
Предлог 
На основу члана 9. став 2. и члана 15. став 1. и 3. Закона о заштити ваздуха ("Службени 
гласник РС", број 36/2009 и 10/2013), члана 11. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење 
животне средине на територији општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 
6/2014 и 29/2016), по прибављеној Сагласности Министарства заштите животне средине 
на предлог Програма од 17.05.2019. године, Скупштина општине Сента на седници 
одржаној дана 27. јуна 2019. године донела је 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  
 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 
2019. ГОДИНУ 

 
        

I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

Локална мрежа мерних места успоставља се ради праћења квалитета ваздуха на нивоу 
јединице локалне самоуправе. 

Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља се према програму који за 
своју територију доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

Праћење квалитета ваздуха врши се у циљу заштите здравља људи, вегетације и 
природних екосистема. 

Јединица локалне самоуправе дужна је да податке о резултатима мониторинга 
квалитета ваздуха јавно објављује и доставља Агенцији за заштиту животне средине. 

Контрола нивоа загађујућих материја у ваздуху врши се мерењем на фиксним мерним 
местима нивоа загађујућих материја у локалној мрежи мерних места на локацијама за: 
 

1) континуална мерења на фиксним мерним местима 
2) индикативна мерења, као и за 
3) наменска мерења 

 
II. ТЕРИТОРИЈА, ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА И ЗАКОНСКИ ОКВИР МОНИТОРИНГА 
 

Подручје на којем се спроводи мониторинг: територија општине Сента. 
Територија општине Сента, према Уредби о одређивању зона и агломерација („Сл. 

гласник РС“, broj 58/2011 i 98/2012) припада зони „Војводина“. 
Период спровођења мониторинга: 01.01.2019.-31.12.2019. године. 
Законски оквир: Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 

10/2013), Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени 
гласник РС", број 11/2010, 75/2010 и 63/2013)). 
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III. ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ СЕ КОНТРОЛИШУ 

 
У локалној мрежи мери се концентрација следећих загађујућих материја: 

сумпордиоксид, азотдиоксид, чађи, укупних таложних материја и тешких метала у њима 
(олово, кадмијум, цинк) и укупних суспендованих честица фракције TSP и тешких метала 
и металоида у њима (олово, кадмијум, арсен, селен) и укупних суспендованих честица 
PM10 и PM2,5. 

 
Сва мерења, обраду и анализу података, проверу валидности резултата добијених 

мерењем и/или узимањем узорака и интерпретацију резултата врши овлашћено правно 
лице које је акредитовано као лабораторија за испитивање и поседује акредитоване методе 
за мерење свих загађујућих материја наведених у Програму, као и овлашћење надлежног 
Министарства да врши мониторинг квалитета ваздуха. 

 
У оквиру наменских мерења пратиће се чађ и укупне таложне материје као укупне 

нерастворне и укупне растворне, као и садржај тешких метала у таложним материјама. 
 

IV. ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА 
 

Локална мрежа мерних станица и мерних места за праћење квалитета ваздуха у Сенти 
успоставља се овим програмом, а узорци на мерним местима ће се узимати у току целе 
године по предвиђеној динамици: 
 

•  Сумпордиоксид и азотдиоксид (континуална фиксна мерења) и чађ (наменска 
мерења): 
- континуална мерења нивоа загађујућих материја на фиксним мерним местима-
свакодневно мерење у току годину дана, на следећем мерном месту: 

- Месна заједница „Кертек“ 
 

• Укупне таложне материје и тешки метали у таложним материјама (олово, 
кадмијум, цинк): 
- континуална мерења нивоа загађујућих материја на фиксним мерним местима-
месечно узорковање у току годину дана (наменска мерења) на следећим мерним 
местима: 

- Месна заједница „Кертек“- двориште католичке цркве 
- Болница 

 
• Укупна масена концентрација укупних суспендованих честица (TSP): 

- мериће се 7 дана месечно током године 
Концентрација тешких метала (арсен, олово, кадмијум, селен) у фракцији 
(TSP) укупних суспендованих честица 
- мериће се 5 дана месечно током године (арсен, олово, кадмијум) и 1 дана месечно 
селен током године - индикативна мерења -  на следећем мерном месту: 

- Месна заједница „Кертек“ 
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• Укупна масена концентрација укупних суспендованих честица PM10: 

-мериће се 7 дана месечно током године - индикативна мерења -  на следећем 
мерном месту: 

- Месна заједница „Кертек“ 
 

• Укупна масена концентрација укупних суспендованих честица PM2,5: 
-мериће се 7 дана месечно током године - индикативна мерења -  на следећем 
мерном месту: 

- Месна заједница „Кертек“ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

 Табела 1. Фиксне локације у насељеном подручју општине Сента које финансира општина 
р.
б. 

насељено 
место 

макро- и 
микролокације 

тип 
мерног 
места 

Географски параметри 
Параметри 

    Nφ Eλ надморска 
висина (m) SO 2 NO 2 Чађ 

Укупне таложне материје Суспендоване честице (TSP) 
Суспен
доване 
честице  
PM10 

Суспен
доване 
честице  
PM2,5 

Конц. 
укупних 

таложних 
материјала 

Pb Cd Zn 
Укупна 
масена 
конц. 

Pb C
d Se As 

  

1 Сента 
М.З. Кертек 
Јожеф Атиле 

54 
градски 

45°55' 
12.89

" 

20°04' 
24.43'' 80,16 * * *     * * * * * * 

* 

2 Сента 
Болница 

Карађорђева 
64 

градски 45°54' 
57.63'' 

20°05' 
40.15'' 81,07    * * * *      

 
 
 

 

3 Сента 

М.З.Кертек-
двориште 
католичке 
цркве, Трг 

Слободе бб. 

градски 45°55' 
13.82'' 

20°04' 
26.28'' 80,77    * * * *      
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V. ЦИЉ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
 

Систематско мерење загађености ваздуха на територији општине Сента обезбеђује: 
- Праћење загађености ваздуха у односу на граничне и толерантне вредности нивоа 

загађујућих материја, 
- Детекцију повећаних концентрација загађујућих материја, 
- Процену изложености популације, 
- Информисање јавности и давање препорука за понашање у епизодама 

повећаног загађења ваздуха, 
- Идентификацију извора загађења или ризика, 
- Анализу утицаја одређених извора загађивања на квалитет ваздуха, 
- Развој одговарајућих краткорочних акционих планова и планова за управљање 

квалитетом ваздуха, 
- Предузимање превентивних мера у сегментима значајним за заштиту ваздуха од 

загађивања, 
- Сагледавање утицаја предузетих мера на ниво загађености ваздуха. 

 
 

VI. ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

Обавеза је општине као јединице локалне самоуправе да Агенцији за заштиту животне 
средине редовно доставља податке о квалитету ваздуха добијене контролом квалитета 
ваздуха из локалне мреже, у складу са чланом 17. Закона о заштити ваздуха ("Службени 
гласник РС", број 36/2009 и 10/2013). Извештавање ће се вршити редовно или у случају 
прекорачења концентрација у складу са Законом. 

 
По потреби се израђују Планови квалитета ваздуха и Краткорочни акциони планови у 

складу са Правилником о садржају планова квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", 
број 21/2010) и Правилником о садржају краткорочних акционих планова ("Службени 
гласник РС", број 65/2010), а у циљу смањења негативних утицаја и подизања квалитета 
животне средине. 

 
Извештаји о стању квалитета ваздуха са коментаром и поређењем са прописаним 

вредностима редовно ће се ажурирати на званичној интернет презентацији општине Сента. 
 

Јединица локалне самоуправе има обавезу да у случају да дође до негативне промене 
било које граничне вредности, критичног нивоа, граничне толеранције, циљне вредности и 
дугорочног циља, концентрације опасне по здравље људи или концентрације о којој се 
извештава јавност због значајног прекограничног преноса ваздухом, о томе обавести 
Министарство, у складу са чланом 36. Закона. 
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VII. ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 
 

Обавеза надлежног органа је да на овај програм, којим се успоставља Локална мрежа 
мерних места, прибави сагласност Министарства заштите животне средине. 

 
 

VIII. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

Програм контроле квалитета ваздуха за 2019. годину ће се финансирати из средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине по Програму коришћења средстава за 
заштиту и унапређивање животне средине. 

Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Сента за 2019. годину 
објавити у "Службеном листу општине Сента". 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 501-4/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
 

 
 

Образложење: 
 

Према члану 9. став 2. и члана 15. став 1. и 3. Закона о заштити ваздуха ("Службени 
гласник РС", број 36/2009 и 10/2013) јединица локалне самоуправе је дужна да доноси 
Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Сента за 2019. годину. 

 
Локална мрежа мерних места успоставља се ради праћења квалитета ваздуха на нивоу 

јединице локалне самоуправе. Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља 
се према програму који за своју територију доноси надлежни орган јединице локалне 
самоуправе. Макролокације за фиксна мерења одређују се у циљу заштите здравља људи, 
вегетације и природних екосистема. Мерна места и локације за узимање узорака у сврху 
заштите здравља људи одређују се тако да се на тим мерним местима и локацијама 
обезбеђује прикупљање података о: – подручјима унутар зона и агломерација у којима се 
очекују највише концентрације којима становништво може бити директно или 
индиректно изложено у временском периоду који је значајан у односу на период 
усредњавања за поједине граничне вредности; – концентрацијама у другим подручјима 
унутар зона и агломерација која су репрезентативна за општу изложеност становништва; 
На основним урбаним локацијама, мерно место за узимање узорака одређује се тако да на 
ниво загађења на њима утиче допринос свих извора који се налазе у правцу дувања 
доминантног ветра према мерном месту. Мерно место не би требало да буде под утицајем 
само једног извора, осим у случајевима када је таква ситуација типична за шире урбано 
подручје. По правилу, мерна места за узимање узорака су репрезентативна за неколико 
квадратних километара. Програмом за 2018. годину смо предвидели и мерење ПМ10  и 
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ПМ2,5 честица, да бисмо добили што прецизнију слику о аерозагађењу . Порекло грубих 
суспендованих честица је двојако, како урбано, тако и рурално, основни извори су: • 
Моторна возила • Пећи за сагоревање дрвета • Прашина са градилишта, • Прашина са 
одлагалишта и депонија • Прашина из пољопривредних региона • Пожари • 
Индустријска постројења (термоелектране, постројења за пржење руде, цементаре ...) • 
Ветром подигнута прашина.  ПМ10 је обично смеша која обухвата дим, чађ, прашину, 
соли, киселине, метале... ПМ2,5 углавном настају у хетерогеним хемијским реакцијама 
које се одвијају у атмосфери или настају сагоревањем горива у моторним возилима, 
термоелектранама, индустријским постројењима, при сагоревању дрвета или приликом 
сагоревања појединих пољопривредних отпадних материја на њивама и слично. Овом 
критеријуму одговара мерно место МЗ Кертек, где већ годинама вршимо мерења. На 
локацијама где се оцењује утицај индустријских извора, најмање једно мерно место за 
узимање узорака одређујe се у правцу дувања доминантног ветра од извора загађења и 
овом критеријуму одговара мерно место Болница. Избор загађујућих материја и метода 
мерења је по Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС, број 11/10, 75/10 и 63/13). 

