски извештај „Сенћанског 
мађарског камерног позоришта – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти за 2018. 
годину. 

 
II 

 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 640-1/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 
 

Образложење: 
 

„Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти,  
дана 15. марта 2019. године, доставило је Општинској управи општине Сента, 
Извештај о програмима „Сенћанског мађарског камерног позоришта – Zentai 
Magyar Kamaraszínház” у Сенти за 2018. годину и Финансијски извештај 
„Сенћанског мађарског камерног позоришта – Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти за 2018. годину, као и изводе из записника са седнице Управног одбора 
установе одржане дана 14. марта 2019. године, на којoj је донета Одлука о 
усвајању Извештаја о програмима и Финансијског извештаја „Сенћанског 
мађарског камерног позоришта – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти за 2018. 
годину. 
 
Одредбом члана 44. став 1. тачка 8) Закона о култури („Службени гласник РС“, 
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је: „Управни одбор установе 
усваја годишњи извештај о раду и пословању“. 
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Одредбом члана 9. став 1. Одлуке о оснивању Позоришта „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), прописано је: 
„Позориште  је  дужно  да  у  остваривању  делатности  поступа  по  предлозима  
оснивача,  те  да  му поднесе годишњи програм рада и извештај о раду и 
остваривању делатности, а на његово тражење и друге извештаје“. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 ), прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом“. 
 
Према члану 5. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом 
„Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 34/2012) закљученог  између Општине Сента 
и Националног савета мађарске националне мањине, уговорне стране сагласне су 
да Општина Сента задржава право да њени надлежни органи и даље врше надзор 
над Установом, доносе и мењају оснивачки акт Установе, дају сагласност на статут 
и на друге опште акте Установе, с тим да су дужни да при вршењу ових 
надлежности испоштују права које је Савет стекао овим Уговором. 
 
Одредбом члана 22.  став  2. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Друштва капитала, установе и друге 
организације, чији је оснивач односно већински власник 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“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента,  прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом, разматра и  усваја годишње извештаје 
о  раду јавних  предузећа,  установа и  других јавних служби чији је оснивач или 
већински власник општина и осталих корисника буџета Општине и даје сагласност 
на њихов програм рада“. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, својим закључком утврдило је предлог Закључка о 
усвајању Извештаја о програмима и Финансијског извештаја „Сенћанског 
мађарског камерног позоришта – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти за 2018. 
годину и упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа 
општине Сента, донела је закључак као у диспозитиву. 
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ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 
"СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ" 

24400 Senta, Glavni trg 2 - 24400 Zenta, Fő tér 2 
 

Zentai Magyar Kamaraszínház - Senćansko mađarsko kamerno pozorište 
Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Uprava za trezor - Filijala Subotica: 840-955668-56;840-103066411 

(PIB) 106078613- Matični broj: 08903441 - Šifra delatnosti: 90.01 
e-mail:zentaimagyarkamaraszinhaz@gmail.com  Tel: 0638297685, 063-1175255 

 

 
 

И з в о д   и з  з а п и с н и к а 
   

са 01/2019  седнице Управног одбора "Сенћанског мађарског камерног позоришта"-
Zentai Magyar Kamaraszínház  од 14.03.2019. године са почетком 11,00 часова. 
Присуствовали су: председник УО Пал Бата, чланови Управног одбора Тамаш Варга,  
Атила  Maђар, Ида Цегледи, Марта Рац Сабо,  књиговођа   и  директор установе Јохан 
Вишер. 
 
Записничар: Ида Цегледи. 
 
 ДНЕВНИ РЕД: 
 
1. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја о пословању за 2018.годину. 
2. Разматрање и усвајање Извештаја програма рада Сенћанског мађарског камерног      
позоришта за 2018.годину. 
3. Разматрање и усвајање извештаја комисије за попис за 2018.годину. 
4. Разно. 
 
НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО 
 

1. тачка дневног реда 
 После разматрања 1. тачке дневног реда Управни одбор је донео следећу 
 О Д Л У К У: 
 Управни одбор је једногласном одлуком усвојио Финансијски извештај о 
 пословању за 2018. годину. 
 

2. тачка дневног реда 
 После разматрања 2. тачке дневног реда Управни одбор је донео следећу 
 О Д Л У К У: 
 Управни одбор је једногласном одлуком усвојио Извештај програма рада 
 Сенћанског мађарског камерног позоришта за 2018. годину. 
 
НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО 

 
 
 Председник  у 12,00 часова затвара седницу.  
 
 
 
Записничар:       Председник Управног одбора 
 
Ида Цегледи с.р.       Пал Бата с.р. 
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ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 
"СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ" 

24400 Senta, Glavni trg 2 - 24400 Zenta, Fő tér 2 
 

Zentai Magyar Kamaraszínház - Senćansko mađarsko kamerno pozorište 
Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Uprava za trezor - Filijala Subotica: 840-955668-56;840-103066411 

(PIB) 106078613- Matični broj: 08903441 - Šifra delatnosti: 90.01 
e-mail:zentaimagyarkamaraszinhaz@gmail.com  Tel: 0638297685, 063-1175255 

 

 
 
 
 
 

И з в о д   и з   з а п и с н и к а 
  

са 01/2018 седнице Надзорног одбора "Сенћанског мађарског камерног позоришта" - 
Zentai Magyar Kamaraszínház одржане 14.03.2019. године са почетком у 10,30 часова у 
просторијама седишта установе Главни трг бр.2. 
Седници су присуствовали:  Амбруш Селеш  и Арнолд Балог чланови НО  и Јохан 
Вишер,  директор. и Ида Цегледи као записничар. 
Записничар Ида Цегледи. 
 
 
ДНЕВНИ РЕД: 
 
1. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја о пословању за 2018.годину. 
2. Разно. 
 
НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО 
 
 1.тачка  дневног реда 
После разматрања 1. тачка дневног реда Надзорни одбор је донео следећу 
 
 О Д Л У К У: 
 Надзорни одбор је једногласном одлуком усвојио Финансијски извештај о 
 пословању за 2018. годину. 
 
НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО  
  
  
 
Пошто је дневни ред у целости исцрпљен Председник Надзорног одбора затвара 
седницу у 11,00 часова. 
 
 
Записничар       Надзорни одбор 
                                 Председник 
Ида Цегледи с.р.      Амбруш Селеш с.р. 
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Предлог 
На основу члана 44. став 2. и 74. став 2.  Закона о култури („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. закон)  и члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч А  К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН “СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА - 
ZENTAI MAGYAR KAMАRASZÍNHÁZ” У СЕНТИ ЗА 2019. ГОДИНУ СА 

УТВРЂЕНОМ ВИСИНОМ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И ТЕКУЋИХ РАЗХОДА И ИЗДАТАКА  

УСТАНОВЕ У 2019. ГОДИНИ 
 
 
I 

 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски план “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти за 2019. годину. 
 

 
II 
 

УТВРЂУЈЕ  СЕ  да ће општина Сента у 2019. години учествовати у финансирању и 
суфинансирању културних програма “Сенћанског мађарског камерног позоришта – 
Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, новчаним  средствима у укупном износу од  
1.446.300,00  динара, а у финансирању текућих расхода и издатака установе у 
износу од 6.758.400,00  динара.  

 
III 

 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 64-10/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
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Образложење: 
 

„Сенћанско мађарско камерно  позориште – Зентаи Магyар Камарасзíнхáз”, 20. јула 
2018. године,  доставио је општини Сента Програм рада установе за 2019. годину, а 
27. марта 2019. године Финансијски план установе за 2019. годину. Према 
достављеном  финансијском плану, средствима буџета општине Сента у укупном 
износу од 1.446.300,00 динара  ће се  финансирати и суфинансирати  културни 
програми, а у укупном износу од 6.758.400,00  динара текући расходи и издаци 
установе.   

Одредбом члана 44. става 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је:  „Када је оснивач установе 
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе сагласност 
на акте из става 1. тачka 5) и 6) даје оснивач, а у члану 44. става 1. тачка 5) и 6) 
Закона о култури, као надлежност управног органа установе набрајано је следеће:  
„5) доноси програме рада установе, на предлог директора“ и „6) доноси годишњи 
финансијски план“. 

Одредбама члана 74. од става 1. до 4. Закона о култури, прописано је:  „Установе 
чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица 
локалне самоуправе, финансирају се или суфинансирају из буџета оснивача и 
других извора предвиђених овим законом.  
Висину средстава за финансирање, односно суфинансирање програма установа из 
става 1. овог члана утврђује оснивач, на основу стратешког плана и предложеног 
годишњег програма рада установе.  
Предлог годишњег програма рада установа из става 1. овог члана садржи посебно 
исказана средства потребна за финансирање програмских активности, као и 
средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака.  
Установе културе из става 1. овог члана подносе оснивачу предлог годишњег 
програма рада најкасније до 20. јула текуће године, за наредну годину“. 

Одредбом члана 75. став 1. Закона о култури, прописано је:  „Министарство, орган 
аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
послове културе утврђује који ће се културни програми, односно делови програма, 
текући расходи и издаци установа из члана 74. став 1. овог закона финансирати 
средствима буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе“. 
 
Одредбом члана 75. став 3. Закона о култури, прописано је:  „Министарство, орган 
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за послове 
културе закључује са установом из става 1. овог члана годишњи уговор о 
финансирању одобрених програма и делова програма. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 ), прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, 
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установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом“. 
 
Према члану 5. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом 
„Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 34/2012) закљученог  између Општине Сента 
и Националног савета мађарске националне мањине, уговорне стране сагласне су 
да Општина Сента задржава право да њени надлежни органи и даље врше надзор 
над Установом, доносе и мењају оснивачки акт Установе, дају сагласност на статут 
и на друге опште акте Установе, с тим да су дужни да при вршењу ових 
надлежности испоштују права које је Савет стекао овим Уговором. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), прописано је: 
“Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом.“ 
 
Одредбом члана 46. став 1. тачка 22) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 25/2017 - пречишћен текст), на дан усвајања Годишњег 
Програм рада и Финансијски план од стране Управног одбора установе, било је 
прописано: “Скупштина општине, у складу са законом, 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”. 
 
Одредбом члана 20.  став  3. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  прописано је: 
„Друштва капитала, установе и друге организације чији је оснивач односно 
већински 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“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  58) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), који је ступио на снагу 8. марта 2019. године,  
прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, разматра и  усваја 
годишње извештаје о  раду јавних  предузећа,  установа и  других јавних служби 
чији је оснивач или већински власник општина и осталих корисника буџета 
Општине и даје сагласност на њихов програм рада“. 
 
Према мишљењу Одељења за буџет и финансије Општинске управе општине 
Сента, Програм рада и финансијски план „Сенћанског мађарског камерног 
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позоришта – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти за 2019. годину је у сагласности  
са Одлуком о буџету општине за 2019. годину.   
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о 
давању сагласности на Програм рада и Финансијски план “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти  за 2019. годину са 
утврђеном висином средстава општине за финансирање културних програма  и 
текућих расхода и издатака установе у 2019. години упутило је Скупштини 
општине Сента на разматрање и усвајање. 

 
Скупштина општина након разматрања предлога Општинског већа донела је 
закључак као у диспозитиву. 
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     ФИНАНСИЈСКИ ПЛAН ЗА 2019. ГОДИНУ 

ПА0001 ПA0002 ПА0001 ПA0002

321311 Пренети приход из ранијих година 0.00

732151 Tекуће донације од међународних 
организација 0.00

742151 Приходи од продаје добара и услуга 700,000.00 600,000.00 1,300,000.00

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и  
правних лица

3,000,000.00 3,000,000.00

791111 Приходи из буџета 6,058,400.00 846,300.00 6,904,700.00
УКУПНО : 6,758,400.00 1,446,300.00 3,000,000.00 0.00 11,204,700.00

Опис

ПА0001 ПA0002 ПА0001 ПA0002
411 Плате, додаци и накнаде запослених 2,080,100.00 0.00 0.00 0.00 2,080,100.00

411111 Плате, додаци и накнаде запослених 1,657,000.00 1,657,000.00
411115 Додатак за време проведено на раду 113,100.00 113,100.00

411117 Накнада за време привремене спречености за 
рад до 30 дана услед болести

10,000.00 10,000.00

41118
Накнада за време одуствовања са рада на дан 
празника који је нерадни дан, годишњег 
одмора, плаћеног одсуства

300,000.00 300,000.00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 372,500.00 0.00 0.00 0.00 372,500.00

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

249,700.00 249,700.00

412211 Допринос за здравствено осигурање 107,200.00 107,200.00
412311 Допринос за незапосленост 15,600.00 15,600.00

413 Накнаде у натури 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
413142 Поклони за децу запослених 30,000.00 30,000.00

414 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
414111 Породиљско боловање 0.00
414121 Боловање преко 30 дана 0.00

СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ-ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 

Средства из општинског буџета

ОписКонто

Укупно 
планирани 

расходи 
Конто

Укупно 
планирани 

приходи

Средства из општинског буџета Средства из осталих извора

Средства из осталих извора
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414311 Отпремнине приликом одласка у пензију 0.00

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
члана уже породице

0.00

415 Накнаде трошкова за запослене 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са 
посла

0.00

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00

416111 Јубиларна награда 75,000.00 75,000.00
421 Стални трошкови 315,000.00 0.00 0.00 0.00 315,000.00

421111 Трошкови платног промета 45,000.00 45,000.00
421121 Трошкови банкарских услуга 15,000.00 15,000.00
421211 Услуге за електричну енергију 0.00
421225 Трошкови грејања – централно грејање 0.00
421311 Услуге водовода и канализације 0.00
421323 Услуге заштите имовине 0.00
421411 Телефон, телекс и телефакс 0.00
421412 Интернет и слично 6,000.00 6,000.00
421414 Услуге мобилног телефона 95,000.00 95,000.00
421421 Поштанске услуге 20,000.00 20,000.00
421512 Осигурање возила 80,000.00 80,000.00

421521 Осигурање запослених у случају несреће на 
раду

36,900.00 36,900.00

421522 Здравствено осигурање запсолених 17,100.00 17,100.00
421621 Закуп опреме за саобраћај 0.00

422 Трошкови путовања 0.00 82,600.00 0.00 0.00 82,600.00

422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном 
путу

30,600.00 30,600.00

422121 Трошкови превоза на службеном путу 0.00
422194 Накнада за употребу сопственог возила 17,500.00 17,500.00
422199 Остали трошкови за службена путовања 2,000.00 2,000.00

422211 Трошкови дневница за службени пут у 
иностранство

0.00

422221 Трошкови превоза на службеном путу у 
иностранство

0.00

422293 Накнада за употребу сопственог возила у 
иностранство

10,000.00 10,000.00

422299 Остали трошкови пословног путовања у 
иностранстви

2,500.00 2,500.00

422911 Oстали трошкови транспорта 20,000.00 20,000.00
423 Услуге по уговору 1,508,000.00 456,000.00 0.00 0.00 1,964,000.00

423111 Услуге превођења 10,000.00 10,000.00
423121 Секретарске услуге 828,000.00 828,000.00
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423211 Услуге за израду софтвера 0.00
423221 Услуге за одржавање рачунара 80,000.00 80,000.00

423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00

423321 Котизација за семинаре 0.00
423322 Котизације за стручна саветовања 0.00
423391 Издаци за стручне испите 0.00
423399 Остали издаци за стручно образовање 0.00
423411 Услуге штампања билтена 0.00
423413 Услуге штампања публикација 0.00
423419 Остале услуге штампања 50,000.00 50,000.00
423421 Услуге информисања јавности 0.00
423431 Услуге рекламе и пропаганде 30,000.00 30,000.00

423432 Објављивање тендера и информативних огласа 0.00

423521 Право заступање пред домаћим судовима 0.00
423599 Остале стручне услуге 600,000.00 215,000.00 815,000.00
423621 Угоститељске услуге 105,000.00 105,000.00
423711 Репрезентација 26,000.00 26,000.00
423712 Поклони 20,000.00 20,000.00
423911 Остале опште услуге 0.00

424 Специјализоване услуге 1,947,800.00 627,700.00 3,000,000.00 0.00 5,575,500.00
424221 Услуге културе 1,947,800.00 627,700.00 3,000,000.00 5,575,500.00

425 Текуће поправке и одржавање 40,000.00 20,000.00 0.00 0.00 60,000.00
425111 Зидарски радови 0.00
425112 Столарски радови 0.00
425113 Молерски радови 0.00
425114 Радови на крову 0.00
425115 Водовод и канализација 0.00
425116 Радови на централном грејању 0.00
425117 Електричне инсталације 0.00
425119 Остале поправке и одржавања зграда 0.00
425219 Остале поправке опреме за саобраћај 30,000.00 30,000.00
425221 Намештај 0.00
425222 Рачунарска опрема 10,000.00 10,000.00
425223 Опрема за комуникацију 0.00
425224 Електронска опрема 0.00
425226 Опрема за домаћинство 0.00
425241 Опрема за очунање животне средине 0.00
425262 Опрема за културу 20,000.00 20,000.00

426 Материјал 135,000.00 260,000.00 0.00 0.00 395,000.00
426111 Канцеларијски материјал 30,000.00 30,000.00
426131 Цвеће и декорација 0.00

12



426311 Стручна литература за редовне потребе 
запосених

0.00

426412 Дизел гориво 60,000.00 60,000.00
426413 Уља и мазива 5,000.00 5,000.00
426491 Остали материјал за превозна средства 0.00
426621 Материјал за културу 180,000.00 180,000.00
426811 Хемијска средства за чишћење 20,000.00 20,000.00
426819 Остали материјал за одржавање  хигијене 20,000.00 20,000.00
426911 Потрошни материјал 40,000.00 40,000.00
426913 Алат и инвентар 40,000.00 40,000.00

465 Остале донације и трансфери 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
465111 Остале текуће донације и трансфери 0.00
465112 Остале текуће донације по закону 200,000.00 200,000.00

482 Порези, обавезне таксе и казне 55,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00
482131 Регистрација возила 50,000.00 50,000.00
482241 Општинске таксе 0.00
482251 Судске таксе 5,000.00 5,000.00
483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00

511 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
511294 Изградња објекта  установе културе 0.00
511451 Пројектна документа 0.00

512 Машине и опрема 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512232 Телефони 0.00
512233 Мобилни телефони 0.00
512241 Електронска опрема 0.00
512242 Фотографска опрема 0.00
512251 Oпрема за домаћинство 0.00
512631 Опрема за културу 0.00

УКУПНО : 6,758,400.00 1,446,300.00 3,000,000.00 0.00 11,204,700.00

Саставила:
У Сенти, 26.11.2018.године Марта Рац Сабо

Директор
Јохан Вишер
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Конто Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупно

3 4 5 6 7
26,819,000.00 14,864,900.00 41,683,900.00

410000 Расходи за запослене 18,618,000.00 1,184,000.00 19,802,000.00
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,802,000.00 34,000.00 2,836,000.00
413000 Накнаде у натури давања запосленима 30,000.00 30,000.00
414000 Социјална давања запосленима 145,000.00 940,000.00 1,085,000.00
415000 Накнаде трошкова за запослене 0.00

416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 25,000.00

420000 Коришћење роба и услуга 6,323,000.00 2,494,500.00 8,817,500.00
421000 Стални трошкови 5,265,000.00 50,000.00 5,315,000.00
422000 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
423000 Услуге по уговору 353,000.00 21,500.00 374,500.00
424000 Специјализоване услуге 0.00
425000 Текуће поправке и одржавање 345,000.00 2,413,000.00 2,758,000.00
426000 Материјал 340,000.00 10,000.00 350,000.00
460000 Донације, дотације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465000 Остале донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
480000 Остали расходи 0.00 5,000.00 5,000.00
482000 Порези, обавезне таксе и казне 5,000.00 5,000.00
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00
510000 Основна средства 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
511000 Зграде и грађевински објекти 0.00
512000 Машине и опрема 11,160,000.00 11,160,000.00
513000 Остали некретнине и опрема 0.00
515000 Нематеријална имовина 0.00

Конто Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупно

3 4 5 6 7
26,819,000.00 14,864,900.00 41,683,900.00

410000 Расходи за запослене 18,618,000.00 1,184,000.00 19,802,000.00
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
411100 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
411111 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,802,000.00 34,000.00 2,836,000.00

412100 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

1,878,000.00 22,000.00 1,900,000.00

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

1,878,000.00 22,000.00 1,900,000.00

412200 Допринос за здравствено осигурање 806,000.00 10,000.00 816,000.00
412211 Допринос за здравствено осигурање 806,000.00 10,000.00 816,000.00
412300 Допринос за незапосленост 118,000.00 2,000.00 120,000.00
412311 Допринос за незапосленост 118,000.00 2,000.00 120,000.00

КОЦ "ТУРЗО ЛАЈОШ" СЕНТА

 ФИНАНСИЈСИ ПЛАНА  ЗА 2016.ГОДИНУ-ПРОГРАМСКА АТИВНОСТ 
0001 

12



413000 Накнаде у натури 0.00 30,000.00 30,000.00
413100 Накнаде у натури 0.00 30,000.00 30,000.00
413142 Поклони за децу запослених 30,000.00 30,000.00
414000 Социјална давања запосленима 145,000.00 940,000.00 1,085,000.00

414100 Исплата накнада за време одсуствовања с 
посла на терет фондова

0.00 940,000.00 940,000.00

414111 Породиљско боловање 900,000.00 900,000.00
414121 Боловање преко 30 дана 40,000.00 40,000.00
414300 Отпремнине и помоћи 0.00 0.00 0.00
414311 Отпремнине приликом одласка у пензију 0.00

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или члана уже породице

145,000.00 0.00 145,000.00

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
члана уже породице

145,000.00 145,000.00

415000 Накнаде трошкова за запослене 0.00 0.00 0.00
415100 Накнаде трошкова за запослене 0.00 0.00 0.00

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са 
посла

0.00

416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 0.00 25,000.00

416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 0.00 25,000.00

416111 Јубиларна награда 25,000.00 25,000.00
420000 Коришћење роба и услуга 6,323,000.00 2,494,500.00 8,817,500.00
421000 Стални трошкови 5,265,000.00 50,000.00 5,315,000.00

421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга

70,000.00 20,000.00 90,000.00

421111 Трошкови платног промета 70,000.00 10,000.00 80,000.00
421121 Трошкови банкарских услуга 10,000.00 10,000.00
421200 Енергетске услуге 4,630,000.00 0.00 4,630,000.00
421211 Услуге за електричну енергију 1,130,000.00 1,130,000.00
421223 Трошкови грејања - дрво 0.00
421225 Трошкови грејања – централно грејање 3,500,000.00 3,500,000.00
421300 Комуналне услуге 260,000.00 0.00 260,000.00
421311 Услуге водовода и канализације 240,000.00 240,000.00
421323 Услуге заштите имовине 20,000.00 20,000.00
421400 Услуге комуникација 295,000.00 30,000.00 325,000.00
421411 Телефон, телекс и телефакс 170,000.00 170,000.00
421412 Интернет и слично 75,000.00 10,000.00 85,000.00
421414 Услуге мобилног телефона 50,000.00 50,000.00
421421 Поштанске услуге 0.00
421422 Услуге доставе 20,000.00 20,000.00
421500 Трошкови осигурања 10,000.00 0.00 10,000.00
421511 Осигурање зграда 0.00

421521 Осигурање запослених у случају несреће на 
раду

0.00

421519 Осигурање остале имовине 10,000.00 10,000.00
421900 Остали трошкови 0.00 0.00 0.00
421911 Радио-телевизијска преплата 0.00
421919 Остали непоменути трошкови 0.00
422000 Трошкови путовања 20,000.00 0.00 20,000.00
422100 Трошкови службених путовања у земљи 10,000.00 0.00 10,000.00

422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном 
путу

0.00

422121 Трошкови превоза на службеном путу 0.00
422131 Трошкови смештаја на службеном путу 0.00
422194 Накнада за употребу сопственог возила 10,000.00 10,000.00
422199 Остали трошкови за службена путовања 0.00
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422200 Трошкови службених путовања у 
иностранству

10,000.00 0.00 10,000.00

422211 Трошкови дневница за службени пут у 
иностранство

0.00

422221 Трошкови превоза на службеном путу у 
иностранство

0.00

422293 Накнада за употребу сопственог возила у 
иностранство

10,000.00 10,000.00

422300 Трошкови путовања у оквиру редовног 0.00 0.00 0.00

422394 Накнада за коришћење сопственог аутомобила 0.00

422900 Остали ртрошкови транспорта 0.00
422911 Oстали трошкови транспорта 0.00
423000 Услуге по уговору 353,000.00 21,500.00 374,500.00
423100 Административне услуге 0.00 0.00 0.00
423111 Услуге превођења 0.00
423191 Остале административне услуге 0.00
423200 Компјутерске услуге 144,000.00 0.00 144,000.00
423211 Услуге за израду софтвера 0.00
423221 Услуге за одржавање рачунара 144,000.00 144,000.00

423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених

46,000.00 0.00 46,000.00

423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00

423321 Котизација за семинаре 0.00
423322 Котизације за стручна саветовања 0.00
423391 Издаци за стручне испите 0.00
423399 Остали издаци за стручно образовање 46,000.00 46,000.00
423400 Услуге информисања 0.00 0.00 0.00
423411 Услуге штампања билтена 0.00
423413 Услуге штампања публикација 0.00
423419 Остале услуге штампања 0.00
423421 Услуге информисања јавности 0.00
423431 Услуге рекламе и пропаганде 0.00

423432 Објављивање тендера и информативних огласа 0.00

423500 Стручне услуге 140,000.00 5,000.00 145,000.00
423521 Право заступање пред домаћим судовима 0.00
423599 Остале стручне услуге 140,000.00 5,000.00 145,000.00
423600 Услуге за домаћинство и угоститество 10,000.00 10,000.00 20,000.00
423621 Угоститељске услуге 10,000.00 10,000.00 20,000.00
423700 Репрезентација 9,000.00 6,500.00 15,500.00
423711 Репрезентација 9,000.00 6,500.00 15,500.00
423712 Поклони 0.00
423900 Остале опште услуге 4,000.00 0.00 4,000.00
423911 Остале опште услуге 4,000.00 4,000.00
424000 Специјализоване услуге 0.00 0.00 0.00
242200 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 0.00 0.00
424211 Услуге образовања 0.00
424221 Услуге културе 0.00
425000 Текуће поправке и одржавање 345,000.00 2,413,000.00 2,758,000.00

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката

185,000.00 2,404,000.00 2,589,000.00

425111 Зидарски радови 1,800,000.00 1,800,000.00
425112 Столарски радови 0.00
425113 Молерски радови 150,000.00 200,000.00 350,000.00
425114 Радови на крову 10,000.00 10,000.00
425115 Водовод и канализација 5,000.00 202,000.00 175,000.00
425116 Радови на централном грејању 5,000.00 5,000.00

12



425117 Електричне инсталације 5,000.00 2,000.00 7,000.00
425119 Остале поправке и одржавања зграда 10,000.00 200,000.00 210,000.00
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 160,000.00 9,000.00 169,000.00
425212 Поправке електричне и електронске опреме 0.00
425221 Намештај 0.00
425222 Рачунарска опрема 90,000.00 2,000.00 92,000.00
425223 Опрема за комуникацију 0.00
425224 Електронска опрема 5,000.00 7,000.00 12,000.00
425226 Опрема за домаћинство 5,000.00 5,000.00
425241 Опрема за очунање животне средине 60,000.00 60,000.00
425261 Опрема за образовање 0.00
425262 Опрема за културу 0.00
426000 Материјал 340,000.00 10,000.00 350,000.00
426100 Административни материјал 60,000.00 0.00 60,000.00
426111 Канцеларијски материјал 60,000.00 60,000.00
426131 Цвеће и декорација 0.00
426191 Остали административни материјал

426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених

100,000.00 0.00 100,000.00

426311 Стручна литература 100,000.00 100,000.00
426600 Материјал за образовање, културу и спорт 0.00 0.00 0.00
426611 Материјал за образовање 0.00
426621 Материјал за културу 0.00

426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство

120,000.00 0.00 120,000.00

426811 Хемијска средства за чишћење 50,000.00 50,000.00
426812 Инвентар за одржавање хигијене 0.00
426819 Остали материјал за одржавање  хигијене 70,000.00 70,000.00
426900 Материјали за посебне намене 60,000.00 10,000.00 70,000.00
426911 Потрошни материјал 30,000.00 5,000.00 35,000.00
426913 Алат и инвентар 30,000.00 5,000.00 35,000.00
460000 Донације, дотације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465000 Остале донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465100 Остале  текуће донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465111 Остале текуће донације и трансфери 0.00
465112 Остале текуће донације по закону 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
480000 Остали расходи 0.00 5,000.00 5,000.00
482000 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 5,000.00 5,000.00
482100 Обавезне таксе 0.00 0.00 0.00
482191 Остали порези 0.00
482200 Обавезне таксе 0.00 5,000.00 5,000.00
482211 Републичке таксе 0.00
482241 Општинске таксе 0.00
482251 Судске таксе 5,000.00 5,000.00
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00 0.00 0.00
483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00
510000 Основна средства 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
511000 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00
511394 Капитално одржавање зграда 0.00
512000 Машине и опрема 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
512200 Административна опрема 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
512211 Намештај 930,000.00 930,000.00
512221 Рачунарска опрема 100,000.00 100,000.00
512222 Штампачи 0.00
512231 Телефонска централа 0.00
512232 Телефони 0.00
512233 Мобилни телефони 0.00
512241 Електронска опрема 10,070,000.00 10,070,000.00
512242 Фотографска опрема 60,000.00 60,000.00
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512251 Oпрема за домаћинство 0.00
512611 Опрема за образовање 0.00
512631 Опрема за културу 0.00
513000 Остали некретнине и опрема 0.00 0.00
513100 Остали некретнине и опрема 0.00 0.00
513111 Остали некретнине и опрема 0.00
515000 Нематеријална имовина 0.00 0.00 0.00
515100 Нематеријална имовина 0.00 0.00 0.00
515121 Књиге у библиотеци 0.00
515122 Музејски експонати и споменици 0.00

У Сенти, 27.11.2015.године       Саставила:
       Марта Рац Сабо

Oдговорно лице:
 Рихард Хуђик
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Предлог 
На основу члана 200. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 
47/2018), члана 45. став 1. тачка 10. Статута општине Сенте („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на седници, одржаној дана  22. маја 
2019. године донела је 
 

   З А К Љ У Ч А К  
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 

2018. ГОДИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР Д.О.О. ÜZLETI INKUBÁTOR 

KFT СЕНТА-ZENTA” 
 
I 

Усваја се Извештај о раду и Финансијски извештај за 2018. годину Привредног 
друштва са ограниченом одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР Д.О.О. ÜZLETI 
INKUBÁTOR KFT СЕНТА-ZENTA”. 
 