 
     Надлежни орган јединице локалне самоуправе према члану 15. става 4. Закона о 
заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 10/2013) дужан је да прибави 
сагласност од Министарства заштите животне средине на предлог програма контроле 
квалитета ваздуха на територији општине Сента за 2019. годину. 
 

Одсек за заштиту животне средине Одељења за грађевинске послове Општинске 
управе општине Сента је доставио Министарству заштите животне средине Програм ради 
прибављања сагласности. Дана 17.05.2019. године прибављена је сагласност 
Министарства на Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Сента за 
2019. годину. 
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     Предлог 
На основу члана 4. став 1. тачка 3. и члана 8. Закона о заштити од буке у животној средини 
("Службени гласник Републике Србије", број 36/2009 и 88/2010), члана 11. Одлуке о 
накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Сента 
("Службени лист општине Сента", број 6/2014 и 29/2016) ,Скупштина општине  Сента, на 
седници одржаној дана 27. јуна 2019. године, донела је 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М  

МОНИТОРИНГА СТАЊА НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I.  ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 Општина Сента као јединица локалне самоуправе је субјект система заштите 
животне средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује 
континуалну контролу и мониторинг стања буке у животној средини. 
 
 Мониторинг буке се врши систематским мерењем, испитивањем и 
оцењивањем индикатора буке, физичких величина којима се описује бука у животној 
средини и које су везане за штетни ефекат буке. 
 

1. Садржај мониторинга стања нивоа буке у животној средини 

Мерни локалитети 

 За потребе реализације Програма мониторинга стања нивоа буке у животној 
средини на територији општине Сента за 2019. годину, а у циљу зонирања територије 
општине Сента, планирања звучне заштите и оцену сметњи од штетног дејства буке у 
насељеним местима, потребно је приступити континуираном мерењу еквивалентног 
нивоа буке на мерним местима, који покривају фреквентније саобраћајнице у свим 
насељима општине: 

- подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне, културно-историјски 
локалитети, велики паркови и туристичка подручја, мала и сеоска насеља, 
кампови и школске зоне; 

- чисто стамбена подручја; 
- пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија 

игралишта; 
- градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са 

становима, зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница; 
- индустријска, складишна и сервисна подручја, подручја око аутобуске и 

железничке станице. 
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Динамика мерења и мерни интервали 
 
 Мониторинг стања нивоа буке на територији општине Сента се организује за 
карактеристичне временске интервале дневног и ноћног периода времена на 3 (три) мерна 
места у шест периода, сваког другог месеца. На сваком мерном месту ће се вршити 3 (три) 
мерења дању и 2 (два) мерења ноћу. 
 

Параметри мониторинга 
 
 На свим мерним местима процедура мониторинга стања нивоа буке има за циљ 
одређивање: 

- параметара буке (карактер буке, еквивалентни ниво буке, процентуални ниво буке, 
временска зависност нивоа буке); 

- параметара саобраћаја (фреквенција путничких аутомобила, лаких и тешких 
теретних аутомобила, аутобуса и мотоцикала) и 

- параметара саобраћајница (тип и ширина саобраћајница, висина зграде поред 
саобраћајница). 

 
 Резултати за измерене параметре и извештаји ће се тумачити у складу са Законом о 
заштити од буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2009 
и 88/2010) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
("Службени гласник Републике Србије", број 75/2010). 
 
 

2. Циљеви континуалног мониторинга стања буке у животној средини 
 

Континуалним мониторингом стања нивоа буке утврђује се реално стање буке у 
животној средини на територији општине Сента у смислу стварања услова да се: 

- утврде мере и услови заштите од буке, односно звучне заштите на просторима са 
прекомерним нивоима буке; 

- изврши акустичко зонирање територије града, одређујући мере забране и 
ограничења коришћења појединих извора буке; 

- заштите "тихе" зоне; 
- изради локални акциони план заштите од буке у животној средини; 
- врши надзор и контрола примене мера заштите од буке у животној средини; 
- проблем буке сагледа и угради у планове при просторном уређењу нових и 

реконструкцији постојећих насеља и подручја у складу са стандардом (СРПС 
У.Ј6.205), 

- при изградњи и техничком пријему стамбених, инвестиционих и индустријских 
објеката, објеката мале привреде и градске инфраструктуре обезбеде и испоштују 
утврђени технички прописи који гарантују квалитет звучне заштите (стандарди из 
групе СРПС У.Ј6). 
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                            II.  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

Мониторинг стања нивоа комуналне буке на мерним местима одређеним овим 
Програмом финансираће се из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине по 
важећем Програму коришћења средстава за заштиту и унапређивање животне средине. 
            
            Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Сента". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 501-3/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
 

 
Образложење: 

 
Према члану 4. став 1. тачка 3. и члана 8. Закона о заштити од буке у животној средини 
("Службени гласник Републике Србије", број 36/2009 и 88/2010) јединица локалне 
самоуправе доноси Програм мониторинга стања нивоа буке у животној средини на 
територији општине Сента за 2019. годину. 
 
Општина Сента као јединица локалне самоуправе је субјект система заштите животне 
средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује континуалну контролу 
и мониторинг стања буке у животној средини. Континуалним мониторингом стања нивоа 
буке утврђује се реално стање буке у животној средини на територији општине Сента. 
 
Мониторинг буке се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем 
индикатора буке, физичких величина којима се описује бука у животној средини и које су 
везане за штетни ефекат буке. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупшина 
општине Сента својим закључком утврдило је предлог Програма мониторинга стања 
нивоа буке у животној средини на територији општине Сента за 2019. годину и упутило је 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање.  
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Предлог 
На основу члана 14. став 4. и члана 60. став 2. и 4. Закона о пољопривредном земљишту 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. 
закон) и члана 46. став 3. тачка 21. Статута општине Сента (,,Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине број 320-11-4534/2019-14 од 31.05.2019. године, Скупштина општине Сента на 
седници одржаној дана 27. јуна  2019. године, донела је 

 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 
2019. ГОДИНУ  

 
I. 
 

УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Сента за 2019. годину. 
 

II. 
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Образложење: 
 

Према члану 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон) 
пољопривредно земљиште у државној својини користи се према Годишњем програму 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган 
јединице локалне самоуправе, уз сагласност Министарства. 
Према члану 2. Одлуке о одређивању надлежног органа у поступцима давања у закуп 
односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени лист 
општине Сента", број 1/2016 и 3/2017), Скупштина општине је одређена као надлежни 
орган за доношење Годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта, уз сагласност Министарства, надлежног за послове пољопривреде.   
 
На основу горе наведеног Скупштина општине Сента донела је закључак као у 
диспозитиву.  
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 320-28/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2019. 
ГОДИНУ 
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I 
 

 
 

ОПШТИ ДЕО ПРОГРАМА 
 
 
 

 
УВОД 

 
 
 
 

1. Географски положај општине Сента 
 
     Општина Сента се налази на северу Републике Србије, односно АП Војводине, на 
десној страни реке Тисе, 43 км јужно од српско-мађарске границе. 
      Укупна површина општине износи 293,4 км2. Има добру повезаност са околином 
захваљујући добром друмском, железничком и речном саобраћају. 
      Цела општина је подељена у 3 катастарске општине: 
    - КО Батка 
    - КО Сента 
    - КО Торњош 
 
2.  Климатске карактеристике општине Сента 
 
     Општину Сента карактеришу вредности умерено континенталне климе: четири 
годишња доба са великим температурним осцилацијама, сува лета са високим 
температурама, хладне зиме и неравномерни распоред падавина.  
     Континентална клима продире са истока и североистока и захвата подручје интензивне 
биљне производње. Средња годишња температура износи око 11oC. Дужина безмразног 
периода је од 150 до 180 дана. Средња годишња облачност износи око 45 %. 
     Годишња количина падавина се креће у границама од 550 до 650 мм, у активном делу 
вегетације пада око 60% укупних количина падавина са максимумом у мају и јуну месецу. 
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3. Хидрoграфске и хидролошке карактеристике општине Сента 
 
    1. Река Тиса – највећи природни водоток; 
    2. Речица Чик - на  западној граници општине; 
    3. Каналска мрежа – изграђена у Риту, која служи за одводњавање и наводњавање. 
 
4. Геоморфолошке и педолошке карактеристике општине Сента 
 
   Геоморфолошке карактеристике одређују: 

1. Алувијална раван - уз реку Тису, која је створена воденом ерозијом и акумулацијом 
наноса реке. Састоји се од песка, речног муља и глине. Надморска висина је од 75 
до 79 м; 

2. Лесна тераса - почетак Телечке висоравни са различитом дебљином леса. 
Надморска висина је од 93 до 111м. 

 
   Педолошки покривач чине следећи типови земљишта: 
1. Чернозем  (карбонатни и безкарбонатни) – захвата највеће површине. Производна 

вредност земљишта је висока, уз присуство оптималне влажности; 
2. Слатинаста земљишта (ливадска црница карбонатна, ливадска црница заслађена, 

ритска црница, смоница и солончак) - су хидроморфне структуре, слабијих 
производних особина. Површине су изложене штетном утицају површинских и 
подземних вода. Мале висинске разлике отежавају одводњавање у случају високих 
подземних вода или после великих падавина; 

3. Делувијално – алувијални наноси - су различитог механичког састава који су под 
директним утицајeм водног режима реке Тисе. 

 
 
 
5. Заштита пољопривредног земљишта 
 
Тренутно стање  пољопривредног земљишта у општини Сента 
 

1. Све интензивнија, прекомерна и нестручна уотреба пестицида је највећа опасност у 
погледу загађивања пољопривредних површина; 

2. Употреба минералних ђубрива без претходне детаљне анализе педолошких 
особина земљишта представља потенцијалну опасност за животну средину 
нарочито у регионима где је интензивна повртарска производња и у заштићеном 
простору; 

3. Употреба воде за наводњавање без претходне анализе хемијског сатава воде; 
4. Фабрике су потенцијални загађивачи реке Тисе и околних пољопривредних 

површина са штетним и опасним материјама; 
5. Делимично нерешене отпадне воде из домаћинстава и пољопривредних 

газдинстава су потенцијална опасност за загађивање подземних вода; 
6. Постојање дивљих депонија смећа које се налазе у близини обрадивих површина, 
7. Штетни утицај ветра – еолска ерозија због непостојања ветрозаштитиних појасева. 