II 
Овај Закључак објављује се у “Службеном листу општине Сента”. 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 30-3/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 
 

Образложење:                                         
 
На основу члана 200. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 
47/2018), члана 45. став 1. тачка 10. Статута општине Сенте („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента разматра и усваја годишње извештаје о 
раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински 
власник Општина.  
 
Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу „Пословни инкубатор доо – Üzleti 
Inkubátor Kft Сента-Zenta“ је претходно усвојила овај извештај на својој седници 
одржаној 25.02.2019. године и то под пословним бројем 2019-2-6. 
           
Општинско веће је на седници одржаној дана 02.04.2019. године утврдило предлог 
Закључка о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја за 2018. годину 
Привредног друштва са ограниченом одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР 
Д.О.О. ÜZLETI INKUBÁTOR KFT СЕНТА-ZENTA” у предложеном тексту и исти 
упутило Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
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vBoA

Crapran lusHucje xpa6ap KopaK, annje h KopaK y HeH3BecHocr.Y nrararsyje

BpeMeHcKh nepfioA rca4a je rocJroBHa n4eja Hajparsneuja s6or rpNuruHe KoHKypeuquje,

QraHaHcrajcrcr4x orpaHr4rretua v BHcoKr4x rrocJIoBHHX pu3tna. Vnpaeo 36ol tota, qarc7}Yo

crapran 6uzsuca nponaAa y npBr.rM MeceulrMa norcyuraja nocJloBarua. AJtu, Lr nopeA Tofa

HeorxoAHo je pasyrrleru xpa6pe ryae rcojn ur',tajy npeAy3erHuqKH Ayx h npyxt4rt4 t4M

noAprxKy y paHnM Qarar"ra pa:eoja FbuxoBe nocJroBHe n4eje. flocrosHh uHrcy6aropu

yrrpaBo h npeAcraBrsajyjeaan oA o6lura noAplxKe paraojy craprar 6usuuca.

' flocloBHl4 l4HKy6aropr.r cy 3arlpaBo L(eHrpl4 rcojn npyxajy noAplxKy crapran

6uzwncy c qHJbeM Aa oHa oncraHy Ha rpxutry.Cavra roApuKa ce najueruhe rpyxa y

o6lacruua roje cy o4 noce6Hor sHauaja 3a ApyulrBo y uenhHu, Te raKo rtoApa3yMeBa

npyxarbe ranQpacrpyKTypHe, opraHn3aqr4oHe, TexHI4qKe H crpyuHe nonaohu y uhJby

paseoja HoBtrx xor'lnaHnja. BaNno je ucrahu Aa cy flocnoeHu uHrcy6aropu opraHu3oBaH14

Kao npaBHa Jrnqa, re QyHrcquoHhllly Kao Mpexa rcojorr,r ce npeAy3eTHhUt4 noeesyjy ca

nocJloBHt4M napTHepuMa, KyIItll4Ma, KOHCyJITaHTHMa, HHBeCTHTOpUMa, CTpyqHhM

yApyxeFbuMa 14 ApyrrlMa KaKo 6n ce nouorao Fbt4xoB paseoj. Cearcarco, Hajneha npeAHocr

rrocJroBHl,rx nHxy6a'ropa je ruro npyxajy ycnyre HaMeFbeHe 3a crapran 6ngsuc no

LleHaMa roje cy 3HarHo HU)Ke oA TpxtIIxHpIX.

Poslovni inkubator doo lJzleti inkubtor kft Senta Zenta perncrpoeaH je

03.09.2007. roAl,tHe, Ha ocHoBy O4ryre o ocHuBarby AoHere oA crpaHe CrcynutrnHe

Onurruse Cesra - 6poj 3-2lY-07 oA 18.07.2007. roAUHe, O4nyxor',l CrcynruruHe

OnurruHe Cesra 6poj 023-4/V-08 ot 1.02.2008. roAr.tre 35Yo yrcna ce npeHocn Ha

@oHA ga noAptlKy uHnecrnqnja y BojrograHIa, uuja npaBa n o6asege Olnyror'a

Crcynurrnue Ayrouorr.rHe norpajrane BojnoanHe nol bpojeru 101-025-212017-01 AaHa

2 | .02.20 17. roAu He npey3nMa Pa:aoj ua A ren uuj a Boj ro4ra He'
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C
1. OIIIIITE I,IH@OPMAUIIJE

Hagrs: Poslovni inkubator doo Uzleti inkubtor kft Senta Zenta

CeAuurte: 24400 Cenra, f{eret}n lllaH4opa 6p.54.

,{ocrynHocr: Ten./Qarc: 024 I 41 5 -57 -54
e- M ar4Jl : office @biz-senta. com
Be6-ctpanr,rqa: www.biz-senta.com
III4B: 105204807
Marnqsn 6poj:20326166

3anoc.[euu:

Poslovni inkubator doo Uzleti inkubtor kft Senta Zenta nrtta

2 c'ralso 3aflocJleHa nnqa: \

[aeop MaplaHroenh - 4ttpercrop

CHeNaHa MaraHos - TexHnqKI,t ceKperap

rlilanosu CnynrurnHe ocHnBaqa:

Hurcola XeNe.n r4cnpeA Pasnojue areHqr,rje Bojno4raHe, I4cp[eA Onuruse

Cesra rc 29.03.2018. rolr.rHe: Xraeroenh CplaH uHaIl CunapA, oAnyKoM OnrurnHe

Ceura nocraBJbeHr4: Tarcaq KopHen n Eyraroanh EpaHraclaB, c rl4M 4a je EpauucraB

Eynaroerah usa6pau 3a rpeAceAanaj yher C rcynuttuue ocHl4Baqa.

rl.nas OnurrnHcrcon seha 3aAyr(eu 3a npl{BpeAy:

Bapra Bnr<rop
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2. I43BEIIITAJ O PANY
,t

Haros crpoBeAeHor jaenor KoHKypca 2017. rolnHe 3a npiljeu craHapa y

npoh3BoAHe xane 1 u 2 flocnoBHof r4HKy6aropa, HaKoH rtepuoAa npunarobaBarba

npocropr,rja colcrBeHuM norpe6arvra ( orcro6ap 2017-Se6pyap 2018 ro4raHe), craHapu cy

caMocraJlHo 3anoqeJlLt cnoj nocloBHu nyr oa 0l '03.2018. ro4nHe, n ro

Acrco Aoo Ceura - [pot43BoArba IIpoH3BoAa oA ApBera

II & E Texcrur - npol43BoAna oAeBHI'IX npeAMera

V rlursy Fbr4xoBor orrcraHKa Ha rpxnrrrry u nonehaHor o6nua [pol43BoAtbe, floclosuu

raurcy6arop Cenra je npyxao crpyLrHe 14 aABoKarcKe ycnyre, cnpoBoArlo e4yraquje lt var

h3auao y cycper ro nr.rrarby peHTr,rpaba rrociroBHor npocropa re je 50% oA I43Hoca

HaKHaAe rcoje je y o6anesu Aa nnaha rcomnaHnja n & E Texcrnr ynoxho y crBaparbe

no eoruH nj er flocJtoBHo I' arvr6uj enra.

Crauapn 3aKJbyrtHo ca 31.12.2018. cy eanoctunn 4l pa4Hnrca, oA rora 36

xeHa 14 5 rraynrcapaua.

3anocreHu y r.I}rry6aropy cy noxalarn creAehe o6yrce 14 KypCeBe:

-20.03.2018. I4Hcrnryr 3a nHonarlnje n rexuororuje Ey El4T y Pemopary

YHaeep:urera y Hoaorrl Ca4y,yvecHnurl :

flpnepe4Ha KoMopa Bojro4nHe, PassojHa arenqnja Bojeo4nHe, flocroeHu nHxy6aropu

Bojeo4nHe, Knacrepn BojeoguHe.

-anpnn 2018. Pageojna arenqraja. Bojeo4pHe - o6yrca 3a KoHKypI{caEe 3a AoAeny

6ecnoeparuux cpeAcraBa y u3Hocy oa 3.000 eypa no HoBoorBopeHoM paAHoM MecTy y

CeHrra.

-02.06.2018. CyCAJAM 2018 aajeAnrauKo HacryraFr,e ca flocrosHhNa unryoaropou

Cy6oruqa.
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2 . l. Kon,&p.,

JeAHa o4 ruauajHujux getarHocrr4 flocroeHor r,rnry6aropa'je npaheme v

KOHKypHCaBe Ha AOrraahuvr r4 r,rHocTpaHr4M KoHKypcr,rMa, 3a JILrr{He norpe6e n norpeoe

, ceojnx craHapa.

y 2018. roArann Ao6urn cuo cleAehe KoHKypce:

-Cerperapujar 3a npr4BpeAy I,t rypLI3aM 480.000'00 Ar4Hapa.

Ha6aera onpeMe :

paqyHap rorrr l,

Jrarrron rou 2,

Konop ulTaMnaq rcou l,

3ByqHurlkr rou l,

YflC rcorr,t 6, \ -

oneparr,rBHl4 cI4CTeM roU 8,

-HaquoHanHa clyN6a 3a 3anoulJbaBarbe 369.286'68 AHHapa

Kouxypc Jaeuu paAoBr,r sa oco6e ca uHBaJrr,rAr,rreroM -2 oco6e, Karoua llerep u fy-rraru

Mnxrour, 4 ueceua oa 01.06.2018.-30.09.2018. rolraHe, yKyrrHo 246.L9I,12 lur'.

KoHrcypc JasHra paAoBH - I oco6a, Haf ApHorA,4 naeceqa oA 01.06.2018.-30.09'2018.

roAhHe , yKynaH I43Hoc 123.095,56 lutt.
a'

-cerperapujar sa Quualrcr,rje cysnnaHcuparre 1.639.320,83 guuapa

cytfr.praHcnparee I,lurepper-L1ftA IIEII MabapcKa - Cp6uia noA Ha3I'IBorra IIPOCOIIEHT

Ilporuoqraja coqujarHor npeAy3erHnurBa y Cp6nju ra Maf apcrcoj HUSRB 1160214210210

y H3Hocy op,l5Yo BpeAHocrl4 npojercra vnja perr.rsaquja je rnaHhpaHa y 2019. roAnHil.
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42.2 flpojercar

flpojercar I4Hrepper-l4llA I-lEI-l Mafapcrca cp6uja roA HzBr4BoM

nPoCollEHT flpouoqnja coqnjarHor npeAy3erHr4rxrBa y Cp6nju rz Mafapcnoj

HUSRB/l 602t42t0210

,vujn eo4ehu nap'rHep je MafapcKo-cpncKa rproBr4HcKa v AH1ycrpr.rjarca KoMopa, a

naprHepl4: Peruosalso l4crpaxnBaqKo ApyrxrBo sa co4njalHe HayKe JyNHe paBlwfe Lr

flocrosHl.r aHrcy6arop CeHra je orrroqeo 0 1.05.20 I 8. roAnne

Vlwrepper-Vna rporpaM npeKofpaHnqHe capaArbe Malapcxa-Cp6uja hHnJTeMeHrvpa ce

y oKBr4py QrznaHu.rjcKof nepfioAa2014-2020 Eaponcxe Vnraje, ryreM LtHcrpyMeHara 3a

rpeArpr4crynHy notroh. cncrev coqujaruor rpeAy3erHurxrBa Malapcre je 4ocra

paseujeH, noce6Ho y o6lacru 3anollrJbaBaFba yrpoxeHhx Karefopnja nylu. flocleArse

roAnHe cy noKa3ane Aa cy nuosaquje HaqHH Aa ce ocrBapH nposnr 3a re yrpoxeHe

fpyne, noforoBo urro EY noApxaBa oey uHraqr.rjarnBy. Mefyrnrr,r, :6or ue4ocrarKa

3aKoHcKe perynarnBe, TaKBa npeAy:eha 14 HaqhH rocJloBalba je orpanaveu y Cp6uju.

I-{uru npojerra je roAcruuar6e repnroprajaJrHe eKcrau:uje cour,rjaJrHr4x npeAy3eha y

lorpaHr4rtHt4M perr4oHltMa, Ha ocHoBy naalapcrcor MoAena H npaKce. Apyru, HHUTa MaFbe

6urau qrzrs je cKpeHyru na)Kl6y Ha qr4FbeHuqy Aa cy yrpo)r(eHV rby1klje4Haxo BaxHr4

qraHoBl4 ApyturBa. 3aro n xeJlhMo Aa KpelrpaMo je4au r4HoBarnBHr4 MoAen-qeHTap 3a

coqujaluo [peAy3erHuutrBo y CeHru. Buta6u ro je4nHr.rqa xoja 6u zvana HeonxoAHy

aHQpacrpyKrypy 3a rpyxame noruohu unugujaruyaMa 3a roKperarbe coqr,rjarurx

npe4yseha.

Oraapajyha xoHrpepenqraja npojema - Cere4ua, 15.06.2018. ro4uHe, yqecHHr_lH:

-bepb Teper, rpeAceAHar Mafapcro-cpncKe rproBt4HcKe u vralycrpuicKe KoMope

-Paae [pa6a:o, art5acaaop Cp6uje y By4unanerurra,

-fa6op laHner Haf, npe4ceAHHK V1pyNersa,{aprrce u: Cere4nHa

-Mnruoru Jojapr-npojerHH MeHaUep

-.{aeop MapuHrcoeuh, 4upercrop floclonuor nHrcy6aropa CeHra
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rt

3. @I,IHAHCI,IJCKII II3BEIIITAJ lI EIIJIAHC yCIIEXA 3A 2018. IOAI'IHy

1 : flpr.rxoara

6l flpuxogra o4 npo4aje ycnyra Ha AoM. rpxhlxry 871.970,29 Ar4H

64

66

trq. rylrylegrylqi-":l try a, n q e 
Y 

nj a

@ r.r Hauu,rj c KI4 np 14 xoAl4

6.112.446,52 Lt4H

324,04 plt+

7.148.601,85 Ar.rH

53 Tpotut<oBn ycnyra

AHH

I .559.591.1 8 ,rprs

; 54 TpoutKoBl,t aMporl'l3aqrJe 347.087,82 AAH

i it i;;-;;".np,v"ny.- 
"rlnutrpr.iunHu 

rpornKoBr4 1.510.596,75 AnH

56 @rauaHcrajcrcu pacxoAl'I 4.584,20 Ar,rH

58 PacxoAn no ocHoBy o6esnpeferra I'IMoBI4He 77.119,16 Ar.rH

7.027.372,31
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I,Isueurmj o paAy 4 QnHancujcKrl r43Berrraj je ycnojeu Oglylcou Crynu'u'IHe ocHI'IBaqa

2019-02-04 ot 25.02.2019. roAnse .

3aepruHu par{yH yceojeu O4nyrorr,r CryurrnHe ocH}tBaqa 6poj '2019-02'05 o.q

25.Q2.2019. foAuHe.

flnaH paga sa 2018. roAr,rHy je peannsoBaH roroBo y nornycHocrll ocI,IM y

r43Hocy oa 661.578,00 4nHapa KoJurKo Onurrnua CeHta uraje npeHela y 2018. IoAI'IHI'I.

Ol 1.320.000,00 npe4erafenrax y Byuery Onuruue CeHra 3a 2018. roAI,tHy ua nosnquju

1501-002 Peuonuparre n a1anraqnja Xale I n2 , no nporpaMy 3. JlorarHo eKoHoMcKl4

parnoj peaJrr,r3oBaHo je xpajerra .qeqervr6pa cavro 658.422,00 AVHapa ca o6anesoM npeHoca

ocrarKa za janyap 2019. roAI'IHe.

,{anop Mapunronuh

Ar.rpeKTop

(u.n.)
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noGnoBH!? r4ltKysATcP :':'?
Uzlerr rlxueAtoR xrl'

AATyM / KELT: 26.cL, 28tg,
EPOJ: bLg L -

eAHhM ApyturBt4Ha, O4nyxe o ocHhBaFby flpnepe,qxor

ApyrurBa ,,f1oc.noBHn nnxy6arop Aoo - Uzleti inkub6tor Kft. CeHra - lenta" oA AaHa 18.07 .2OO7 '

roAhHe r Vroaopa o h3MeHaMa h AonyHanna OcHheaqKor axra flprapeAHor '.[pyuraa 
ca

orpaHhqeHoM oAroBopxourhy,,f]ocnoBHt't raHxy6arop Aoo - Uzleti inkubdtor Kft. CeHra -Zenta"

oA 02.04,2008. ro4nne, Cxynurrrna p,pyurrBa ca orpaHhqeHoM oAroBopnourhy ,,f1oc'noBH14

rxxy6arop Aoo - Uzleti inkub6tor Kft. Cenra - Zenta" gaaa 25.02.2019' roAhHe, je4Hornacno je

AoHena cne4ehy:

oAnvKA
o ycBAJAFby AOKyMEHTA 'l43BEulrAJ o pAAy h ol'IHAHCVIICRVI hBEI,IJTAJ

3A 2018. rOAnHy" nPhBPEAHOT APyIUTBA CA OrPAHI4I{EHOM

oAroBoPHOtUhy ,,nocnoBHt4 hHKyEATOP A.O.O. UZLETI INKUBATOR KFT

SENTA.ZENTA"

Vcsaja ce AoKyMer "lzl3BELllTAJ O PAAy lA IAHAHCI JCKI4 I43BEIITAJ 3A 2018. fOAhHy"

O6Pa3roH{e}be

,Qrapexrop je no4neo "Ll3BEl,llTAJ O PAAy t4 I4HAHCI4JCKi4 I43BEIXTAJ 3A 2018'

fOAl4Hy" 3a,,f1ocnoBun ruxy6arop Aoo - Uzleti inkub6tor Kft. CeHra -Zenta" vtcrn je yceojeH

noA TaqKoM 4, npenna nphnoxeHoM reKcry.

V Cerrn, gaaa 25.02.2019. roAhHe

ttl

vcnaB Synaroerah
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Предлог 
На основу члана 21. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, 42/91 и 71/94 и 
члана 190. Закона бр.79/2005-др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. 
закона и 83/2014 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018), члана 3. Статута Туристичке организације општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 38/2012) и члана 45. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број 4/2019), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној 22. 
маја 2019. године донела је  
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

I 
Усваја се Извештај о раду и Финансијски изештај Туристичке организације општине 
Сента за 2018. годину. 
 
 

II 
Овај закључак се објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 332-3/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 
 

Образложење:                                          
 
На основу члана 21. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, 42/91 и 71/94 и 
члана 190. Закона бр.79/2005-др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. 
закона и 83/2014 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018), члана 3. Статута Туристичке организације општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 38/2012) и члана 45. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број 4/2019), Скупштина општине Сента разматра и усваја годишње 
извештаје о раду организације чије је оснивач.  
 
Управни одбор Туристичке организације општине Сента је претходно усвојио овај 
извештај на својој седници одржаној 05.04.2019.год. и под бројем АД-3.1/2019. 
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Општинско веће је на седници одржаној дана 09.04.2019. године утврдило предлог 
Закључка о усвајању Извештаја о раду и Финансијски извештај за 2018. годину 
Туристичке организације општине Сента у предложеном тексту и исти упутило 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
 
На основу напред изнетох донета је одлука као у диспозитиву. 
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           У смислу Закона о туризму, који је објављен у Службеним гласницима Републике 

Србије бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012, 84/2015 и 83/2018) Туристичка организација 

као јединица локалне самоуправе обавља следеће делатности:  

1. Врши популаризацију туристичких вредности општине; 

2. Координира активности и сарадњу привредних и других субјеката који 

партиципирају у туризму, а који посредно или непосредно потпомажу развој и 

популаризацију туризма; 

3. Израђује Годишњи програм и план својих рекламних активности у складу са 

Стратешким маркетиншким планом, те плановима и програмима Туристичке 

организације Србије; 

4. Обезбеђује информативно-пропагандне материјале којима остварује рекламирање 

туристичких вредности општине (штампани материјали, аудио и визуелна 

средства, интернет-презентације, сувенири, итд.), односно стара се о обезбеђењу 

система туристичких обележја у сарадњи са надлежним органима; 

5. Прикупља и презентује информације скопчане са комплетном туристичком 

понудом општине, те врши остале маркетиншке делатности које су скопчане са 

туризмом; 

6. Организује односно учествује у организовању разнородних туристичких, 

научних, стручних, спортских, културних и других сусрета и манифестација;  

7. Формира туристичко-информативне пунктове (за пријем туриста, за пружање 

бесплатних информација за туристе, за прикупљање свих оних података који су 

неопходни за информисање туриста, за информисање туриста о квалитету 

туристичке понуде, за прослеђивање жалби туриста надлежним органима, итд.); 

8. Управља туристичким подручјем; 

9. Сарађује са даваоцима услуга у домаћој радиности; 

10. Подстиче изградњу туристичке инфраструктуре и реализацију програма уређења 

површина; 

11. Израђује домаће и међународне туристичке пројекте, партиципира у изради 

односно реализацији истих; 

12. Прикупља и обрађује податке, саставља упитнике и валоризује исте; 

13. Обавља и друге промотивне туристичке активности у складу са Оснивачким 

документом и Статутом. 

2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
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Туристичка организација општине Сента основана је Одлуком скупштине општине 

Сента 19. октобра 2006. године. Канцеларија Туристичке организације општине Сента 

отворена је пак у центру града 24. децембра 2007, као део архитектонског комплекса 

Градске куће  

 

Назив: Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete-Туристичка организација општине Сента 

          Седиште: 24400 Сента, Главни трг бр. 1. 
          Доступност: Тел./факс: 024/ 817-818 
          е-маил: info@sentainfo.org 
          Веб-страница: www.sentainfo.org  
          ПИБ: 104889464 
          Матични број: 08870322 
 

Запослени: 

Корнел Лашковић – директор; 

Емеше Терењи Гере – стручни сарадник, од 12. јуна 2018. налази се на породиљском 

одсуству; 

Оливер Остојин - стручни сарадник, замењивао је поменуту сарадницу од 27. септембра до 

31. октобра 2018; 

Агота Барна - стручна сарадница, замењује гђу Емеше Терењи Гере почев од 23. новембра 

2018. 
 

Управни одбор: 

Чланови: Арпад Маћко, Богларка Абоњи, Емеше Терењи Гере, Кристина Фењсароши (до 

27. априла 2018), Андраш Немет (до 27. априла 2018), Акош Хомоља (од 27. априла 2018), 

Стеван Воргић (од 27. априла 2018). 
 

Надзорни одбор: 

Марта Рац Сабо – председник, Теодора Поша-Шош – члан. 

Пошто приликом оформљења Надзорног одбора Туристичка организација општине Сента 

није имала трећег упосленика, Надзорни одбор није могао да буде прописно оформљен. 
 

Члан Општинског већа задужен за питања туризма: 

Андраш Кошицки. 

  

3. УЧЕШЋЕ НА САЈМОВИМА 
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Учешће на сајмовима туризма је у раду Туристичке организације општине Сента одувек 

имало значајну улогу. Активно учешће на домаћим и иностраним сајмовима је неопходно 

зарад популаризације делатности економских субјеката који делују у туризму општине 

Сента, њеног културно-историјског наслеђа, њених знаменитости и туристичких 

манифестација, а у циљу позиционирања туризма општине Сента на међународном 

туристичком тржишту. 

Туристичка организација општине Сента је током 2018. године у заједници са Туристичком 

организацијом Војводине, односно Туристичком организацијом Србије, успешно 

партиципирала на ниже наведеним домаћим и иностраним сајмовима: 

 

Братислава (Пожун) – „ITF SLOVAKIATOUR – Wellness and Fittness, Hunting and 

Leisure” 

Туристичка организација општине Сента се у периоду од 25. до 28. јануара већ по четврти 

пут представила на међународном туристичком сајму који је одржан у Братислави. 

Пожунски сајам се сматра истински значајним догађајем у региону, пошто је током четири 

дана регистровано више од 69.000 посетилаца, односно 360 излагача. Туристичка 

организација општине Сента настојала је да словачком тржишту презентује целокупну 

туристичку понуду нашег града. 
 

Београдски међународни сајам туризма – „ITTFА” 

Београдски сајам који је био приређен у периоду од 22. до 25. фебруара 2018. представља 

најзначајнију могућност за остваривање контаката за партиципанте на домаћем тржишту. 

Овај сајам је током протеклих година успео да прерасте у један од најзначајнијих сајмова у 

овом делу Европе, у оквиру којег је организована и манифестација под називом „BeoWine 

Fest”, која представља један од највећих сусрета винара у држави. Туристичка организација 

општине Сента је у заједници са Туристичком организацијом Војводине приказала своју 

туристичку понуду. Концепт партиципације у 2018. години био је представљање Војводине 

као интегралне дестинације, у којој различите општине и градови располажу уникатном и 

особеном понудом.  
 

„Путовање 2018.” – Будимпешта  

Наш План рада за 2018. годину предвиђао је промоцију на будимпештанском међународном 

сајму туризма. Нажалост, услед финансијских препрека које су искрсле у покрајини 

Војводини, наше учешће на сајму постало је немогуће. 
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Међународни сајам туризма у Новом Саду 

Педесет и први Међународни сајам туризма био је одржан у Новом Саду у периоду од 4.  до 

7. октобра 2018. године. Туристичка организација општине Сента настојала је да 

војвођанском тржишту прикаже комплетну туристичку понуду нашег града. Трошкове 

сајамске партиципације, закуп штанда и његове опреме покрила је Туристичка организација 

Војводине. 

 

4. ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Туристичка организација општине Сента од свог се оснивања стара о томе да туристичку 

понуду општине Сента представи како на домаћем тако и на међународном туристичком 

тржишту. Туристичка организација општине Сента редовно обавештава јавност о 

делатностима које обавља посредством саопштења, интернет-страница, као и преко јавних 

наступа у медијима, односно преко специјализованих туристичких часописа.  
 

Званична интернет-презентација општине Сента представља један од најважнијих сектора 

информативно-пропагандне делатности, а захваљујући чињеници да је интернет-

презентација доступна широкој скали потенцијалних посетилаца, те да као таква 

представља веома корисно и ефикасно средство маркетиншке делатности. 

Туристичка организација општине Сента је у 2013. години успешно обновила своју веб-

страницу. Циљеве развића завичајне странице представљали су обезбеђење још богатијег 

садржаја и смањење трошкова њеног одржавања. Званична интернет-презентација доступна 

је на адреси www.sentainfo.org, а број њених посетилаца континуирано расте. Велики 

нагласак стављамо на континуирано освежавање веб-странице и трудимо се да 

благовремено иставимо све важније промене (нови смештајни капацитети, угоститељски 

објекти, таксисти, занимљивости, итд.). 
 

Поред званичне интернет-презентације, у 2018. години велики акценат је стављен и на 

одржавање контаката посредством друштвених мрежа, на којима Туристичка организација 

општине Сента располаже са јавним профилом под називом „Туристичка организација 

Сента”. Више од 4.500 „пријатеља” Туристичке организације општине Сента добија редовне 

информације о збивањима, приредбама и другим догађајима у општини. Све веће 
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манифестације доспевају у виду догађаја на друштвену мрежу, на којој у сваком тренутку 

постоји могућност презентације нових информација широкој публици.  

Поред интернет-презентација заинтересоване о актуелним манифестацијама, новинама и 

сличним темама редовно информишемо и посредством регионалних медија. 

 

www.1697.rs 

Поводом 320-годишњице Сенћанске битке Туристичка организација општине Сента је 

оформила нову веб-страницу под називом www.1697.rs. Задатак странице је да омогући 

проналажење свих са битком скопчаних докумената на једном месту. Попуњавање странице 

представља особени процес, а што потпунији садржај (описи, извештаји, слике, скулптуре, 

итд.) чини његов крајњи циљ. То представља једну од важних постаја бренда „Сенћанска 

битка”, пошто ће страница моћи да буде претражива са било ког места у свету и тиме ће, по 

нашим надањима, бити средство за свестрано информисање. 

 
Медијска промоција 
 
 
Такозвана „медијска сфера”, коју туристичка понуда Сенте заузима у штампаним и 

електронским медијима, доприноси стварању позитивног имиџа Потиске регије. 

Туристичка организација општине Сента своје туристичке атракције континуирано 

популарише и посредством интернет-презентација Туристичке организације Војводине и 

Туристичке организације Србије.  