Проблем је и неконтролисана сеча у постојећим ветрозаштитиним појасевима; 
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8. Коришћење канала за одводњавање и наводњавање је ограничено стањем каналске 
мреже. Канали су замуљени, зарасли са растињем, тако да у одређеним случајевима 
(високе подземне воде, велике кише, суша) не испуњавају захтеве; 

9. Пољски путеви су у лошем стању, слабо се одржавају, узурпирана су од стране 
власника и корисника пољопривредних земљишта; 

10. Комасација пољопривредног земљишта спроведена је у КО Сента 1965. године, у 
КО Торњош 1965. године. Нов премер урађен је у КО Сента 1961-1962 године, у 
КО Торњош 1963. године.  Комасација, као ни нов премер пољопривредног 
земљишта није извршена у КО Батка. 

 
Уређење пољопривредног земљишта – предложене мере 
 

1. Анализама земљишта треба пратити загађеност пољопривредних површина; 
2. Анализама воде треба пратити загађеност у реци Тиса, у каналима и у подземним 

водама; 
3. Санација дивљих депонија; 
4. Чување постојећих ветрозаштитиних појасева и подизање и неговање нових; 
5. Одржавање канала за одводњавање и наводњавање и изградња нових где је то 

потребно; 
6. Обележавање линије  путева и одбрана од узурпације. С обзиром на стање, 

потребно је уложити знатна средства за те намене; 
7. Одржавање и уређивање пољских путева – и спречавање оштећења истих са 

механизацијом; 
8. Провера површина пољопривредног земљишта у КО Батка. 

 
Општина Сента ће настојати да предузме све потребне радње у вези побољшања 
тренутног стања, али имајући у виду да  радови око уређивања пољопривредног земљишта 
захтевају велика новчана средства то ће бити дуготрајан процес. 
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II 
 
 
 

ПРОГРАМ УТВРЂИВАЊА РАДОВА НА 
ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 
 
 

Табела 1. 
Шифра Извор средстава Износ 

99610 Пренета средства 14 951 729 
100010 

Очекивана средства од закупа пољопривредног 
земљишта у државној својини 

27 000 000 
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Табела 2 

Шифра Намена улагања 
Јединица 

мере 
Вредност Предрачунс ка 

вредност 

Сопствено 

финансирањ
е 

Друго 

финанс 

ирање 
99622 Одводњавање 

пољопривредног 
земљишта 

Површ 
ина у ха 2 700 000 2 700 000 2 700 000 

 

99623 Обележавање парцела 
државног земљишта 

Површ 
ина у ха 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

 

99624 Опрема за службу за 
давање у закуп 
пољопривредног 
земљишта у државној 
својини 

Број 
радова 

0 0 0 

 

100022 
Уређење атарских путева Површ 

ина у ха 11 800 000 11 800 000 11 800 000 

 

100023 
Подизање 
ветрозаштитних 
појасева 

Површ 
ина у ха 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 

 

100024 Студијско- 
истраживачки радови из 
области заштите 
пољопривредног 

Број 
радова 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
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Табела 3 Одводњавање 
Шифра Каналска 

мрежа - 
изграђено 
(ха) 

Каналска 
мрежа - у 
функцији 
(ха) 

Цевна 
дренажа - 
изграђено 
(ха) 

Цевна 
дренажа 
- у 
функцији 
(ха) 

Укупно- 
изграђено 

(ха) 

Укупно - у 
функцији 
(ха) 

15208 3200 3200 0 0 3200 3200 

 
Табела 4 Наводњавање 
Шифра 

 
Широкозахва тне 
машине (ха) 

Тиф 

они 

(ха) 

Кап по 

кап 

(ха) 

Кишна 

крил а (ха) 

Остал о (ха) Укупно 
(ха) 

14004 2416.15 250 
0 

50 242 2958.15 

 
 

Табела 5 Мелиорација 
Шифра Физичке 

(ха) 

Хемијск е 
(ха) 

Биолошке 

(ха) 
Ливад е и 

пашњаци  
(ха) 

Остало 

(ха) 

Укупно 
(ха) 

12403 0 0 0 0 0 0 

 

 земљишта      

100026 Контрола плодности 
обрадивог 
пољопривредног 
земљишта(прве до пете 
класе), унетог минералног 
ђубрива и пестицида у 
обрадиво пољопривредно 
земљиште 

Површ 
ина у ха 

2 500 000 2 500 000 2 500 000 

 

100027 
Остале мере Број 

радова 9 150 000 9 150 000 9 150 000 
 

100422 Остале мере заштите Број 
радова 9 801 729 9 801 729 9 801 729 
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III 
 
 
 

ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
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ППЗ инфраструктура 
 
 
На основу Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини бр. 320-11-
6862/177-2018-14 од 14. децембра 2018. године, закљученог између Републике Србије – 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Пољопривреде д.о.о. Сента, у 
Катастарској општини Торњош, пољопривредно земљиште у државној својини укупне 
површине од 556,8847 ха издато је у закуп на период од 15 година и то почев од 
агроекономске 2018/2019 до агроекономске 2032/33 године. 
 
На основу Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини бр. 320-11-
6862/6-2018-14 од 14. децембра 2018. године, закљученог између Републике Србије – 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Пољопривреде д.о.о. Сента, у 
Катастарској општини Сента, пољопривредно земљиште у државној својини укупне 
површине од 1844,9694 ха издато је у закуп на период од 15 година и то почев од 
агроекономске 2018/2019 до агроекономске 2032/33 године. 
 
На основу Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини бр. 320-11-
6862/7-2018-14 од 14. децембра 2018. године, закљученог између Републике Србије – 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Лазара Олушког, у 
Катастарској општини Сента, пољопривредно земљиште у државној својини укупне 
површине од 154,0117 ха издато је у закуп на период од 15 година и то почев од 
агроекономске 2018/2019 до агроекономске 2032/33 године. 
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Предлог 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и 
члана 45. став 1. тачка 29. Статута општине Сента („Службени гласник општине Сента“ 
бр. 4/2019), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 
320-00-4758/2019-09 од 13. јуна 2019. године, Скупштина општине Сента на седници 
одржаној дана 27. јуна 2019. године, донела је 

 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  
О УСВАЈАЊУ Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Сента у 2019. години 
 

I. 
 

УСВАЈА СЕ Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Сента у 2019. години. 
 

II. 
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

 
Република Србија          
Аутономна покрајина Војводина     Заменик председника Скупштине општине Сента                                                                     
Општина Сента                           Тибор Патаки с.р. 
Скупштина општине Сента                                                                               
Број: 320-30/2019-I                                      
Дана: 27. јуна 2019. године                                                                            
Сента                                                                                 
 

 
Образложење:  

 
Сходно члану 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), 
програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Сходно члану 45. став 1. тачка 29. Статута општине Сента („Службени гласник општине 
Сента“ бр. 4/2019) скупштина општине доноси програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и руралног развоја. 

На основу горе наведеног, Скупштина општине Сента донела је закључак као у 
диспозитиву.  
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 Образац 1 

Члан 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“ бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члан 45. став 1. тачка 29. Статута 

општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 4/2019),  Одлука о буџету општине Сента 

за 2019. годину („Службени лист општине Сента“ бр. 14/2018), Одлука о оснивању буџетског 

фонда за развој пољопривреде општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 4/2013) 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике: Општина Сента се налази на северу 

Републике Србије, северном делу Аутономне покрајине Војводине, североисточном делу 

Бачке. Граничи се са општином Чока на истоку, где природну границу представља река Тиса. 

На западу поток Чик представља границу са Бачком Тополом, а на северу према Кањижи и 

Суботици, на југу према Ади, границе су вештачки повучене. Укупна површина општине 

износи 293,4 km2. Општину Сента чини пет насељених  места: Сента, Горњи Брег, Богараш, 

Кеви и Торњош. Општина Сента, иако се територијално налази у североисточном делу Бачке, 

административно припада Севернобанатском управном округу.                                                     . 

 

Природни услови и животна средина: Према географском положају Војводина лежи у 

области умерено-континенталне климе, са извесним специфичностима у појединим реонима 

који се манифестују као елементи субхумидне и микротермалне, односно мезотермалне климе.  

Надморска висина Сенте је 84 m, средња јануарска температура -1,3 °С, а средња јулска 22,8 

°С. Клима Сенте је континентална, са великим температурним осцилацијама, релативно 

хладним зимама и топлим летима.  Распоред падавина током године показује највеће 

вредности у јуну 71 mm, а најмање у октобру 27 mm. Годишња количина падавина је око 588 

mm. Гледано по годишњим добима, највише воденог талога се излучи у току лета 174 mm, 

најмање у јесен 122 mm, док се током вегетационог периода излучи 321 mm, што представља 

55% укупне годишње суме падавина. Средња годишња релативна влажност ваздуха за 

подручје Сенте износи 80% при чему је највећа у децембру 88%,  а најмања у јулу и августу 

72%. Дате средње вредности су знак релативно сувог времена односно умерене влажности 

ваздуха. Просечна годишња облачност износи 56%. Најнижа вредност је у децембру 78%. 

Средњи годишњи број облачних дана (облачност већа од 80%) је 105,5; а ведрих (облачност 

мања од 20%) 68,2 дана. Годишња вредност осунчаности износи 2.073,5 часова или просечно 

5,7 час/дан, те се може сматрати да је дужина осунчавања на простору Сенте задовољавајућа. 

Највећа осунчаност се јавља у јулу 297 часова, а најмања у децембру 49,7 часова. Према 

вредностима честина, праваца ветрова, тишина и њиховим брзинама, у структури годишње 

учесталости најзаступљени су ветрови из северозападног (166‰) и југоисточног правца 

(111‰), док најмању заступљеност имају ветрови из источног и јужног правца. Просечно 

годишње учешће тишина износи 196‰. Највећу брзину такође имају ветрови из југоисточног 

(2,62 m/s) и североисточног правца (2,59 m/s), а најмању ветрови из источног правца (1,69 m/s). 

Што се тиче броја дана са јаким ветром од 6 и више Бофора приближно око 8 дана, највише 
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током пролећа и лета, а најмање у јесен. Рељеф општине Сента се може поделити на три 

јединице: алувијална равница реке Тисе, лесна тераса и лесни плато. Алувијална равница реке 

Тисе се простире на десној и на левој обали реке. Њена надморска висина у близини Тисе је 78 

m, и ка истоку се благо диже. Њену западну границу чини лесна тераса која почиње код насеља 

Адорјан, па удаљавајући се од реке Тисе приближава се железничкој линији Сента- Кањижа, а 

након тога узима правац према истоку, и следећи Топартску дуж на северној периферији Сенте 

код моста достиже обалу реке Тисе. У правцу југа, од старог прелаза преко реке Тисе скелом, 

постепено се шири, а код доње тисине обале пресеца јарак старе кланице, те  даље наставља 

стрмим зидом од 500 m дужине и 3-4 m висине, код чије основе се налазио стари ток реке Тисе, 

одвајајући од лесне терасе Евжен- острво. Подручје Макош је у ствари алувијална равница 

реке Тисе, и често је плављено. Тако се близу корита реке таложио песак, док се даље од 

корита таложио муљ фине структуре и тако се повећала висина ове територије. Настанак 

алувијалне равнице је последица ерозионе делатности реке Тисе. Река је пре регулације 

створила велике кривине, меандре, који су често мењали своје место. Некада је корито било 5-

7 km. Источније, река је наносом који је нагомилала-који је по саставу мешавина глине и леса, 

продубила своје корито. Поред ерозивног рада реке Тисе, до настанка долине реке дошло је и 

деловањем Кориолисове снаге. Последица овог дејства је да је западна, односно десна обала 

реке Тисе претежно стрма и испрана. Лесна тераса се са запада граничи са лесном таблом, са 

истока алувијалним подручјем реке Тисе. Лесна тераса, на којој је и сам град изграђен, је што 

се састава тиче, већином испрани лес. Њена просечна надморска висина износи 84 m. На 

лесним терасама постоји неколико дециметара дубоке, проширене низине. Порозни материјал 

лесне табле пропушта део атмосферске воде, које у песку који се налази у доњем слојевима 

лесне табле, на мешовитом лесу, избијају на површину у облику извора. Лети вода са низина 

испарава, остављаљући за собом минералне соли. Процес настанка слатине је сада храњен 

резервама соли подземних вода, пошто је ниво вода близу површине тла. Вода која доспева на 

површину тла испарава, а сува со остаје.  Две трећине општине Сента припада лесном платоу 

Телечка. Горњи слој лесне табле се нагомилао током леденог доба, у периоду последњег 

залеђивања, под типично копненим условима од материје која је била ношена ветром. Њену 

површину покрива тло црне боје дебљине 30-40 cm, а испод овог слоја на појединачним 

местима се може наћи лес дебљине 3,7 m, местимично и до 5 m. Састав лесне земље чини 5-20 

% кречњака, који се под дејством атмосферских вода са садржајем нешто угљен диоксида који 

пада на површину лесног покривача, раствара.  На подручју насеља Сента од природних 

водотокова највећа је река Тиса, која чини источну границу општине. Корито површинског 

водотока реке Тисе је веома стабилно, има хидраулички повољан профил усечен у песковите 

терене. Има мали пад, али знатну вучну снагу за пренос наноса. Квалитет површинских вода у 

општини може се пратити само на реци Тиси. За остале површинске водене површине 

(мелиорациони канали, мртваје, језера) нема поузданих података упркос томе што би њихов 

квалитет могао да укаже на присуство хемикалија на пољопривредним површинама, односно 

на остале загађености. Квалитет воде Тисе код Мартоноша узводно од Сенте је нешто бољи 

него што је то случај низводно од ушћа Мориша код Сегедина. По кисеоничком режиму 

количине раствореног кисеоника, БПК5 (биолошка потрошња кисеоника) као и БПК воде 

спадају у IIб категорију вода. Количине амонијака неколико пута су веће од максималне 

дозвољене количине. Врло често се виде нафтне мрље на површини воде који су пореклом од 

бродова различите величине. Пестициди и концентрација тешких метала су у границама 

максималне дозвољене концентрације.  На основу просторне структуре града (мреже путева и 

стамбених блокова) може се прогнозирати да се у околини саобраћајних раскрсница количине 

аероседимената крећу изнад дозвољених граница. Количине сумпор-диоксида су пореклом од 

индустрије и од ложења у оним деловима града (у насељима сеоског типа), где досад 
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домаћинства нису била прикључена на гасовод нити централно грејање из топловода. Квалитет 

ваздуха се прати месечно. У јулу месецу 2018. године, на основу извештаја o квалитету ваздуха 

по завршеном испитивању ваздуха – аероседимената и тешких метала на подручју општине 

Сента, добијени су следећи резултати: на 2 мерна места - МЗ Кертек и Болница извршена је 

анализа аероседимента којом су одређене концентрације укупних таложних материја, 

релевантних ањона и катјона, битне физичкохемијске особине падавина и тешки метали 

(олово, кадмијум, цинк), а у периоду од 7 дана мерене су концентрације укупних 

суспендованих честица TSP на мерном месту МЗ Кертек. У 5 од 7 дана,  у TSP су одређени 

тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, а током 1 дана селен. Током 7 дана, 

мерене су концентрације суспендованих честица PM10 на мерном месту МЗ Кертек. На 

мерном месту МЗ Кертек извршена је и анализа сумпор диоксида, чађи и азотдиоксида током 

свих дана у месецу.  Концентрација укупних таложних материја је на мерном месту МЗ Кертек  

у границама  прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

(“Службени гласник РС” бр.11/2010, 75/10, 63/13).  Концентрације тешких метала (цинк, олово, 

кадмијум) мерених методом аероседимената, биле су испод границе детекције на оба мерна 

места (Pb, Cd), а концентрације цинка (Zn) у складу са стручним доктринама. Уредба о 

условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС" бр.11/2010 и 

75/2010) не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала у падавинама.  

Концентрација чађи, просечна месечна (MDK je 50 µg/m3) је била у границама прописаним 

Уредбом и просечно је износила 1.45 µg/m3, док је максимална просечна дневна концентрација 

износила 5,0 µg/m3.  Просечна месечна и просечне дневне концентрације сумпордиоксида 

(SO2) су биле у прописаним границама за граничну вредност (GV) и толерантну вредност (TV) 

према Уредби (GV и TV je 125 µg/m3).  Концентрације укупних суспендованих честица TSP су 

током свих 7 дана биле на мерном месту МЗ Кертек у границама прописаним  Уредбом (MDK 

od 120 µg/m3), а кретале су се од 22.0 do 38.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 31.4 

µg/m3.  Концентрације арсена, кадмијума, олова и селена су у укупним суспендованим (TSP) 

честицама биле  у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010, 

63/2013) не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.  

Концентрације суспендованих честица PM10 су током свих 7 дана биле на мерном месту МЗ 

Кертек у границама прописаним Уредбом (GV и TV od 50 µg/m3), а кретале су се од 18.0 до 

27.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 22,1 µg/m3, и у прописаним границама је и 

нижа  у односу на претходни месец. Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу 

границу оцењивања (доња DGO 25 µg/m3, горња GGO 35 µg/m3) GGO није прекорачена, а 

DGO је прекорачена у 2 од 7 узорака или у 28,57%. Предлог мера: смањити емисују честица, 

коришћењем еколошких горива (гас, струја) уместо чврстих горива и оних која потичу из 

нафте или отпада (гуме, пластика, тканине). Пошумљавање околине, прање улица и одржавање 

хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.  Према подацима пописа 

пољопривреде из 2012. године, преузетим са сајта Републичког завода за стaтистику,  општина 

Сента располаже са 31,83 ha шумског земљишта. У току последња два стољећа деловањем 

антропогених фактора, вегетација територије Сента је измењена, мада на напуштеним 

локацијама можемо видети остатак од некадашњих аутохтоних вегетација. Аceri tatarico- 

Quercetum: спој лужњака и жестике. Те шуме карактеришу тројни екотоп, односно прелазну 

зону између листопадних шума запада, степе североистока и субмедитеранских лишћарских 

шума јужних крајева. Најчешћи тип земљишта је чернозем. У састав шуме улазе: Quercus 

pubescens, Qu. petrea, Qu. cerris,Acer tataricum, Ulmus minor, Carpinus orientalis, Tilia tomentosa, 

Prunus fruticosa, P. tenella, Cotinus coggigria и др. Salice - Populetum: асоцијација топола и врба. 

Шуме врба и топола прате речне токове и везане су за рахла, песковита, шљунковита или 

10



 

Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 06-06-2019 11:44:26 - страна 4 

иловаста земљишта алувијалног типа, која су током читаве године засићена речном водом. 

Доминантан положај у њима заузимају врсте из рода Salix и Populus или заједно неколико њих, 

формирајући извесне заједнице. Festucin rupicolae: шумостепске заједнице. Некада су највиши 

делови војвођанских равница и суседног подунавског региона наше земље  били покривени 

степском вегетацијом.  Данас су ове површине претворене у њивске културе, а шумостепа је 

потиснута на ободне делове и падине лесних платоа. На лесном платоу северне Бачке развија 

се заједница Coronillo- Festucetum sulcatae, чији деградацијски степен представља асоцијација 

Taraxco – Festucetum valesiacae. Заједнице на песку су са јаче наглашеним ксерофилним 

карактером. Најсложенију структуру има асоцијација Chrysopogonetum pannonicum на 

пешчаним локацијама општине. Некадашња бујно развијена шумостепска вегетација је 

претворена у агрокултуру.                                                     . 

 

Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристике и трендови: Укупан број становника општине Сента, по 

Попису из 2011. године износи 23.316, што је у односу на 2002. годину пад од 2.252 

становника, односно 8,81%. У поређењу са просеком на нивоу АП Војводине (5,67%) и 

Републике Србије (5,04%), овај пад је већи.  Од укупног броја становника општине, Мађари 

чине око 79%, Срби око 11%, Роми око 2,5%, док су остали у значајно мањем уделу, или по 

броју или по неопредељености. Сходно овоме, преовлађује католичка и мањим делом 

православна вероисповест. С обзиром на мултиетнички састав општине, степен толеранције у 

општини Сента је израженији него код неке хомогене средине. На овом простору припадници 

различитих нација су већ вековима уназад научили да се може живети заједно.  Двојезичност је 

заступљена у свим институцијама локалне самоуправе, као и у школама и предшколским 

установама.   Просечна старост становника у општини Сента је нешто виша у односу на 

републички ниво (42,2), али значајно виши у односу на АП Војводину (41,8 година) и износи 

42,7 година. У складу са тиме је и чињеница да је индекс старења становништва значајно већи 

у општини, и износи 121,45, у односу на Републику Србију (114,32) и нарочито АП Војводину 

(108,62).                                                     . 

 

 

Табела 1. Основни подаци природног кретања становништва                                                    . 

Територијална 

јединица 

Број 

становника 

Број 

становника 

Број 

становника 

Број 

становника 

Природни 

прираштај 

2011. 

Природни 

прираштај 

2011. 

 1981. 1991. 2002. 2011. апсолутно релативно 

Општина Сента 30.519 26.420 25.568 23.316 -210 -8,8 

Севернобанатски 

округ 

- 173.839 165.881 150.265 -1.267 -8,4 

АПВ 2.034.782 2.032.406 2.031.992 1.931.809 -10.589 -5,4 

Република 

Србија 

9.332.000 7.595.636 7.498.001 7.186.862 -37.337 -5,2 
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Табела 2.  Просечна старост становништва општине, према полу,  и у односу на АПВ и 

РС и удео становништва преко 65 година старости                                                    . 

Територијална 

јединица 

Пол Година Удео популације 

преко 64 год. 

Удео популације 

преко 64 год. 

  2011. 2009. 2011. 