Информативно-пропагандна средства чине штампана издања, аудио и видео материјали, 

интернет-презентације, сувенири, итд. У 2018. години начињени су следећи нови рекламни 

материјали у различитим тематским областима:  
 

• Календар туристичких манифестација за 2018. годину са важнијим туристичким 

приредбама; 

• Фестивал Тисиног цвета - популаризациони материјали: билборди, плакати, 

флајери; 

• Фестивал „I love Zenta” - популаризациони материјали: планирање и штампање 

билборда, плаката и флајера; 

• Манифестација поводом Дана града - изложба; 

• Божићна кавалкада и Витлејемски сусрет - популаризациони материјали: 

планирање и штампање билборда и плаката; 
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• Публикација Сенћански смештајни капацитети - израђена је свеобухватна 

публикација која представља пословно регистроване смештајне капацитете који се 

могу наћи у Сенти. 
 

Поводом сваке наше приредбе и важнијег догађаја ми смо били заступљени на програмима 

ТВ „Pannon”, РТВ-а, Суботичког и Новосадског радија, портала „Vajdaság Ma”, те на 

страницама дневних листова „Magyar Szó”, „Дневник”, „Блиц”, итд. 

 
Продаја сувенира 
 
Продају сувенира можемо уврстити у свакодневне активности Туристичке организације 

општине Сента. Овом услугом желели бисмо да како за домаће тако и за иностране госте 

обезбедимо могућност куповине квалитетних, за град карактеристичних поклон-предмета. 

Наша понуда се континуирано шири, но међу најчешће тражене поклон-предмете можемо 

уврстити вино „Сенћанска битка” и чоколаду, календаре и магнете за фрижидер. 

И у 2018. години успели смо да очувамо континуирану куповину понуђених сувенира од 

стране привредних предузећа са седиштем у Сенти. Поред тога, своје поклоне код нас 

набављају и Локална самоуправа града Сенте, као и основне и средње школе.  

Од продаје сувенира је у 2018. години остварен промет од 413.257,00 динара. 

 

5. МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТИ 
 
Туристичка организација општине Сента је током 2018. године била главни организатор 

неколико манифестација, док је својим промотивним и инфраструктурним средствима 

допринела успешној реализацији бројних приредби.  Разне приредбе представљају значајан 

део туристичке понуде Сенте.  

 

     Парада олдтајмера 

У мају 2018. је у сарадњи са суботичким Међународним олдтајмер-клубом у наш град 

приспео међународни олдтајмер-караван. Промоција је уприличена на простору нове 

пијаце, где су мештани током целог преподнева били у могућности да се одушевљавају са 

више од 30 изложених возила. 

 

          Фестивал Тисиног цвета 
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Овај фестивал је у 2018. години одржан по шести пут, а зарад скретања пажње на Тису и 

њен живи свет, те са посебним нагласком на јединствени природни феномен – цветање 

Тисе. Фестивал који је планиран као тродневни на радост више хиљада људи инвоцира на 

дрворедом кестенова украшеној обали Тисе варијабилно ароматични свет музике, 

колоритни културни програм и гастрономске доживљаје. Храбро можемо рећи да је 

успешност манифестације континуирана, те да је и на плану посећености она пригрлила све 

већи број поклоника. И у 2018. години истакнуту је улогу добио спектакл који смо 

реализовали уз помоћ лампиона, кандила и бенгалске ватре, а приређен је и атрактиван 

ватромет. Успели смо да призовемо још реномираније и познатије извођаче, што бисмо и у 

наредним годинама желели да развијамо. За време манифестације је на доњој Тисиној обали 

приређена и улична изложба радова ученика уметничког одсека Гимназије за талентоване 

ученике „Бољаи”, а на тему „Цветање Тисе”. 

Приход од фестивала износи 142.000,00 динара, који је уплаћен у буџет сенћанске Локалне 

самоуправе, а који је опредељен  за манифестације. 
 

          Фестивал „I love Senta” 

Део августовске програмске понуде представљао је и фестивал „I love Senta”, у чијем се 

фокусу налазило Сенћанство. Циљни аудиторијум манифестације превасходно су 

представљали тзв. „ВФР” туристи, дакле они Сенћани који више не живе у граду, но који се 

у пар наврата, приликом посета родбини и пријатељима, враћају у Сенту. Поред већ 

поменутих „ВФР” туриста манифестација се обраћа и локалним становницима, односно 

свима онима који чувају лепе успомене на наш град. Циљ организатора представља 

примамљивање у дијаспори живућих поклоника Сенте, како би у заједници са својим 

овдашњим рођацима, пријатељима и познаницима могли заједнички да празнују. Фестивал 

се може подичити колоритним културним и музичким програмом, а своје је место у њему 

добио и дечији кутак.  

Обим прихода од фестивала износи 48.867,00 динара, који ке уплаћен у буџет сенћанске 

Локалне самоуправе, а који је опредељен за манифестације. 

 

 

 

„Europe for Citizens – Common Solidarity” 

Submission number: 594756-CITIZ-1-2017-2-RS-CITIZ-TT 
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У периоду од 10. до 12. августа је у оквиру Фестивала „I love Senta” био приређен низ 

програмских манифестација под називом „Europe for Citizens – Common Solidarity”. Главну 

тему програма братских градова представљала је солидарност, коју су организатори успели 

да реализују на више практичних пунктова. Солидарност се није јавила само као тема 

скопчана са појединим дискусијама и радионичким радом, већ су, на пример, поједини 

братски градови донели и у нашем граду приказали њихове најбоље делатне праксе. На 

манифестацију је у Сенту из њених братских насеобина приспело више од 200 

представника, и то из Крања (Словенија), Дунајске Стреде (Словачка), Будавара (Мађарска, 

Тисафиреда (Мађарска), Кристуру Секујешћа (Румунија) и Ниша.  

Туристички савез општине Сента је у пројекту учествовао као његов главни организатор. 

Посредством конкурса добијени износ имао је обим од 24.000 Евра. 

 

Треба нагласити да је Локална самоуправа града Сенте до сада у 3 наврата успела да добије 

и реализује финансијску потпору посредством Европске Уније финансиране фондације 

„Europe for Citizens” и то 2013. године у оквиру пројекта „Европска грађанска култура”, 

2016. у оквиру пројекта „Суседска сарадња за уједињену Европу” и 2018. године за пројекат 

под називом „Заједничка солидарност”. Туристичка организација општине Сента је у сва 

три програма учествовала у њиховој реализацији у својству главног организатора. 

Захваљујући искуствима из протеклих година, заступништво пројекта „Europe for Citizens”  

са седиштем у Београду је у 2018. години у више наврата замолило нашу канцеларију да у 

својству доброг узора реферише о нашим опсервацијама. Поводом конкурса ми смо се у 

фебруару 2018. представили у згради београдске Владе, а потом смо у мају и септембру у 

оквиру конференције добили и нов позив. 

 

          Дан града – Дан Сенћанске битке 

Туристичка организација општине Сента је, као и сваке године, и у 2018. била од помоћи 

главном организатору циклуса манифестација поводом Дана града, то јест Културно-

образовном центру „Турзо Лајош”, односно Локалној самоуправи општине Сента. 

 

          Улична изложба поводом Дана града 

У прошлој су години Ласло Тари, Културно-образовни центар „Турзо Лајош”, сенћански 

Историјски архив и Туристичка организација општине Сента поводом Дана града 
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приредили заједничку изложбу. Тему уличне изложбе надахнула је Сента на почетку 

минулог века, односно посета краља Матије Сенти. 

 
          Заједничко адвентско паљење свећа 
 

Туристичка организација општине Сента је у заједници са Културно-образовним центром 

„Турзо Лајош” у периоду Адвента приредила програм дочека Божића. Током све четири 

недеље Адвента уприличени су припаљивање свећа, као и кратак празнични програм.  

 

          Божићна кавалкада 

Туристичка организација општине Сента је у периоду од 20. до 23. децембра 2018. по седми 

пут организовала манифестацију под називом „Божићна кавалкада”, која је прошле године 

била још садржајнија и колоритнија. Место одржавања приредбе било је проширено 

бројним украсним елементима, а што је за циљ пак имало чињење Градског парка 

свечанијим. Поред тога успешно je настављен и проширен Витлејемски сусрет, у оквиру 

којег је учествовало више од 10 група посвећених очувању народног стваралаштва из 

бројних насеобина Војводине (нпр. Србобран, Сенћански Гунараш, Мужља...). 

Обим прихода од фестивала износи 72.800,00 динара, који је уплаћен у Буџет Локалне 

самоуправе града Сенте и опредељен за манифестације. 

 

          „Sportown – Erasmus +” 

Током 2018. Локална самоуправа општине Сента је као партнер партиципирала у успешној 

конкурсној апликацији града Веспрема при програму „Erasmus+” који се финансира 

посредством Европске Уније. У програму су учествовале локалне самоуправе из шест 

држава: града Тарнова (из Пољске), Њитре (из Словачке), Ботропа (из Немачке), Птуја (из 

Словеније), те главни партиципант Веспрем (из Мађарске) и Сента из Србије. Програму су 

се прикључили месна омладина и саветници, а у циљу проучавања јавних места намењених 

младима на подручју земаља чланица Европске Уније, те опсервирања њиховог деловања и 

начина њиховог настанка.  

Корнел Лашковић, директор Туристичке организације општине Сента, по налогу Локалне 

самоуправе је у својству саветника учетвовао на више места. 

 

6. СПОМЕН-ВИДИКОВАЦ СЕНЋАНСКЕ БИТКЕ 

У основне делатности Туристичке организације спада и операционализација Спомен-

видиковца Сенћанске битке. У 2018. години регистровано је 2.840 посетилаца, од чега је 

14



12 
 

остварен приход у износу од 334.780,00 динара. У протеклим годинама обилазак видиковца 

је уврштен у стални програм бројних туристичких агенција (Туристичка агенција „Proffis” – 

Суботица, „Fehérvár Travel” – Секешфехервар, „Csillagösvény Utazási Iroda” – 

Секешфехервар, „Student Lines” – Будимпешта, „Суботицатранс” – Суботица, „Misszió 

Tours Utazási Iroda” – Будимпешта, „KEN-EDI Travel”, итд.), док је у оквиру програма 

„Határtalanul” такође приспео велики број ученичких група. Индивидуалне посете и посете 

малих група од по неколико особа такође се јављају у све већем броју.  

 

Садржинско проширење спомен-видиковца 

У пролеће 2018. је у свечаним оквирима торањ проширен новим садржајима захваљујући 

Влади Мађарске, Државном секретаријату за националну политику Президијума владе 

Мађарске и локалној самоуправи Првог престоничког кварта Будавара, пошто је у спомен-

видиковцу отворена нова изложбена сала на тему „Ратови за повраћај Мађарске”. Развиће је 

већ у првој години остварило у њега положене наде, пошто је током 2018. у знатној мери 

порастао број посетилаца. 

                                                                                                                                                             

7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

   Табела бр. 1 : Доходак и приходи 
 

Доходак и приходи 

Конто Опис 2017. 2018. 

742 Приходи од продаје добара и услуга 
(улазнице, посреднички приходи) 

 
742351 

 

Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и организација општина (посреднички приходи) 120.000.00 120.000,00 

 
742351 

 

Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и организација општина (улазнице за торањ) 190.850,00 334.780,00 

 
742351 

 

Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и организација општина (приходи од етикета на 
вино/промоција) 

 22.050,00 

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

744151 Tекући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова 343.400,00  
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791 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (оперативни трошкови, боравишна такса, приредбе) 

791111 Приходи из буџета 5.370.188,54 5.723.423,55 

823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 

823151 Примања од продаје робе за даљу продају у 
корист нивоа општина 694.043,00 413.257,00 

 
Напомена:  
У горњој табели видљиви су по основу делатности туристичке организације генерисани 
приходи, који почев од 01. 01. 2017. представљају део буџета општинe. Туристичка 
организација је непосредно допринела свом годишњем буџету са 890.087,00 динара, док је 
пригодом од стране наше канцеларије организоване три приредбе свеукупно посредством 
правних и физичких лица уплаћена донација у износу од 263.667,00 динара. 

- Дана 31. децембра 2018. године је у буџет општине трансферисан 1.466,51 динар од 
током године неутрошених сопствених прихода. 

- Дана 31. децембра 2018. године је у буџет општине трансферисано 4.539,66 динара 
од током године неутрошених буџетских средстава.  

- Према књиговодственом стању, током 2018. је продато вредносних предмета у 
износу од 391.067,00 динара, али они још нису били наплаћени до 31. децембра 2018. 

 
Табела бр. 2 : Опредељења за развој туризма 
 

4. Програм:Развој туризма  - Aктивности 1502-0001 Управљање развојем туризма 
                  

Конто Опис 
Планирани 
издаци из 

буџета 
Реализација 

Планирани 
издаци из 

сопствених 
прихода 

Реализација 

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 1.885.500,00 1.598.610,31   

411111 Плате по основу цене рада 1.398.300,00 1.173.205,09   

 411112 Додатак за рад дужи од пуног радног 
времена 130.000,00 115.177,59   

 411113 Додатак за рад на дан државног и 
верског празника  78.000,00 74.851,68   

 411115 Додатак за време проведено на раду 
(минули рад) 49.200,00 40.657,11   

 411117 
Накнада зараде за време привремене 
спречености за рад до 30 дана услед 
болести 

63.000,00 62.620,16   

411118 

Накнада зараде за време одсуствовања 
са рада на дан празника који је 
нерадни дан, годишњег одмора, 
плаћеног одсуства, војне вежбе и 
одазивања на позив државног органа 

167.000,00 132.098,68   

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 320.000,00 286.150,85   

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 213.720,00 191.832,97   

412211 Допринос за здравствено осигурање 92.650,00 82.328,31   
412311 Допринос за незапосленост 13.630,00 11.989,57   
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414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 80.000,00 40.023,89 240.000,00 214.755,40 

414121 Боловање преко 30 дана 40.000,00  240.000,00 214.755,40 

414411 Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 40.000,00 40.000,00   

415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 14.000,00 13.987,00   

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и 
са посла 14.000,00 13.987,00   

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 331.000,00 277.367,37 6.000,00 6.000,00 
421111 Трошкови платног промета 20.000,00 15.993,83 6.000,00 6.000,00 
421121 Трошкови банкарских услуга 10.000,00 3.345,45   
421325 Услуге чишћења 125.000,00 117.858,82   
421411 Телефон, телекс, телефакс 12.000,00 9.780,86   
421412 Интернет и слично 10.000,00 10.000,00   
421414 Услуге мобилног телефона 72.000,00 63.698,41   
421421 Пошта 16.000,00 9.630,00   
421512 Трошкови осигурања возила 16.000,00 15.292,00   

421521 Осигурање запослених у случају 
несреће на раду 25.000,00 16.768,00   

421523 Осигурање од одговорности према 
трећим лицима 15.000,00 15.000,00   

421919 Остали непоменути трошкови 10.000,00    

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 216.000,00 148.643,89   

423539 Остале правне услуге 90.000,00 72.000,00   
423599 Остале стручне услуге 50.000,00 27.305,00   
423711 Репрезентација 76.000,00 49.338,89   

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 17.000,00 2.000,00   
424911 Остале специјализоване услуге 17.000,00 2.000,00   

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖА-
ВАЊЕ 160.000,00 65.333,00   

425119 Остале услуге и материјали за текуће 
поправке и одржавање зграда 30.000,00 5.364,00   

425211 Механичке поправке 30.000,00    

425219 Остале поправке и одржавање опреме 
за саобраћај 50.000,00 44.469,00   

425222 Рачунарска опрема 20.000,00 9.000,00   

425229 Остале поправке и одржавање админи-
стративне опреме 30.000,00 6.500,00   

426 МАТЕРИЈАЛ 271.000,00 134.382,41   
426123 Униформе 10.000,00    
426131 Цвеће и зеленило 8.000,00    
426411 Бензин 100.000,00 80.000,02   
426491 Остали материјал за превозна средства 30.000,00    
426811 Хемијска средства за чишћење 8.000,00 1.689,98   

426819 Остали материјал за одржавање 
хигијене 15.000,00 6.381,47   

426911 Потрошни материјал 30.000,00 10.221,82   
426913 Алат и инвентар 50.000,00 35.889,12   
426919 Остали материјали за посебне намене 20.000,00 200,00   

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 250.000,00 167.533,69   

465112 Остале текуће дотације по закону 250.000,00 167.533,69   
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482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 
КАЗНЕ 60.000,00 38.225,41   

482131 Регистрација возила 30.000,00 29.456,00   
482211 Републичке таксе 15.000,00 8.769,41   
482251 Судске таксе 15.000,00    

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 163.000,00 112.764,00   
512211 Намештај 8.000,00    
512221 Рачунарска опрема 70.000,00 64.000,00   
512241 Електронска опрема 85.000,00 48.764,00   

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 60.000,00 51.800,00   
515111 Компјутерски софтвер 60.000,00 51.800,00   

УКУПНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ: 3.827.500,00 2.936.797,93 246.000,00 220.755,40 
 
 
Табела бр. 3 : Промоција туризма 
 

4. Програм: развој туризма  - Aктивност 1502-0002 Промоција туризма 

Конто Опис Планирани издаци 
из буџета Реализација 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 59.534,34 

422111 Трошкови дневница на службеном путу 10.000,00  

422131 Трошкови смештаја на службеном путу 35.000,00 6.544,82 

422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи 20.000,00 9.800,00 

422211 Трошкови дневница за службени пут у 
иностранство 40.000,00 10.708,00 

422231 Трошкови смештаја на службеном путу у 
иностранство 80.000,00 22.488,52 

422299 Остали трошкови за пословна путовања у 
иностранство 15.000,00 9.993,00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 127.000,00 5.700,00 
423323 Котизација за учешће на сајмовима 57.000,00 2.000,00 
423621 Угоститељске услуге 30.000,00 3.700,00 
423712 Поклони 40.000,00  

523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 700.000,00 666.446,00 

523111 Залихе робе за даљу продају 700.000,00 666.446,00 
УКУПНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ: 1.027.000,00 731.680,34 

 
 
 
 
Табела бр. 4 : Боравишна такса 
 

Конто Опис 
Планирани 
издаци из 

буџета 
 Реализација 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 900.000,00 516.074,00 
423111 Услуге превођења 90.000,00 28.320,00 
423321 Котизација за семинаре 30.000,00  
423323 Котизација за учешће на сајмовима 30.000,00  
423419 Остале услуге штампања 350.000,00 230.554,00 
423431 Услуге рекламе и пропаганде 250.000,00 200.200,00 
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423439 Остале услуге рекламе и пропаганде 150.000,00 57.000,00 
426 МАТЕРИЈАЛ 50.000,00 12.757,80 

426111 Канцеларијски материјал 50.000,00 12.757,80 
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000,00  

512631 Опрема за културу 100.000,00  
513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 100.000,00  

513111 Остале некретнине и опрема 100.000,00  
УКУПНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ: 1.150.000,00 528.831,80 

  
Напомена:  
У 2018. години је у буџет општине приспело 3.133.307,50 динара по основу боравишне 
таксе. 
 
Табеле бр. 5-8 : Трошкови манифестација у 2018. години 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ПРОГРАМ: РАЗВОЈ ТУРИЗМА  1502-П-2 ФЕСТИВАЛ ТИСИНОГ ЦВЕТА 

Конто Опис 
Планирани 
издаци из 

буџета 
   Реализација 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15.000,00 8.966,30 
421211 Услуге за електричну енергију 15.000,00 8.966,30 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 480.000,00 421.748,18 
423599 Остале стручне услуге 260.000,00 241.674,71 
423711 Репрезентација 40.000,00 12.073,47 
423911 Остале опште услуге 180.000,00 168.000,00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 305.000,00 295.280,00 
424911 Остале специјализоване услуге 305.000,00 295.280,00 

426 МАТЕРИЈАЛ 30.000,00 29.669,06 
426911 Потрошни материјал 30.000,00 29.669,06 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 
КАЗНЕ 13.000,00 10.800,00 

482211 Републичке таксе 13.000,00 10.800,00 
511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 14.000,00 11.000,00 

511421 Процене изводљивости 14.000,00 11.000,00 
УКУПНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ: 857.000,00 777.463,54 

 
 

4. ПРОГРАМ: РАЗВОЈ ТУРИЗМА  1502-П-3 ФЕСТИВАЛ „I LOVE SENTA” 

Koнто Опис 
Планирани 
издаци из 

буџета 
  Реализација 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200.000,00 192.705,14 
423599 Остале стручне услуге 90.000,00 88.706,10 
423711 Репрезентација 20.000,00 19.999,04 
423911 Остале опште услуге 90.000,00 84.000,00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 240.000,00 170.769,30 
424911 Остале специјализоване услуге 240.000,00 170.769,30 

426 МАТЕРИЈАЛ 15.000,00 14.990,00 
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Напомена: Приказ трошкова манифестације не пружа стварну слику, пошто је део 
трошкова прешао у буџетску 2019. годину. 
 
 

 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Подаци који су назначени у финансијском извештају потичу из званичне књиговодствене базе података. 

426911 Потрошни материјал 15.000,00 14.990,00 
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ 12.000,00 12.000,00 

4822111 Републичке таксе 12.000,00 12.000,00 
УКУПНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ: 467.000,00 390.464,44 

 
4. ПРОГРАМ: РАЗВОЈ ТУРИЗМА  1502-П-4 „БОЖИЋНА КАВАЛКАДА” 

Kонто Опис 
Планирани 
издаци из 

буџета 
  Реализација 

Планирани 
издаци из 

донација и 
сопствених 

прихода 

 Реализација 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   160.000,00 141.000,00 
423599 Остале стручне услуге   50.000,00 46.000,00 
423711 Репрезентација   30.000,00 15.000,00 
423911 Остале опште услуге   80.000,00 80.000,00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ   30.000,00 22.000,00 
424911 Остале специјализоване услуге   30.000,00 22.000,00 

426 МАТЕРИЈАЛ   66.0000,00 51.235,50 
426911 Потрошни материјал   66.000,00 51.235,50 

УКУПНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ:   256.000,00 214.235,50 

 
4. ПРОГРАМ РАЗВОЈ ТУРИЗМА:  1502-П-5 „ДАЉЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ” 

Koнто Опис 
Планирани 
издаци из 

буџета 
  Реализација 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 108.000,00 144.000,00 
423599 Остале стручне услуге 108.000,00 144.000,00 

УКУПНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ: 108.000,00 144.000,00 
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8. СТАТИСТИКА 
 
У 2018. години општина Сента је располагала са 9 за смештај гостију подесних зграда, у 

којима су укупно налазиве 322 постеље.  

На основу званичних података Републичког завода за статистику, у 2018. години је у 

општину Сента приспело 5.410 домаћих гостију и 2.850 иностраних туриста. Што се пак 

ноћења тиче, у 2018. години је реализовано 20.404 ноћења домаћих, те 7.430 ноћења 

иностраних гостију, што укупно чини 27.834 ноћења. 

 
 
 

Графикон бр. 1: Ноћења домаћих и иностраних туриста по смештајним објектима  у 2018. 
 

Из графикона бр. 1 је видљиво да домаћи туристи у највећем броју (82,6 %) користе 

смештајне капацитете Хотела „Ројал”, што у односу на претходне године значи да је 

порасла популарност приватних преноћишта. Слична је ситуација и у случају иностраних 

туриста, код којих је 51,2 % одабрало Хотел „Ројал”, што представља пад у односу на 

претходне године, те је видљиво да и гости пристигли из иностранства радо бирају смештај 
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у пансиону „Fantastico” (18,5 %), пансиону „Бали” (13,2 %), као и капацитете Гимназије са 

колегијумом за талентоване ученике „Бољаи” (9,1 %). 

 

Искоришћеност смештајних капацитета је у 2018. години у просеку износила 23,68 %, а 

просечно време задржавања гостију пак 3,37 дана. 

Према подацима Општинске управе општине Сента, реализовани приход од боравишне 

таксе у 2018. години износио је 3.133.307,50 динара. 

Набројани подаци не садрже оне посетиоце - туристе - који су у оквиру једнодневних излета 

посетили општину Сента. 

 

 

      ..................................................          (м. п.)    

                 Корнел Лашковић       

                       директор       

 
       ..................................................                           ................................................ 

         Акош Хомоља                       Марта Рац Сабо 
Председник Управног одбора          Председница Надзорног одбора 
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Предлог 
На основу члана члана 45. став 1. тачка 89) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019) у вези са чланом  73. став 1. тачка 5) Пословникa о раду 
Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 3/2018), Скупштина 
општине Сента на седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за права детета Скупштине општине Сента за 2018. 
годину. 

II 
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 56-1/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 

Образложење: 
 
На седници одржанoj дана 7. мarta 2019. године Савет за права детета Скупштине општине 
Сента је усвојио Извештај о раду Савета за права детета за 2018. годину. 
 
Одредбом члана 58. став 1. тачка 5) Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 25/2017 – пречишћени текст), који је био на снази на дан усвајања извештаја, 
било је прописано: „Савет за права детета усваја годишње и периодичне извештаје о 
остваривању Локалног плана акције за децу и подноси их Скупштини општине, 
председнику Општине и Општинском већу.“ 
 
Одредбом члана 45. став 1. тачка 89) Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом,  обавља и 
друге послове утврђене законом и овим статутом“. 
 
Одредбом члана 73. став 1. тачка 5) Пословникa о раду Скупштине општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 3/2018), прописано је: „Савет за права детета усваја 
годишње и периодичне извештаје о остваривању Локалног плана акције за децу и подноси 
их Скупштини општине, председнику општине и Општинском већу“. 

15



Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента утврдило је предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Савета за права 
детета општине Сента за 2018. годину и упутило је Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
донела је закључак као у диспозитиву.  
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                                                                                                                                   Предлог 
На основу  члана 32. став 1. тачка 20)  Закона о локалној самоуправи    Закона  о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016-др. 
закон и 47/2018) и члана 46. став 1. тачка 58) Статута општине Сента („Службени 
лист општине Сента“, бр. 4/2019) у вези са чланом 13. став 4. Закона  о  Црвеном  
крсту  Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/2005) и чланом 78. став 1. тачка 2) 
подтачка (1)  Закона  о  буџетском  систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), Скупштина  општине  
Сента,  на седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

ЦРВЕНОГ КРСТА СЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ  
 

I 
 
Усваја се  Извештај о раду и Финансијски  извештај  Црвеног крста Сента за 2018. 
годину. 

II 
 
Овај закључак објавити  у “Службеном листу општине Сента”. 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 51-1/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 
 

Образложење:                                         
 
Црвени крст Сента, дана 19. фебруара 2019. године, доставио је општини Сента 
Извештај о раду za 2018. годину и Финансијски извештај  односно извршење 
финансијског плана Црвеног крста Сента за 2018. годину. 
 
Одредбама  члана 13.  Закона  о  Црвеном  крсту  Србије    ("Службени гласник 
РС", бр. 107/2005),  прописано је: “За вршење јавних овлашћења из чл. 6. и 7. овог 
закона и остваривање програма из члана 9. тачка 7) овог закона средства се 
обезбеђују у буџету Републике Србије, буџету аутономне покрајине и буџету 
јединице локалне самоуправе. 
Органи територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе могу обезбедити 
и допунска средства за финансирање програма и делатности Црвеног крста Србије 
које нису обухваћене у ставу 1. овог члана. 
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Средства из ст. 1. и 2. овог члана обезбеђују се, у складу са законом, преко 
државних органа, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе 
надлежних за послове из области здравља и социјалне заштите, а опредељују се 
организацијама Црвеног крста Србије из члана 3. овог закона, на основу њихових 
годишњих програма рада и финансијских планова који се достављају органима 
преко којих су средства обезбеђена. 
Средства пренета Црвеном крсту Србије из буџета Републике, буџета аутономне 
покрајине и буџета јединице локалне самоуправе подлежу систему контроле и 
ревизије на начин утврђен законом којим се уређује буџетски систем Републике”. 
 
Одредбом  члана 78. став 1. тачка 2) подтачка (1)  Закона  о  буџетском  систему 
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017 и 95/2018), прописано је: „Поступак припреме, састављања и подношења 
завршних рачуна буџета Републике Србије, буџета локалне власти и организација 
за обавезно социјално осигурање и годишњих финансијских извештаја корисника 
буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално 
осигурање извршава се према следећем календару, и то: 
2) Календар завршних рачуна буџета локалне власти: 
(1) 28. фебруар - индиректни корисници средстава буџета локалне власти 
припремају годишњи финансијски извештај за претходну буџетску годину и 
подносе га надлежним директним корисницима средстава буџета локалне власти“. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи    ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 и 47/2018), прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом обавља и друге послове утврђене 
законом и статутом“. 
 
Одредбом  члана 46. став 1. тачка 58) Статута општине Сента  („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине обавља и друге 
послове утврђене законом и овим статутом“. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента утврдило је Закључка о усваjању Извештаја о раду и 
Финансијског извештаја  Црвеног крста Сента за 2018. годину и упутило је предлог 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента,  донела је закључак  као у диспозитиву. 
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Предлог 
На основу члана 46. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016), 
члана 32. става 1. тачке 19. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 45. става 
1. тачке 55. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 22. маја 2019. године донела је 
 

 З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ РЕЧИ „СЕНТА“   

У НОВОМ НАЗИВУ КОШАРКАШКОГ КЛУБА „ПЛАВИ КОШ“   
 

Члан 1.  
 

Даје се сагласност на употребу речи „Сента“ у новом називу Кошаркашког клуба 
„Плави кош“ из Сенте, тако да исти сада гласи: Кошаркашки клуб „СЕНТА“.  
 