Општина Сента просек 42,7 16,74 19,07 

 М 41,1   

 Ж 44,3   

АП Војводина просек 41,8 15,51 16,39 

 М 40,2   

 Ж 43,3   

Република Србија просек 42,2 16,54 17,40 

 

Диверзификација руралне економије: Мала пољопривредна газдинства су углавном суочена 

са проблемом нерентабилности, у првом реду због немогућности развоја специјализоване 

пољопривредне производње, па се из тих разлога врло често суочавају са великим проблемима 

на тржишту, односно тешко проналазе своје место у великој конкуренцији. Диверзификација 

пољопривредне производње је једно од могућих решења за овакву ситуацију. Пожељно би 

било да мала пољопривредна газдинства прошире асортиман својих производа односно да 

унесу промене, у своју, већ постојећу производњу, на породичном пољопривредном 

газдинству. Просечан број запослених лица у општини Сента у 2018. години износио је 7.350, 

док је према евиденцији Националне службе за запошљавање у јануару месецу 2019. године 

број незапослених лица у општини Сента износио 1.026.                                                     . 

 

Рурална инфраструктура: У погледу покривености домаћинстава електричном енергијом у 

сенћанској  општини, као и у осталим деловима региона, она је релативно висока и креће се на 

нивоу од скоро 100%. То се може сматрати изузетним, а последица је чињенице да је 

електрификација Сенте обављена средином прошлог века, у оквиру кампање у тадшњој СФРЈ, 

да се она потпуно електрификује и индустријализује. Слична је ситуација и на нивоу 

Севернобанатског  округа и Војводине у целини. Када је у питању квалитет електричне 

енергије код потрошача, може се изразити мање задовољство, јер је струја нестабилна у 

погледу напона, често су се појављивале  несташице, што утиче на квалитет живота и  

поузданост у односу на стабилности напона. Данас је овај проблем интензивно превазиђен.  

Испоручена електрична енергија у 2012. години је износила 124.205.300 kWh. У односу на 

2011. годину забележен је пад од 1,37%. Стопа раста од 2003. до 2012. године износи 1,67. Од 

укупног утрошка електричне енергије око 40% отпада на домаћинства.  Дужина електричне 

мреже износи око 400 km и то претежно ваздушном линијом. Губици у мрежи износе око 10%, 

што се сматра сасвим прихватљивим.  На салашарском подручју има дугачких нисконапонских 

извода где су напонске прилике слабе. На овај начин електроенергетски систем спречава развој 

села. Поред осталог, слабе су могућности заливања електричним пумпама што није добро за 

пољопривреду, поготово за повртарство.   У насељеним местима сеоског типа становништво се 

снабдева водом искључиво из микроводовода: Торњош 7, Горњи Брег 10, Кеви - Бурањшор 5, 

Богараш 1. У Сенти укупан број потрошача је 20.970, од којих је 19.570 прикључено на градску 

водоводну мрежу, а око 1.400 становника користи воду из 4 микроводоводне мреже којима 

управља група грађана.  У Сенти се отпадне воде из домаћинстава одводе градском 
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канализацијом (2005. године изграђен је и стављен у погон пречистач отпадних вода). По 

прикључењу на канализацију сукцесивно се врши дезинфекција и затрпавање септичких јама, 

упојних бунара.  На територији општине Сента са подацима из 2013. године,  67% 

домаћинстава је прикључено на канализациону мрежу. Број прикључака на канализацију према 

врсти објеката: домаћинства 6.322, установе 16, индустријски и занатски објекти 181.У 

протеклом периоду шећерана је изградила пречистач за своје технолошке отпадне воде. 

Фабрика је прикључена на градски водовод и канализацију, и тако је решавала снабдевање 

водом за пиће  и одвођење комуналних отпадних вода. Фабрика шећера је у стечају. 

Некадашња фабрика „Alltech Srbija“ или данас Biospringer RS д.о.о. Сента своје технолошке 

отпадне воде решава независно од градског система канализације. Фабрика има свој пречистач 

(релативно нов од пре пар година), свој излив и своју црпну станицу. О квалитету пречишћене 

воде ЈКСП нема податке. Фабрика је прикључена на водовод и канализацију за своје санитарне 

потребе. Организовано збрињавање отпадних материја у Сенти почело је пре више од 40 

година. Данас је обавезним организованим одвозом отпадних материја обухваћена практично 

целокупна територија града, тј. целокупно становништво и сви привредни и инфраструктурни 

објекти у граду, а последњих неколико година обухваћена су и насељена места сеоског типа 

(Торњош, Горњи Брег и Богараш). Отпад се на месту настанка сакупља из индивидуалних 

стамбених зграда у типизираним кантама и нетипизираним посудама и врећама; из станова 

вишеспратница у типизираним контејнерима или типизираним кантама; у индустрији у 

типизираним контејнерима (посебно се сакупљају отпаци слични комуналним отпацима, који 

се одлажу на депонију), а отпаци који се могу користити као секундарне сировине сакупљају се 

у посебно типизиране контејнере или на посебном простору. Одвожење врши организовано 

Јавно комунално стамбено предузеће из Сенте, специјалним возилима. Основна концепција 

решења збрињавања отпадних материја у Сенти састоји се од: организованог прикупљања, 

одвоза и одлагања отпадних материја на одговарајућу санитарну депонију. Санитарна депонија 

је формирана на месту позајмишта земље (цигларске јаме) индустрије грађевинске опеке, која 

се налази недалеко од града, на јужној страни. Објекти санитарне депоније су оспособљени за 

прихват чврстих отпадака. Одлагање отпадака на овој локацији се врши од 2001. године.                                                          

. 

 

Показатељи развоја пољопривреде 

Пољопривредно земљиште: Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године, 

преузетим са сајта Републичког завода за стaтистику, у општини Сента 1.783 газдинстава 

користи 20989,53 ha, од укупно расположивог земљишта површине 23757,05 ha.  Од пописа 

пољопривреде из 2012. године, ситуација са пољопривредним земљиштем у државној својини 

је значајно измењена због Закона о враћању одузете имовине и обештећењу (реституције), 

односно површина враћених претходним власницима- њиховим наследницима.  Према 

Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Сента за 2018. годину, на који је дана 19.07.2018. године Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде дало Сагласност бр. 320-11-04927/2018-14, укупна 

површина државног пољопривредног земљишта на територији општине Сента износи 3.886 ha. 

Од тога 1.316 ha припада сточарима на основу права пречег закупа, 2.416 ha припада 

„Пољопривреда“ д.о.о. на основу права пречег закупа због система за наводњавање и 154 ha 

припада физичком лицу на основу права пречег закупа због система за наводњавање.                                                     

. 
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Вишегодишњи засади: Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године, преузетим са 

сајта Републичког завода за стaтистику,  општина Сента располаже са 144,97 ha воћњака 

(Богараш 3,23 ha, Горњи Брег 24,62 ha, Кеви 6,34 ha, Сента 97,51 ha, Торњош 13,27 ha) и 9,79 ha 

винограда (Горњи Брег 1,60 ha, Кеви 0,73 ha, Сента 6,51 ha, Торњош 0,95 ha). Број газдинстава 

која имају воћњаке и површине под бобичастим воћем износи 409, од тога у Богарашу 10, 

Горњем Брегу 101, Кевију 30, Сенти 210 и Торњошу 58.                                                      . 

 

Сточни фонд: Општина Сента располаже добрим условима за развој сточарства због својих 

природних карактеристика. Наиме, на територији општине се налази 745,99 ha ливада и 

пашњака што погодује номадском, полуномадском сточарству и држању животиња на 

отвореном.  Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године, преузетим са сајта 

Републичког завода за стaтистику, 1.783 пољопривредних газдинстава се бави сточарством, од 

тога у Богарашу 142, Горњем Брегу 402, Кевију 193, Сенти 757 и Торњошу 289.                                                     

. 

 

 

Структура сточног фонда према врсти стоке                                                    . 

Врста Број-ком 

Говеда 7.253 

Свиње 24.602 

Овце 8.582 

Козе 479 

Коњи 99 

Магарци, мазге и муле 14 

Живина 34.642 

Кунићи 402 

Пчелиња друштва 483 

 

Механизација, опрема и објекти: Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године, 

преузетим са сајта Републичког завода за стaтистику, сенћански пољопривредници користе 

механизацију, у обиму наведену у табели испод. Према подацима пописа пољопривреде из 

2012. године, преузетим са сајта Републичког завода за стaтистику, сенћански 

пољопривредници користе следећу опрему  у следећем обиму: инкубатор - 20 ком, муљалице 

за грожђе -  6 ком, опрема за печење ракије - 161 ком, опрема за цеђење меда - 31.  Према 

подацима пописа пољопривреде из 2012. године, преузетим са сајта Републичког завода за 

стaтистику, сенћански пољопривредници користе  објекте, у обиму наведеном у табели испод.                                                     

. 

 

 

Пољопривредна механизација у Сенти                                                    . 

Врста механизације Број механизације 

Једноосовински 

трактори 

226 
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Двоосовински трактори 1.617 

Универзални житни 

комбајни 

112 

Силажни комбајни 80 

Остали комбајни 5 

Линија за шећерну репу 25 

Берачи кукуруза 234 

Вадилице кромпира 14 

Плугови 1.125 

Подривачи 121 

Разривачи 51 

Тањираче 592 

Дрљаче 611 

Сетвоспремачи 534 

Ваљци 212 

Ротофрезе 54 

Растурачи минералних 

ђубрива 

508 

Растурачи стајњака 240 

Сејалице 590 

 

 

Пољопривредна механизација у Сенти                                                    . 

Врста механизације Број механизације 

Цистерне осочаре 17 

Садилице 118 

Култиватори шпартачи 583 

Прскалице 688 

Атомизери 16 

Приколице 1.413 

Цистерне 38 

Машине за машинску 

мужу 

384 

Косилицу 407 

Пресе-балирке 280 

Пумпе 140 

Тифони-мањи 74 

Кишна крила 49 
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Линеарни системи 29 

Елеватори 405 

Млинови 994 

Круњачи 982 

Ровокопачи 35 

Машине за калибрирање, 

вакумирање и паковање 

4 

 

 

Пољопривредни објекти  у Сенти                                                    . 

Врста објекта Број објеката 

Везано држање говеда са 

чврстим стајњаком и 

осоком 

113 

Слободно држање говеда 

са чврстим стајњаком и 

осоком 

49 

Остали објекти за говеда 725 

Објекти за свиње са 

делимично решеткастим 

подом 

38 

Објекти за свиње на 

простирци 

221 

Остали објекти за свиње 1.456 

Објекти за кокошке 

носиље на простирци 

70 

Објекти за кокошке 

носиље – кавези са 

решеткама 

31 

Објекти за кокошке 

носиље – остали 

798 

Објекти за смештај 

остале стоке 

242 

Објекти за смештај 

пољопривредних 

машина и опреме 

590 

Кошеви за кукуруз 1.503 

Амбари 54 

Силоси 24 

Сушаре 33 
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Објекти за смештај 

осталих 

пољопривредних 

производа 

160 

Објекти за смештај сена 

и сламе 

782 

Објекти за силажу 31 

Пластеници 295 

 

Радна снага: Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године, преузетим са сајта 

Републичког завода за стaтистику, на укупно 1.770 породичних газдинстава има укупно 30 

стално запослених лица, од којих је 24 мушкараца и 6 жена. Број правних лица и предузетника 

износи 13, док укупан број запослених износи 229 лица.  Менаџери на газдинствима су у 

већини случајева мушкарци (1.372), док је број жена менаџера знатно мањи (398). Такође, 

имамо 13 менаџера газдинстава правних лица и предузетника, од чега 10 мушкараца и 3 жене. 

Од укупног броја менаџера који износи 1.783, укупно 1.006 лица има искуство стечено 

пољопривредном праксом, 46 лица која су завршила курс из области пољопривреде, 146 лица 

која су завршила средњу школу из области пољопривреде, 469 лица која су завршила неку 

другу средњу школу, 38 лица која су завршила вишу школу или факултет из области 

пољопривреде, 78 лица која су завршила другу вишу школу или факултет.                                                     

. 

 

Структура пољопривредних газдинстава: Према подацима пописа пољопривреде из 2012. 

године, преузетим са сајта Републичког завода за стaтистику, у општини Сента је регистровано 

1.783 газдинстава. Укупна површина земљишта у власништву газдинстава износи 19883,23 ha, 

површина земљишта узетог у закуп износи 10523,52 ha, док површина земљишта датог у закуп 

износи 6649,70ha.                                                     . 

 

Производња пољопривредних производа: У општини Сента, од 1.783 газдинстава, њих 1.639 

имају оранице и баште, на укупно 20046,64 ha. Укупно 1.531 газдинство се бави производњом 

жита на укупно 14342,91 ha (пшеница 5382,46 ha, раж 5,28 ha, јечам 619,72  ha, овас 105,57 ha, 

кукуруз 8152,51  ha, остало 77,37 ha). Укупно 8 газдинстава се бави производњом  махунарки 

на укупно 3,43 ha (пасуљ 3,43 ha).  Укупно 37 газдинстава се бави производњом кромпира на 

укупно 38,83 ha. Укупно 115 газдинстава се бави производњом шећерне репе на укупно 

1181,43 ha. Укупно 556 газдинстава се бави производњом индустријског биља на укупно 

2975,22 ha (дуван 111,42 ha, уљана репица 27,74 ha, уљана тиква 2,13 ha, сунцокрет 1647,19 ha, 

соја 599,16 ha, лековито биље 119,08 ha, остало индустријско биље 468,5 ha). Укупно 110 

газдинстава се бави производњом поврћа, бостана и јагода на укупно 273 ha - пластеници и 

стакленици 10,79 ha, на отвореном за свежу употребу 74,66 ha, на отвореном за индустријску 

прераду 187,55 ha, од тога: парадајз на 3,12 ha, купус и кељ на  7,83 ha, паприка на 101,28 ha, 

црни лук на 35,22 ha, бели лук на 0,4 ha, карфиол на 21,73 ha, шаргарепа на 6,9 ha, грашак за 

зелено зрно на 0,38 ha, остало свеже поврће на 93,41 ha, бостан на 1,41 ha, јагоде на 1,32 ha. 

Укупно 501  газдинство се бави производњом крмног биља на укупно 1185,03 ha (мешавина 

трава на 12,06  ha, кукуруз за силажу на 154,44 ha, детелина на 711,12 ha, луцерка на 292,88 ha, 

остале крмне легуминозе на 0,58 ha, остало биље које се жање зелено на 10,67 ha, остало 

коренасто и зељасто крмно биље 3,28 ha). Укупно 27 газдинстава се бави производњом цвећа и 

украсног биља на укупно 16,53 ha.  
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Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника: Општину Сента карактеришу два 

модела удруживања пољопривредних произвођача, удруживање кроз земљорадничке задруге и 

удруживање кроз пољопривредна удружења грађана.  На територији општине Сента постоје 

две земљорадничке задруге, Агросун у Сенти и Напредак у Горњем Брегу.  Земљорадничка 

задруга „Агросун“ из Сенте основана је 1990. године, са претежном делатношћу гајење жита 

(осим пиринча), легуминоза и уљарица и броји укупно 286 задругара.  Земљорадничка задруга 

„Напредак“ из Горњег Брега основана је 2000. године, са претежном делатношћу гајење жита 

(осим пиринча), легуминоза и уљарица и броји укупно 22 задругара. Такође, на  територији 

општине Сента делују два удружења грађана регистрована за обављање делатности из области 

пољопривреде,  Удружење пољопривредника Сента и Удружење пољопривредника Кеви. Циљ 

њиховог рада јесте континуирана едукација пољопривредних произвођача, посете сајмовима, 

реализација пројеката за унапређење стања у пољопривреди, и друго.                                                      

. 

 

Трансфер знања и информација: Општина Сента, преко Одељења за привреду и локални 

економски развој, у оквиру кога се обављају послови везани за пољопривреду и рурални 

развој, пружа континуирану подршку пољопривредним произвођачима са територије општине 

Сента. Општина, преко јавног конкурса пружа подршку удружењима грађана за реализацију 

њихових програмских активности и свакодневног функционисања. Такође, годинама уназад, 

општина финансира трошкове усавршавања и унапређења знања пољопривредних произвођача 

и стицања нових контаката, а кроз одласке на сајмове пољопривреде у земљи и иностранству, 

који треба да допринесу развоју пољопривреде на територији општине у целини.                                                      

. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

       Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 

број 

Назив 

мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 Регреси 100.1 1.800.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  1.800.000,00  

 

 

       Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 

број 

Назив 

мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО    

 

 

       Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Инвестиције у 

физичку 

имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

101 2.900.000,00 100 0,00 0,00 

2 
Управљање 

ризицима 
104 300.000,00 40 0,00 0,00 

 УКУПНО  3.200.000,00  

10



 

Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 06-06-2019 11:44:26 - страна 13 

 

 

       Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 

број 

Назив 

мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО    

 

 

       Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне 

                 подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја 

Редни 

број 

Назив 

мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО    

 

 

       Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

(без пренетих обавеза) 

5.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.800.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  3.200.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

0,00 

Пренете обавезе 0,00 

 

 

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Корисници мера подршке су 

регистровани пољопривредни произвођачи са територије општине Сента. Општи циљ пружања 
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подршке јесте оснаживање пољопривредних произвођача кроз унапређење постојећег стања  у 

области сточарства и пчеларства.  Новина у општини Сента ће бити увођење нове мере - 

осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада и расадника чиме ћемо додатно допринети 

стабилности пољопривредне производње на територији општине Сента.                                                       

. 

 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја: Информисање потенцијалних 

корисника подстицајних средстава вршиће се путем средстава јавног информисања (локалних 

медија), веб странице општине Сента,  као и преко удружења пољопривредника.                                                    

. 

 

Мониторинг и евалуација: Одељење за привреду и локални економски развој Општинске 

управе општине Сента, обрађује поднете захтеве, процењује, комплетира, проверава 

исправност и веродостојност приложених докумената по свакој појединачној пријави.  По 

претходно поменутој административној провери, Комисија за развој пољопривреде општине 

Сента формирана од стране председника општине Сента  вршиће оцену пристиглих пријава, те 

дати предлог председнику општине Сента за доношење Одлуке о додели средстава.  Комисија 

за развој пољопривреде врши надзор над наменским утрошком додељених подстицајних 

средстава.                                                      . 
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси                                                    . 

 

2.1.1. Образложење: Подацима утврђеним  Пописом пољопривреде из 2012. године, анализом 

стања на терену, те узимањем у обзир свих природних фактора који детерминишу развој 

пољопривреде на територији општине Сента, наметнула се потреба за пружањем подстицаја 

пољопривредним произвођачима, а у области сточарства. Све именице које се код ове мере 

користе у мушком роду, истовремено обухватају и именице у женском роду.                                                     

. 

 

2.1.2. Циљеви мере: Циљ ове мере јесте пружање подршке регистрованим пољопривредним 

произвођачима – носиоцима комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у виду 

доделе регреса за набавку репродуктивног материјала за вештачко осемењавање и извршенe 

ветеринарскe услугe, а према потребама држаоца млечних крава и крмача, у циљу побољшања 

расног и генетичког састава основних стада.                                                      . 

 

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у 

складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 

10/13, 142/14 и 103/2015), Националном стратегијом пољопривреде и руралног развоја 

Републике Србије за период 2014-2024 и Националним програмом за пољопривреду. Ова мера 

је у складу са националном и локалном аграрном политиком и предстаља подршку локалним 

пољопривредним газдинствима у постизању циља развоја сточарства и повећања сточног 

фонда.                                                    . 

 

2.1.4. Крајњи корисници: Физичка лица - регистровани пољопривредни произвођачи са 

територије општине Сента – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних 

газдинстава, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном 

статусу, са пребивалиштем на територији општине Сента.                                                     . 

 

2.1.5. Економска одрживост: Корисник средстава није у обавези да приликом подношења 

пријаве приложи бизнис план.                                                    . 

 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Подносиоци пријаве, претходно дефинисани 

крајњи корисници, морају испуњавати опште критеријуме: да су уписани у регистар 

пољопривредних газдинстава и да се налазе у активном статусу; да имају пребивалиште на 

територији општине Сента;  да  бројно стање грла на пољопривредном газдинству у тренутку 

подношења пријаве није веће од 15 евидентираних грла млечних крава, односно није веће од 

10 евидентираних грла крмача; да имају рачуне о набавци репродуктивног материјала за 

вештачко осемењавање односно извршеним ветеринарским  услугама. Подносилац  пријаве је 

у обавези да достави потврду надлежног општинског органа о измиреним доспелим обавезама 

на име локалних јавних прихода.                                                      . 

 

2.1.7. Специфични критеријуми: Постојањем потребе за пружањем подстицаја што већем 

броју пољопривредних произвођача - сточара, општи критеријуми су елиминаторни и 

представљају специфичне критеријуме, уз следећа ограничења: немају право на коришћење 

бесповратних средстава  следећа лица: сточари који имају више од 15 евидентираних грла 
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млечних крава и сточари  који имају више од 10 евидентираних грла крмача. Чланови Комисије 

за развој пољопривреде општине Сента немају право на коришћење бесповратних средстава. 

Подносилац пријаве може да поднесе пријаву у оквиру ове мере, а за набавку само једне врсте 

животиња. Подношење пријаве у оквиру ове мере, искључује право подношења пријава у 

оквиру других мера обухваћених овим Програмом.                                                      . 

 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)  

 

2.1.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1   Уколико 2 или више   подносилаца пријава имају једнак 

број бодова, предност има подносилац који у тренутку 

подношења пријаве располаже са мањом површином земљишта. 

  

2   Уколико 2 или више подносилаца пријава имају једнак 

број бодова и у тренутку подношења пријаве располажу са 

једнаком површином пољопривредног земљишта, предност има 

подносилац који је раније поднео пријаву. 