Члан 2.  
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
 
Република Србија        
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента      Заменик председника Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента                     Тибор Патаки с. р. 
Број: 010-1/2019-I      
Дана: 22. маја 2019. године     
С е н т а 
 

 
Образложење: 

 
Према члану 46. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016) 
назив спортског удружења може да садржи назив Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност надлежног 
органа Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе. 
 
Према члану 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоурпави („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и 
члану 45. став 1. тачка 55. Статута Општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине у складу са законом даје сагласност на 
употребу имена, грба и другог обележја Општине. 
 
Дана 14. 02. 2019. године Кошаркашки клуб „Плави кош“ из Сенте обратио се 
Скупштини општине Сента са захтевом за давање сагласности на употребу имена 
општине. Захтеву је приложена Одлука о промени назива клуба број Сл./09 коју је 
Скупштина клуба донела дана 09. 02. 2019. године према којој мења се назив клуба 
тако да исти гласи: Кошаркашки клуб „СЕНТА“, с тим да на основу те одлуке 
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поднесе захтев Скупштини општине Сента за давање сагласности на употребу 
имена општине. Наведеној документацији приложена је и сагласност Кошаркашког 
клуба „БАСКЕТ-СТАР“ из Сенте.                                                                                                                  
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента предложило је доношење Закључка о давању 
сагласности на употребу имена општине у новом називу Кошаркашког клуба 
„Плави кош“. 

 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента и мишљења Одбора за образовање и спорт за доношење Закључка о давању 
сагласности на употребу имена општине у новом називу Кошаркашког клуба 
„Плави кош“, донела је закључак као у диспозитиву.  
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Предлог 
На основу члана 49. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 
71.-72. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
3/2018), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 22. маја 2019. године донела 
је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
I 

 
Разрешавају се председник и чланови Савета за безбедност општине Сента и то: 
 

1. Рудолф Цегледи, председник општине Сента – председник Савета, 
2. Владимир Никочев, командир Полицијске испоставе Сента – заменик председника,  
3. Татјана Бало, председница Скупштине Општине Сента – члан,  
4. Кребс Золтан, заменик тужиоца Основног јавног тужилаштва у Сенти – члан, 
5. Александар Маринковић, помоћник Командира за саобраћај Полицијске станице Сента – 

члан,  
6. Михаљ др Вашаш, директор Болнице Сента, представник здравствених установа са 

територије општине Сента – члан,  
7. Љубица Николић Верикиос, вршилац дужности директора Центра за социјални рад – члан, 
8. Нађ Јожеф, жупник Католичке цркве „Свете Мале Терезије“ у Сенти – члан,  
9. Далибор Зaрић, свештеник Православне црквене општине у Сенти – члан,  
10. Жужана Урбан, директор ОШ „Стеван Сремац“ Сента, представник основних школа са 

територије општине Сента – члан,  
11. Ева Ујхази, директор Сенћанске Гимназије, представник средњих школа са територије 

општине Сента – члан,  
12. Илдико Копас, представник Д.В. „Снежана – Hófehérke” Сента – члан,  
13. Тамаш Бата, представник градских месних заједница- члан,  
14. Ђерђ Аго, представник сеоских месних заједница- члан,  
15. Шандор Рудич, представник Ватрогасне јединице- члан,  
16. Карољ Кермеци, секретар Скупштине Општине Сента – секретар Савета без права 

одлучивања. 
 

II 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента                     Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 020-29/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
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Образложење: 
 
Чланом 49. став 2. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) 
прописано је да се Пословником Скупштине општине утврђују број и задаци сталних и посебних 
радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних радних тела, као 
и друга питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела.  
 
Члан 71.-72. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
3/2018) утврђује и прописује правила и начин избора Савета за безбедност. Чланом 72. став 5. 
Пословника прописано је да чланове Савета бира Скупштина општине на образложени предлог 
председника општине. 
 
Како је у временском периоду 2016 - 2019 године дошло до значајних промена међу 
функционерима који су чланови Савета за безбедност, те су се стекли услови за њихово 
разрешење, а поред тога дошло је и до израде новог Пословника и новог Статута општине, чиме су 
промењени услови за њихово именовање.  
 
Председник општине Сента предлаже Скупштини општине разрешење чланова Савета и поновно 
именовање истог. 
 
На основу горе наведеног донето је решење као у диспозитиву. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Председник општине Сента 
Дана: 13. маја 2019. године 
 
 
                 Скупштина општине Сента 

       н/р председници Скупштине општине 
 
 

Предмет: Предлог за разрешење и именовање председника и чланова Савета за безбедност 
 
 

На основу члана 49. став 2. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
4/2019) и члана 72. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 3/2018) ПРЕДЛАЖЕМ Скупштини општине Сента разрешење и 
именовање Савета за безбедност Скупштине општине Сента у следећем саставу: 

1. Рудолф Цегледи, председник општине Сента – председник Савета, 
2. Жељко Поповић, начелник Полицијске станице Сента – заменик председника,  
3. Татјана Бало, председница Скупштине Општине Сента – члан,  
4. Едит Шарњаи Рожа, начелница Општинске управе општине Сента – члан, 
5. Мирко Гашовић, јавни тужиолац Основног јавног тужилаштва у Сенти – члан, 
6. Веселин Завишић,командир  Полицијске испоставе Сента – члан,  
7. др Беата Чаки, представник здравствених установа са територије општине Сента – 

члан,  
8. Љубица Николић, директорица Центра за социјални рад – члан, 
9. Јожеф Нађ, жупник Католичке цркве „Свете Мале Терезије“ у Сенти – члан,  
10. Далибор Зaрић, свештеник Православне црквене општине у Сенти – члан,  
11. Жужана Урбан, директорица ОШ „Стеван Сремац“ Сента, представник основних 

школа са територије општине Сента – члан,  
12. Ева Ујхази, директорица Сенћанске Гимназије, представник средњих школа са 

територије општине Сента – члан,  
13. Илдико Копас, директорица Д.В. „Снежана – Hófehérke” Сента – члан,  
14. Тамаш Бата, представник градских месних заједница - члан,  
15. Тибор Гомбош, представник Ватрогасне јединице - члан,  
16. Игор Стојков, секретар Скупштине општине Сента – секретар Савета без права 

одлучивања. 
 
 

Образложење: 
 

Одредба члана 49. став 2 Статута општине Сента („Службени лсит општине Сента“, бр. 
4/2019) прописује да се пословником Скупштине општине утврђују број и задаци сталних и 
посебних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних 
радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела. 
 
Одредба члана 72. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 3/2018) прописује да Савет за безбедност чине председник општине, 
председник Скупштине општине и 13 чланова (став 1.). За чланове Савета бирају се 
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представници општинске управе, полиције, правосудних органа, центра за социјални 
рад, просветних установа, здравствених установа, верских организација, месних 
заједница и других органа и организација (став 2.). Председник Савета је председник 
општине (став 3.). Савет за безбедност има секретара који учествује у раду савета без 
права одлучивања (став 4.). Чланове Савета бира Скупштина општине на образложени 
предлог председника општине (став 5.). 
 
Како је у временском периоду 2016 - 2019 године дошло до значајних промена међу 
функционерима који су чланови Савета за безбедност, те су се стекли услови за њихово 
разрешење, а поред тога дошло је и до израде новог Пословника и новог Статута општине, 
чиме су промењени услови за њихово именовање.  
 
На основу напред наведеног председник општине Сента предлаже Скупштини општине 
разрешење чланова Савета и поновно именовање истог. 
 
 
 
                                                                                       Председник општине Сента 

                                                                          Рудолф Цегледи, дипл. инг. грађ.  с.р. 
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Предлог 
На основу члана 49. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 
71.-72. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
3/2018), Скупштина општине Сента на својој седници дана 22. маја 2019. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
I 

 
Именују се председник и чланови Савета за безбедност општине Сента у следећем саставу: 
 

1. Рудолф Цегледи, председник општине Сента – председник Савета, 
2. Жељко Поповић, начелник Полицијске станице Сента – заменик председника,  
3. Татјана Бало, председница Скупштине Општине Сента – члан,  
4. Едит Шарњаи Рожа, начелница Општинске управе општине Сента – члан, 
5. Мирко Гашовић, јавни тужиолац Основног јавног тужилаштва у Сенти – члан, 
6. Веселин Завишић,командир  Полицијске испоставе Сента – члан,  
7. др Беата Чаки, представник здравствених установа са територије општине Сента – члан,  
8. Љубица Николић, директорица Центра за социјални рад – члан, 
9. Јожеф Нађ, жупник Католичке цркве „Свете Мале Терезије“ у Сенти – члан,  
10. Далибор Зaрић, свештеник Православне црквене општине у Сенти – члан,  
11. Жужана Урбан, директорица ОШ „Стеван Сремац“ Сента, представник основних школа са 

територије општине Сента – члан,  
12. Ева Ујхази, директорица Сенћанске Гимназије, представник средњих школа са територије 

општине Сента – члан,  
13. Илдико Копас, директорица Д.В. „Снежана – Hófehérke” Сента – члан,  
14. Тамаш Бата, представник градских месних заједница - члан,  
15. Тибор Гомбош, представник Ватрогасне јединице - члан,  
16. Игор Стојков, секретар Скупштине општине Сента – секретар Савета без права 

одлучивања. 
 

II 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента                     Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 020-30/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
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Образложење: 

 
Чланом 49. став 2. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) 
прописано је да се Пословником Скупштине општине утврђују број и задаци сталних и посебних 
радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних радних тела, као 
и друга питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела.  
 
Члан 71.-72. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
број 3/2018) утврђују се и прописују правила и начин избора Савета за безбедност. Чланом 72. став 
5. Пословника прописано је да чланове Савета бира Скупштина општине на образложени предлог 
председника општине. 
 
Како је у временском периоду 2016 - 2019 године дошло до значајних промена међу 
функционерима, који су чланови Савета за безбедност, те су се стекли услови за њихово 
разрешење, а поред тога дошло је и до израде новог Пословника и новог Статута општине, чиме су 
промењени услови за њихово именовање. 
 
На основу напред изнетог, председник општине Сента предлаже Скупштини општине именовање 
нових чланова Савета. 
 
На основу горе наведеног донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
 

19



Предлог 
На основу члана 49. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 
76. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 3/2018), 
Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 22. маја 2019. године донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
I 

 
Разрешава се члан Савета за младе Скупштине општине Сента и то: 
 

1. Веселин Завишић, командир ПИ Сента. 
 

II 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента                     Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 020-31/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 
 
 

Образложење: 
 
Одредба члана 49. став 2 Статута општине Сента („Службени лсит општине Сента“, бр. 4/2019) 
прописује да се пословником Скупштине општине утврђују број и задаци сталних и посебних 
радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних радних тела, као 
и друга питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела. 
 
Одредба члана 76. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 3/2018) прописује да савет за младе има 9 чланова (став 1.). Председника и чланове 
Савета за младе бира Скупштина општине на предлог председника општине, председника 
Скупштине општине, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, омладинских 
организација и удружења, школа и других јавних служби (став 2.). Најмање половину чланова 
Савета за младе чине млади узраста од 15 до 30 година који су активностима и поступцима 
значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих у локалној заједници, односно који су 
добитници школске, факултетске, научне односно друге награде од значаја за различите 
области интересовања младих (став 3.). Остале чланове Савета за младе бира Скупштина 
општине под условом да поседују вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, 
доказану стручност односно да су активно учествовали у већем броју активности од важности 
за младе (став 4.). 
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Полицијска станица Сента поднела је Скупштини општине Сента поднесак којим се предлаже 
Жељко Ђуровић, заменик командира ПИ за новог члана Савета за младе Скупштине општине 
Сента. 
 
На основу горе наведеног донето је решење као у диспозитиву. 
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Предлог 
На основу члана 49. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 
76. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 3/2018), 
Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 22. маја 2019. године донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
I 

 
Именује се за члана Савета за младе Скупштине општине Сента: 
 

1. Жељко Ђуровић, заменик командира ПИ Сента. 
 

II 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента                     Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 020-32/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 
 
 

Образложење: 
 
Одредба члана 49. став 2 Статута општине Сента („Службени лсит општине Сента“, бр. 4/2019) 
прописује да се пословником Скупштине општине утврђују број и задаци сталних и посебних 
радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних радних тела, као 
и друга питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела. 
 
Одредба члана 76. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 3/2018) прописује да савет за младе има 9 чланова (став 1.). Председника и чланове 
Савета за младе бира Скупштина општине на предлог председника општине, председника 
Скупштине општине, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, омладинских 
организација и удружења, школа и других јавних служби (став 2.). Најмање половину чланова 
Савета за младе чине млади узраста од 15 до 30 година који су активностима и поступцима 
значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих у локалној заједници, односно који су 
добитници школске, факултетске, научне односно друге награде од значаја за различите 
области интересовања младих (став 3.). Остале чланове Савета за младе бира Скупштина 
општине под условом да поседују вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, 
доказану стручност односно да су активно учествовали у већем броју активности од важности 
за младе (став 4.). 
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Полицијска станица Сента поднела је Скупштини општине Сента поднесак којим се предлаже 
Жељко Ђуровић, заменик командира ПИ за новог члана Савета за младе Скупштине општине 
Сента. 
 
На основу горе наведеног донето је решење као у диспозитиву. 
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Предлог 
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС",   
бр. 42/91 и 71/94,  79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. 
др. закона и 83/2014 – др. закон), члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити   
(„Службени гласник РС“, бр. 25/2019), члана 32. став 1. тачка  9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА УПРАВНОМ ОДБОРУ 
АПОТЕКЕ СЕНТА 

 
I 

Констатује се да  је Управном одбору Апотеке Сента престао мандат, због истека 
мандатног периода од четири године на који је именован,  односно престао 
мандат следећим лицима:   

1. Валерија Чаби – председник,  
2. Даница Копас – члан, 
3. Марта Барши – члан, 
4. Агнеш Ковач – члан  и 
5. Жужана Сабо – члан. 

 
II 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Образложење: 
 
Скупштина општине Сента именовала је Управни одбор Апотеке Сента Решењем 
број 20-25/2015-I од 30. марта 2015. године, и то са мандатом од четири године. 
 
Скупштина општине Сента, 29. септембра 2016. године, разрешила је и именовала 
два члана и председника Управног одбора Апотеке Сента са мандатом који траје до 
истека мандата председника и чланова  Управног  одбора  Апотеке  Сента,  
именованих  Решењем  Скупштине  општине Сента број 20-25/2015-I од 30. марта 
2015. године. 
 
Скупштина општине Сента, 24. фебруара 2017. године, разрешила и именовала је  
једног члана Управног одбора Апотеке Сента са мандатом који траје до истека 
мандата председника и чланова  Управног  одбора  Апотеке  Сента,  именованих  
Решењем  Скупштине  општине Сента број 20-25/2015-I од 30. марта 2015. године. 
 
Скупштина општине Сента, 20. априла 2017. године, разрешила и именовала је  
једног члана Управног одбора Апотеке Сента са мандатом који траје до истека 
мандата председника и чланова  Управног  одбора  Апотеке  Сента,  именованих  
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Решењем  Скупштине  општине Сента број 20-25/2015-I од 30. марта 2015. године. 
 
Скупштина општине Сента, 18. октобра 2018. године, разрешила и именовала је  
једног члана Управног одбора Апотеке Сента са мандатом који траје до истека 
мандата председника и чланова  Управног  одбора  Апотеке  Сента,  именованих  
Решењем  Скупштине  општине Сента број 20-25/2015-I од 30. марта 2015. године. 
 
Одредбом члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС",   
бр. 42/91 и 71/94,  79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. 
др. закона и 83/2014 – др. закон), прописано је: „Управни одбор установе именује 
и разрешава оснивач.“ 
 
Одредбом члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити   („Службени гласник 
РС“, бр. 25/2019), прописано је: „Директора, заменика директора, председника и 
чланове управног одбора и председника и чланове надзорног одбора здравствене 
установе, именује и разрешава оснивач“. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка  9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
прописано је: „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.“ 
 
Одредбом члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине, у складу са 
законом, именује   и   разрешава   управни   одбор,   надзорни   одбор   и   
директора   установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте у складу са законом.“ 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, утврдио је  предлог Решења о констатовању престанка 
мандата Управном одбору Апотеке Сента.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за констатовање престанка мандата Управном одбору Апотеке Сента, донела 
је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду, ул. Немањина бр. 9.  Тужба Управном суду у Београду се предаје 
непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
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Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 020-24/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
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              Предлог 
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС",   
бр. 42/91 и 71/94,  79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. 
др. закона и 83/2014 – др. закон), члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити   
(„Службени гласник РС“, бр. 25/2019), члана 32. став 1. тачка  9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ СЕНТА 

I 
Именује се Управни одбору Апотеке Сента, у следећем саставу: 

1. Ибоља Поша  - председник - представник оснивача,
2. Марта Барши - члан - представник оснивача ,
3. Жужана Сабо - члан из здравствене установе.

II 
Мандат чланова Управног одбора Апотеке Сента траје четири године. 

III 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

Образложење: 

Скупштина општине Сента именовала је Управни одбор Апотеке Сента Решењем 
број 20-25/2015-I од 30. марта 2015. године, и то са мандатом од четири године. 

Скупштина општине Сента, 29. септембра 2016. године, разрешила је и именовала 
два члана и председника Управног одбора Апотеке Сента са мандатом који траје до 
истека мандата председника и чланова  Управног  одбора  Апотеке  Сента, 
именованих  Решењем  Скупштине  општине Сента број 20-25/2015-I од 30. марта 
2015. године. 

Скупштина општине Сента, 24. фебруара 2017. године, разрешила и именовала је 
једног члана Управног одбора Апотеке Сента са мандатом који траје до истека 
мандата председника и чланова  Управног  одбора  Апотеке  Сента,  именованих 
Решењем  Скупштине  општине Сента број 20-25/2015-I од 30. марта 2015. године. 

Скупштина општине Сента, 20. априла 2017. године, разрешила и именовала је  
једног члана Управног одбора Апотеке Сента са мандатом који траје до истека 
мандата председника и чланова  Управног  одбора  Апотеке  Сента,  именованих 
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Решењем  Скупштине  општине Сента број 20-25/2015-I од 30. марта 2015. године. 
 
Скупштина општине Сента, 18. октобра 2018. године, разрешила и именовала је  
једног члана Управног одбора Апотеке Сента са мандатом који траје до истека 
мандата председника и чланова  Управног  одбора  Апотеке  Сента,  именованих  
Решењем  Скупштине  општине Сента број 20-25/2015-I од 30. марта 2015. године. 
 
Апотека Сента, 14.  маја 2019. године, доставила је општини Сента, као оснивачу 
извод из записника са  седнице Стручног савета Апотеке Сента  од 14. маја 2019. 
године,  на којој седници је за представника здравствене установе у Управни одбор 
предложена Жужана Сабо. 
 
Одредбом члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС",   
бр. 42/91 и 71/94,  79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. 
др. закона и 83/2014 – др. закон), прописано је: „Управни одбор установе именује 
и разрешава оснивач.“ 
 
Одредбом члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити   („Службени гласник 
РС“, бр. 25/2019), прописано је: „Директора, заменика директора, председника и 
чланове управног одбора и председника и чланове надзорног одбора здравствене 
установе, именује и разрешава оснивач“. 
 
Одредбом члана 120. став 1. Закона о здравственој заштити, прописано је: 
„Управни одбор у дому здравља, поликлиници, апотекарској установи, заводу и 
болници има три члана, од којих је један члан из здравствене установе, а два члана 
су представници оснивача“. 
 
Одредбом члана 120. став 3. Закона о здравственој заштити, прописано је: 
„Управни одбор здравствене установе именује се на период од четири године“. 
 
Одредбом члана 123. став 1. и 2. Закона о здравственој заштити, прописано је: 

„Чланове управног и надзорног одбора из здравствене установе, оснивач именује 
на предлог стручног савета здравствене установе, уз претходно прибављено 
мишљење репрезентативних синдиката у тој здравственој установи.  

За члана управног и надзорног одбора може бити именовано лице које:  
1) је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно 
магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из 
области правних, економских, односно организационих наука, на академским 
мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање и 
најмање пет година радног искуства на пословима у области здравства, права, 
економије, односно организационих наука;  
2) није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег 
није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује 
организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог 
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криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није 
правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну 
затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља 
људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера 
безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на 
слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно 
забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати 
дужност члана управног, односно надзорног одбора;  
3) није члан органа политичке странке; 
4) испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе". 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка  9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
прописано је: „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.“ 
 
Одредбом члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине, у складу са 
законом, именује   и   разрешава   управни   одбор,   надзорни   одбор   и   
директора   установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте у складу са законом.“ 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, утврдио је  предлог Решења о  именовању  Управног 
одбора Апотеке Сента.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за  именовање  Управног одбора Апотеке Сента, донела је решење као у 
диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду, ул. Немањина бр. 9.  Тужба Управном суду у Београду се предаје 
непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 020-23/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
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Предлог 
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС",   
бр. 42/91 и 71/94,  79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. 
др. закона и 83/2014 – др. закон), члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити   
(„Службени гласник РС“, бр. 25/2019), члана 32. став 1. тачка  9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 
АПОТЕКЕ СЕНТА 

 
I 

Констатује се да  је Надзорном одбору Апотеке Сента престао мандат, због 
истека мандатног периода од четири године на који је именован,  односно 
престао мандат следећим лицима:   
1. Жељко Вучинић - председник, 
2. Ерика Лазић - члан  
3. Илдико Цako - члан.  

 
II 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 

Образложење: 
 

Скупштина општине Сента именовала је Надзорни одбор Апотеке Сента 
Решењем број 20-26/2015-I од 30. марта 2015. године, и то са мандатом од четири 
године. 
 
Одредбом члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС",   
бр. 42/91 и 71/94,  79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. 
др. закона и 83/2014 – др. закон), прописано је: „Надзорни одбор установе именује 
и разрешава оснивач.“ 
 
Одредбом члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити   („Службени гласник 
РС“, бр. 25/2019), прописано је: „Директора, заменика директора, председника и 
чланове управног одбора и председника и чланове надзорног одбора здравствене 
установе, именује и разрешава оснивач“. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка  9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом,  именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
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установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом.“ 
 
Одредбом члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине, у складу са 
законом, именује   и   разрешава   управни   одбор,   надзорни   одбор   и   
директора   установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте у складу са законом.“ 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, утврдио је  предлог Решења о констатовању престанка 
мандата Надзорном одбору Апотеке Сента.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за констатовање престанка мандата Надзорном одбору Апотеке Сента, 
донела је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду, ул. Немањина бр. 9.  Тужба Управном суду у Београду се предаје 
непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 020-22/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
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              Предлог 
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС",   
бр. 42/91 и 71/94,  79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. 
др. закона и 83/2014 – др. закон), члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити   
(„Службени гласник РС“, бр. 25/2019), члана 32. став 1. тачка  9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 22. маја 2019. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ СЕНТА 

I 
Именује се Управни одбору Апотеке Сента, у следећем саставу: 

1. Жељко Вучинић- председник - представник оснивача,
2. Мариа Пастор - члан - представник оснивача ,
3. Илдико Цако - члан из здравствене установе.

II 
Мандат чланова Управног одбора Апотеке Сента траје четири године. 

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

Образложење: 

Скупштина општине Сента именовала је Надзорни одбор Апотеке Сента 
Решењем број 20-26/2015-I од 30. марта 2015. године, и то са мандатом од четири 
године. 

Апотека Сента, 28.  марта 2019. године, доставила је општини Сента, као оснивачу 
извод из записника са  седнице Стручног савета Апотеке Сента  од 26. марта 2019. 
године,  на којој седници је за представника здравствене установе у Надзорни одбор 
предложена Илдико Сабо. 

Одредбом члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС",  
бр. 42/91 и 71/94,  79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. 
др. закона и 83/2014 – др. закон), прописано је: „Надзорни одбор установе именује 
и разрешава оснивач.“ 

Одредбом члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити   („Службени гласник 
РС“, бр. 25/2019), прописано је: „Директора, заменика директора, председника и 
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чланове управног одбора и председника и чланове надзорног одбора здравствене 
установе, именује и разрешава оснивач“. 
 
Одредбом члана 122. став 1. Закона о здравственој заштити, прописано је: 
„Надзорни одбор у дому здравља, поликлиници, апотекарској установи, заводу и 
болници има три члана, од којих је један члан из здравствене установе, а два члана 
су представници оснивача“. 
 
Одредбом члана 122. став 3. Закона о здравственој заштити, прописано је: 
„Надзорни одбор здравствене установе именује се на период од четири године“. 
 
Одредбом члана 123. став 1. и 2. Закона о здравственој заштити, прописано је: 
„Чланове управног и надзорног одбора из здравствене установе, оснивач именује 
на предлог стручног савета здравствене установе, уз претходно прибављено 
мишљење репрезентативних синдиката у тој здравственој установи.  
 
За члана управног и надзорног одбора може бити именовано лице које:  
1) је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно 
магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из 
области правних, економских, односно организационих наука, на академским 
мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање и 
најмање пет година радног искуства на пословима у области здравства, права, 
економије, односно организационих наука;  
2) није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег 
није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује 
организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог 
криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није 
правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну 
затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља 
људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера 
безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на 
слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно 
забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати 
дужност члана управног, односно надзорног одбора;  
3) није члан органа политичке странке; 
4) испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе". 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка  9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
прописано је: „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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Одредбом члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине, у складу са 
законом, именује   и   разрешава   управни   одбор,   надзорни   одбор   и   
директора   установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте у складу са законом.“ 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, утврдио је  предлог Решења о  именовању  Надзорног  
одбора Апотеке Сента.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за  именовање  Надзорног одбора Апотеке Сента, донела је решење као у 
диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду, ул. Немањина бр. 9.  Тужба Управном суду у Београду се предаје 
непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 020-25/2019-I  
Дана: 22. маја 2019. године 
Сента 
 

 

25



25



Предлог 
На основу члана 4.став 3.Одлуке о одређивању и обележавању назива улица, тргова 
и других делова насељених места на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2018), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној 22. маја 2019. године донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА 

И ТРГОВА  
 

I 
Разрешава  се Рашко Рамадански дужности  члана Комисије за одређивање назива 
улица и тргова.   
 

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

Образложење: 
 

Скупштина општине Сента, на седници одржаној 27. априла 2018. године, донела је 
Одлуку о одређивању и обележавању назива улица, тргова и других делова 
насељених места на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 4/2018). 
 
Према одредби члана 4. став 3. Одлуке о одређивању и обележавању назива улица, 
тргова и других делова насељених места на територији општине Сента, Скупштина 
општине именује и разрешава Комисију коју чине председник, заменик 
председника и три члана. 
 
Председник, заменик председника и један члан именују се из редова ликовних и 
примењених уметника, књижевника, историчара, историчара уметности, 
архитеката, ликовних критичара и других одговарајућих стручњака. Два члана 
именују се из редова запослених у Општинској управи (став 2).  
 
Рашко Рамадански, члан Комисије за одређивање назива улица и тргова поднео је 
оставку дана 29.03.2019. године из личник разлога.   
 
На основу горе изнетог донето је ово решење. 
 
 
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. 
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.· ... , 

KOMHCHJH 3A 0)1PEnl1BAl-bE HA3HBA YJIHUA 1;_TPras11---:: 

Ilpe1lcenHHKY KoMHCHje ATHJJH Jyxacy --- ------.L-_:..._ _ _:_ __ __J 

29.03.2019. 

OCTABKA 

IlourrosaHH rocnonHHe Jyxac, 

OsoM npHJJHKOM Bae o6aBewrnBaM o Mojoj Heono3HBoj on.nyuH na HcTynHM H3 KoMHCHje 3a 

OJWel)HBaibe H31HBa ymtua H 1proBa, H3 .11H 4llHX pa3.10ra. 

c fIOlUTOBal-beM, 

PawKo PaManaHCKH 
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Предлог 
На основу члана 4.став 3.Одлуке о одређивању и обележавању назива улица, тргова 
и других делова насељених места на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2018), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној 22. маја 2019. године донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА 

И ТРГОВА  
 

I 
Именује   се Жељко Ђуровић за  члана Комисије за одређивање назива улица и 
тргова.   
 

II 
Мандат члана Комисије за одређивање назива улица и тргова  траје док траје 
мандат одборника Скупштине општине која га  је именовала у Комисију  за 
одређивање назива улица и тргова. 
 

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

Образложење: 
 

Скупштина општине Сента, на седници одржаној 27. априла 2018. године, донела је 
Одлуку о одређивању и обележавању назива улица, тргова и других делова 
насељених места на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 4/2018). 
 
Према одредби члана 4. став 3. Одлуке о одређивању и обележавању назива улица, 
тргова и других делова насељених места на територији општине Сента, Скупштина 
општине именује и разрешава Комисију коју чине председник, заменик 
председника и три члана. 
 
Председник, заменик председника и један члан именују се из редова ликовних и 
примењених уметника, књижевника, историчара, историчара уметности, 
архитеката, ликовних критичара и других одговарајућих стручњака. Два члана 
именују се из редова запослених у Општинској управи (став 2).  
 
Рашко Рамадански, члан Комисије за одређивање назива улица и тргова поднео је 
оставку дана 29.03.2019. године из личник разлога, а уместо њега предлаже се 
именовање Жељка Ђуровића  из Сенте за новог члана комисије. 
 
На основу горе изнетог донето је ово решење. 
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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. 
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