  

3 Број чланова пољопривредног газдинства 3 или  већи од 3 да 2 

4 Сточар  старости до 30 година да 4 

5 Сточар  старости од 31 до 40 година да 2 

6 Сточар који поседује од 1 до 5 грла крмача да 2 

7 Сточар који поседује од 1 до 8 грла млечних крава да 2 

8 Сточар који поседује од 6 до 10 грла крмача да 1 

9 Сточар који поседује од 9 до 15 грла млечних крава да 1 

10 Сточар лице женског пола да 2 

 

2.1.10. Интензитет помоћи: За доделу регреса за набавку репродуктивног материјала за 

вештачко осемењавање и извршене ветеринарске услуге, укупно опредељена подстицајна 

средства износе 1.800.000,00 динара.  Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а 

највише до 12.000,00 динара са пдв-ом по кориснику.                                                    . 

 

2.1.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених пријава 

 

2.1.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране општине Сента. 
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Председник општине Сента на предлог Комисије за развој пољопривреде општине Сента, у 

зависности од расположивости финансијских средстава,  расписује  јавни позив за достављање 

пријава, са дефинисаним условима и роковима за подношење истих.  По истеку рока за 

подношење пријава, Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе 

општине Сента, обрађује поднете захтеве, процењује, комплетира, проверава исправност и 

веродостојност приложених докумената по свакој појединачној пријави. По претходно 

поменутој административној провери, Комисија за развој пољопривреде општине Сента 

формирана од стране председника општине Сента  ће вршити оцену пристиглих пријава, те 

дати предлог председнику општине Сента за доношење Одлуке о додели средстава. Комисија 

за развој пољопривреде врши надзор над наменским утрошком додељених подстицајних 

средстава.                                                     . 

 

 

 

2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава                                                    

. 

 

2.2.1. Образложење: Подацима утврђеним  Пописом пољопривреде из 2012. године, анализом 

стања на терену, те узимањем у обзир свих природних фактора који детерминишу развој 

пољопривреде на територији општине Сента, наметнула се потреба за пружањем подстицаја 

пољопривредним произвођачима, а у области сточарства и пчеларства. Све именице које се код 

ове мере користе у мушком роду, истовремено обухватају и именице у женском роду.                                                     

. 

 

2.2.2. Циљеви мере: Циљ ове мере јесте пружање подршке регистрованим пољопривредним 

произвођачима – носиоцима комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у виду: 

финансирања набавке квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса;  финансирања 

набавке опреме за пчеларство.                                                      . 

 

2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера 

је у складу са Националном програмом за рурални развој.                                                    . 

 

2.2.4. Крајњи корисници: Физичка лица - регистровани пољопривредни произвођачи са 

територије општине Сента – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних 

газдинстава, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном 

статусу, са пребивалиштем на територији општине Сента.                                                     . 

 

2.2.5. Економска одрживост: Корисник средстава није у обавези да приликом подношења 

пријаве приложи бизнис план.                                                    . 

 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Подносиоци пријаве, претходно дефинисани 

крајњи корисници, морају испуњавати опште критеријуме: да су уписани у регистар 

пољопривредних газдинстава и да се налазе у активном статусу; да имају пребивалиште на 

територији општине Сента; да бројно стање грла на пољопривредном газдинству у тренутку 

подношења пријаве није мање од 3 евидентирана грла говеда, није мање од 10 евидентираних 

грла оваца, није мање од 10 евидентираних грла коза,  није мање од 5 евидентираних грла 

свиња товних раса. Код подношења пријаве за финанисирање набавке опреме за пчеларство -  
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достављање доказа да у свом власништву имају најмање 5 кошница евидентираних у 

централној бази Управе за ветерину. Подносилац пријаве је у обавези да достави потврду 

надлежног општинског органа о измиреним доспелим обавезама на име локалних јавних 

прихода.                                                     . 

 

2.2.7. Специфични критеријуми: Постојањем потребе за пружањем подстицаја што већем 

броју пољопривредних произвођача – сточара и пчелара, општи критеријуми су елиминаторни 

и представљају специфичне критеријуме, уз следећа ограничења: прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства чије бројно стање грла у тренутку подношења пријаве, броји од 3 

до 100 евидентираних квалитетних грла говеда, од 10 до 300 евидентираних квалитетних грла 

оваца, од 10 до 300 евидентираних квалитетних грла коза, или од  5 до 100 евидентираних 

квалитетних  грла свиња товних раса. Прихватљиви корисници у сектору пчеларства треба да 

имају најмање 5, а највише 500 евидентираних кошница у централној бази Управе за ветерину.  

Чланови Комисије за развој пољопривреде општине Сента немају право на коришћење 

бесповратних средстава. Подносилац пријаве може да поднесе пријаву у оквиру ове мере, а за 

набавку само једне врсте животиња, односно за реализацију само једне инвестиције. 

Подношење пријаве у оквиру ове мере, искључује право подношења пријава у оквиру других 

мера обухваћених овим Програмом.                                                     . 

 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

101.2.1 Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња 

које се користе за производњу меса   

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство  

 

2.2.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Број чланова пољопривредног газдинства 3 или  већи од 3 да 2 

2 Пчелар који поседује од 5 до 50 кошница да 2 

3 Пчелар који поседује од 51 до 100 кошница да 1 

4 Сточар или пчелар  старости до  30 година да 4 

5 Сточар или пчелар женског пола да 2 

6 Сточар или пчелар старости од  31 до 40 година да 2 

7 Сточар који поседује од 10 до 30 грла коза да 2 

8 Сточар који поседује од 10 до 50 грла оваца да 2 

9 Сточар који поседује од 16 до 30 грла свиња товних раса да 1 

10 Сточар који поседује од 3 до 8 грла говеда да 2 

11 Сточар који поседује од 31 до 50 грла коза  да 1 

12 Сточар који поседује од 5 до 15 грла свиња товних раса да 2 
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13 Сточар који поседује од 51 до 100 грла оваца  да 1 

14 Сточар који поседује од 9 до 20 грла говеда да 1 

15 Уколико 2 или више   подносилаца пријава имају једнак број 

бодова и у тренутку подношења пријаве располажу са једнаком 

површином пољопривредног земљишта, предност има 

подносилац који је раније поднео пријаву. 

  

16 Уколико 2 или више подносилаца пријава имају једнак број 

бодова, предност има подносилац који у тренутку подношења 

пријаве располаже са мањом површином пољопривредног 

земљишта. 

  

 

2.2.10. Интензитет помоћи: За набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и 

свиња товних раса,  укупно опредељен износ подстицајних средстава износи 2.400.000,00 

динара. Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 25.000,00 динара са 

пдв-ом  по кориснику. За набавку опреме за пчеларство,  укупно опредељен износ 

подстицајних средстава износи 500.000,00 динара. Интензитет помоћи је 100% од укупних 

трошкова, а највише до 20.000,00 динара  са пдв-ом по кориснику.                                                     

. 

 

2.2.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених пријава 

 

2.2.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране општине Сента. 

Председник општине Сента на предлог Комисије за развој пољопривреде општине Сента, у 

зависности од расположивости финансијских средстава,  расписује  јавни позив за достављање 

пријава, са дефинисаним условима и роковима за подношење истих.  По истеку рока за 

подношење пријава, Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе 

општине Сента, обрађује поднете захтеве, процењује, комплетира, проверава исправност и 

веродостојност приложених докумената по свакој појединачној пријави.   По претходно 

поменутој административној провери, Комисија за развој пољопривреде општине Сента 

формирана од стране председника општине Сента  ће вршити оцену пристиглих пријава, те 

дати предлог председнику општине Сента за доношење Одлуке о додели средстава.  Комисија 

за развој пољопривреде врши надзор над наменским утрошком додељених подстицајних 

средстава.                                                     . 

 

 

 

2.3. Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима                                                    . 

 

2.3.1. Образложење: Подацима утврђеним  Пописом пољопривреде из 2012. године, анализом 

стања на терену, те узимањем у обзир свих природних фактора који детерминишу развој 

пољопривреде на територији општине Сента, наметнула се потреба за пружањем подстицаја 

пољопривредним произвођачима, а зарад стицања неке врсте сигурности путем осигурања 
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усева, плодова, вишегодишњих засада и расадника. Све именице које се код ове мере користе у 

мушком роду, истовремено обухватају и именице у женском роду.                                                     

. 

 

2.3.2. Циљеви мере: Циљ ове мере јесте пружање подршке регистрованим пољопривредним 

произвођачима – носиоцима комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у виду 

осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада и расадника.                                                      . 

 

2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера 

је у складу са Националном програмом за рурални развој.                                                    . 

 

2.3.4. Крајњи корисници: Физичка лица - регистровани пољопривредни произвођачи са 

територије општине Сента – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних 

газдинстава, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном 

статусу, са пребивалиштем на територији општине Сента.                                                     . 

 

2.3.5. Економска одрживост: Корисник средстава није у обавези да приликом подношења 

пријаве приложи бизнис план.                                                    . 

 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Подносиоци пријаве, претходно дефинисани 

крајњи корисници, морају испуњавати опште критеријуме: да су уписани у регистар 

пољопривредних газдинстава и да се налазе у активном статусу; да имају пребивалиште на 

територији општине Сента; да се предмет осигурања налази на територији општине Сента. 

Подносилац пријаве је у обавези да достави потврду надлежног општинског органа о 

измиреним доспелим обавезама на име локалних јавних прихода.                                                     

. 

 

2.3.7. Специфични критеријуми: Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој 

мери подразумевају да: регистровани пољопривредни произвођачи имају закључен уговор о 

осигурању са осигуравајућом организацијом и потврду осигуравајуће организације о износу 

премије осигурања, која доспева за наплату у 2019. години у периоду од 01.01.2019. до 

31.12.2019. године. Подношење пријаве у оквиру ове мере искључује право подношења пријава 

у оквиру других мера обухваћених овим Програмом.                                                     . 

 

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

104.3 Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 

животиња  

 

2.3.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1   Пољопривредни произвођач који осигурава да 4 
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пољопривредно земљиште до 5 ha 

2   Пољопривредни произвођач који осигурава 

пољопривредно земљиште од 6 до 10 ha 

да 3 

3 Број чланова пољопривредног газдинства 3 или  већи од 3 да 2 

4 Пољопривредни произвођач који осигурава пољопривредно 

земљиште од 11 до 20 ha 

да 2 

5 Пољопривредни произвођач лице женског пола да 2 

6 Пољопривредни произвођач старости до 30 година да 4 

7 Пољопривредни произвођач старости од 31 до 40 година да 2 

8 Уколико 2 или више   подносилаца пријава имају једнак број 

бодова и у тренутку подношења пријаве располажу са једнаком 

површином пољопривредног земљишта, предност има 

подносилац који је раније поднео пријаву. 

  

9 Уколико 2 или више подносилаца пријава имају једнак број 

бодова, предност има подносилац који у тренутку подношења 

пријаве располаже са мањом површином пољопривредног 

земљишта. 

  

 

2.3.10. Интензитет помоћи: Укупно опредељена подстицајна средства за ову меру износе 

300.000,00 динара. Интензитет  помоћи  за  полисе  осигурања  од  штета  на  усевима, 

плодовима, вишегодишњим засадима и расадницима износи 40% од висине премије осигурања 

на премију, а највише до 20.000,00 динара.                                                    . 

 

2.3.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 величина  осигураних  површина  у  ha  од  штета  на  усевима,    

плодовима, вишегодишњим засадима, расадницима 

2 Укупан број  подржаних газдинстава  

 

2.3.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране општине Сента. 

Председник општине Сента на предлог Комисије за развој пољопривреде општине Сента, у 

зависности од расположивости финансијских средстава,  расписује  јавни позив за достављање 

пријава, са дефинисаним условима и роковима за подношење истих.  По истеку рока за 

подношење пријава, Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе 

општине Сента, обрађује поднете захтеве, процењује, комплетира, проверава исправност и 

веродостојност приложених докумената по свакој појединачној пријави.   По претходно 

поменутој административној провери, Комисија за развој пољопривреде општине Сента 

формирана од стране председника општине Сента  ће вршити оцену пристиглих пријава, те 

дати предлог председнику општине Сента за доношење Одлуке о додели средстава.  Комисија 

за развој пољопривреде врши надзор над наменским утрошком додељених подстицајних 

средстава.                                                     . 
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA 

 

 

Табела: Општи подаци и показатељи  

Назив показатеља Вредност, опис 

показатеља 

Извор податка 

и година 

ОПШТИ ПОДАЦИ   

Административни и географски положај   

Аутономна покрајина  рзс* 

Регион Бачка рзс* 

Област Севернобанатски 

округ 

рзс* 

Град или општина Сента рзс* 

Површина 293 км2 рзс* 

Број насеља 5 рзс* 

Број катастарских општина 3 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди (ПОУРП) 

0  

Демографски показатељи   

Број становника 22100 рзс** 

Број домаћинстава 9.383 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, km²) 75  

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 

100) 

-8,8 рзс** 

  - у руралним подручјима АП/ЈЛС - рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) 13,80 рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 21 рзс** 

Просечна старост 43 рзс* 

Индекс старења 148 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним 

образовањем (%) 

16 рзс* 

Основно образовање (%) 24 рзс* 

Средње образовање (%) 46,5 рзс* 

Више и високо образовање (%) 13,5 рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју 

становника (%) 

- Процена 

Природни услови   

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) Равничарски Интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и 

бонитетна класа 

Чернозем, слатинаста 

земљишта, 

делувијално-

алувијални наноси 

Интерни 
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Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) Умерено 

континентална 

Интерни 

Просечна количина падавина (mm) 588 Интерни 

Средња годишња температура (оС) -1,3 - 22,8 Интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде) Површинске воде: 

река Тиса - највећи 

природни водоток, 

речица Чик, каналска 

мрежа за 

одводњавање и 

наводњавање. О 

подземним водама 

немамо прецизне 

податке. 

Интерни 

Површина под шумом (hа) 31,83 рзс* 

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 0,108 рзс* 

Пошумљене површине у претходној години (hа) - рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) - рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ   

Стање ресурса   

Укупан број пољопривредних газдинстава: 1.783 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава 

(РПГ): 

2.500 Управа за 

трезор 

  - породична пољопривредна газдинства (%) -  

  - правна лица и предузетници (%) -  

Коришћено пољопривредно земљиште  - КПЗ (hа) 20.989,53 ha рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 71,63  

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и 

пашњаци, остало(18) (ha, %) 

20.989,53 ha рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, 

остало(19) (ha, %) 

Жито 14342,91 ha, 

индустријско биље 

2975,22 ha+ шећерна 

репа 1181,43 ha, 

поврће 315,26 ha, 

крмно биље 1185,03 

ha, остало 16,53 ha. 

рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) - рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом 

(ha) 

0 Интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) 0 Интерни 

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају 

КПЗ  

Не постоје тачни 

подаци јер постоји 

велики број 

индивидуалних 

бунара и осталих 

извора наводњавања. 

рзс*** 
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Одводњавана површина КПЗ (ha) 16248 ha Интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 2570 ha рзс*** 

Површина пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији АП(20) (ha)  

- Интерни 

Површина пољопривредног земљишта у државној 

својини која се даје у закуп (ha): 

3.866 ha Интерни 

  - физичка лица (%) 1.470 ha Интерни 

  - правна лица  (%) 2.416 ha Интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела 

(број) 

76.041 ком рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 14.045 ком рзс*** 

Пољопривредни објекти (број) 6.926 ком рзс*** 

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) 334 ком рзс*** 

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за 

заштиту биља (ha, број ПГ) 

Не располажемо са 

прецизним подацима, 

али се претпоставља 

да се минерално 

ђубриво и средства за 

заштиту биља 

користе на укупно 

коришћеном 

пољопривредном 

земљишту 20989,53 

ha 

рзс*** 

Број чланова газдинства и стално запослених на 

газдинству: 

Број чланова 

породице и рођака 

који су обављали 

пољопривредне 

активности на 

породичном 

газдинству 1.677  

рзс*** 

(на породичном ПГ: на газдинству правног 

лица/предузетника) (ha)  

 рзс*** 

Годишње радне јединице (број) Број стално 

запослених на 

породичном 

газдинству: 30; на 

газдинству правног 

лица 229  

рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 

(број) 

2.150 Интерни 

Производња пољопривредних производа(количина):   

  - биљна производња (t) 5 рзс*** 

  - сточарска производња (t, lit, ком.) - Интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА   

Рурална инфраструктура  рзс* 
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   Предлог 
На основу члана 262. став  4. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 
25/2019),  чланa 32.  став 1.  тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 45. 
став 1. тачка 11 и 89) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
4/2019), Скупштина општине Сента на седници, одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се да је код Дома здравља Сента као здравствене установе није наступила 
трајнија неспособност плаћања, односно претећа неспособност плаћања, односно 
презадуженост под условима прописаним законом којим се уређује стечај. 
. 

 
Члан 2. 

 
Општина Сента, као јединица локалне самоуправе, у својству оснивача Дома 
здравља Сента,  редовно ће извршавати своје обавезе из члана 262. Закона о 
здравственој заштити("Сл. гласник РС", бр. 25/2019). 
 

Члан 3. 
 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 510-2/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
 

 
Образложење: 

 
Одредбом члана 262. Закона о здравственој заштити("Сл. гласник РС", бр. 25/2019),    
прописано је: 
 
„Република Србија, односно аутономна покрајина, преузеће оснивачка права над 
здравственим установама које у складу са овим законом оснива Република Србија, 
односно аутономна покрајина, а над којима је оснивачка права вршила јединица 
локалне самоуправе, на основу одлуке надлежног органа јединице локалне 
самоуправе.  
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Одлуку о преузимању оснивачких права из става 1. овог члана, за здравствене 
установе чији је оснивач у складу са овим законом аутономна покрајина, доноси 
надлежни орган аутономне покрајине и о томе, после уписа у регистар код 
надлежног органа, обавештава Министарство у року од десет радних дана од дана 
уписа.  
 
Од дана преузимања оснивачких права над здравственим установама, Република 
Србија, односно аутономна покрајина, именоваће органе здравствене установе у 
складу са овим законом.  
 
У року од 45 дана од дана ступања на снагу овог закона, јединица локалне 
самоуправе дужна је да спроведе поступак контроле над радом и пословањем 
здравствене установе, чији је оснивач на дан ступања на снагу овог закона, и 
утврди да ли је код здравствене установе наступила трајнија неспособност 
плаћања, односно претећа неспособност плаћања, односно презадуженост под 
условима прописаним законом којим се уређује стечај, као и да о утврђеним 
чињеницама поднесе извештај Министарству здравља, односно надлежном органу 
аутономне покрајине, у року од пет радних дана од дана сачињавања тог извештаја. 
 
За здравствену установу у јавној својини за коју се у поступку контроле из става 4. 
овог члана утврди да је наступила трајнија неспособност плаћања, односно претећа 
неспособност плаћања, односно презадуженост под условима прописаним законом 
којим се уређује стечај, јединица локалне самоуправе која врши оснивачка права 
над здравственом установом по прописима који су били на снази до дана ступања 
на снагу овог закона, дужна је да као солидарни дужник у свом буџету обезбеди 
средства за извршавање обавеза здравствене установе према повериоцима које су 
преузете и које нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, односно до 
дана преузимања оснивачких права над здравственом установом од стране 
Републике Србије, односно аутономне покрајине, и да започне са плаћањем обавеза 
према повериоцима у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, а 
уколико се плаћање врши у више месечних рата, да плаћање према повериоцима у 
целини изврши најкасније до 31. децембра 2021. године.  
 
Изузетно од става 5. овог члана, ако се у буџету јединице локалне самоуправе као 
солидарног дужника за обавезе које су преузете и које нису плаћене до дана 
ступања на снагу овог закона, односно до дана преузимања оснивачких права над 
здравственом установом од стране Републике Србије, односно аутономне 
покрајине не може обезбедити довољан износ финансијских средства за 
извршавање обавеза према повериоцима у складу са ставом 5. овог члана, 
Министарство може предложити Влади да донесе одлуку о обезбеђивању 
недостајућег износа средстава оснивачу здравствене установе, као солидарном 
дужнику, из буџета Републике Србије, у складу са законом.  
 
За све обавезе које здравствена установа преузме од дана ступања на снагу овог 
закона до дана преношења оснивачких права на Републику Србију, односно 
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аутономну покрајину, солидарно одговара јединица локалне самоуправе која врши 
оснивачка права на дан ступања на снагу овог закона.  
 
Здравствена установа код које је наступила трајнија неспособност плаћања, 
односно претећа неспособност плаћања, односно презадуженост под условима 
прописаним законом којим се уређује стечај, не може преузимати нове обавезе од 
добављача, до момента док се не обезбеди извршавање раније преузетих и 
доспелих обавеза, на начин како је то уређено овим чланом.  
 
На средства која се обезбеђују у складу са овим чланом, не примењује се закон 
којим се уређује контрола државне помоћи.  
 
Јединица локалне самоуправе дужна је да обезбеди средства за вршење оснивачких 
права над здравственим установама чији је била оснивач до преузимања 
оснивачких права из става 1. овог члана, ради извршавања обавеза здравствених 
установа по извршним судским одлукама, за обавезе које се не финансирају из 
средстава обавезног здравственог осигурања или на други начин у складу са 
законом, а које су настале у периоду вршења оснивачких права од стране јединице 
локалне самоуправе.  
 
Јединица локалне самоуправе дужна је да обезбеди средства и за извршавање 
обавеза према повериоцима здравствених установа чији је била оснивач до 
преузимања оснивачких права из става 1. овог члана, које су настале у периоду 
вршења оснивачких права од стране јединице локалне самоуправе, а које 
здравствена установа не може у целини испунити из својих средстава, у складу са 
овим законом.  
 
Јединица локалне самоуправе, као оснивач здравствене установе апотеке у јавној 
својини, која је та овлашћења вршила по прописима који су били на снази до дана 
ступања на снагу овог закона, дужна је да поступи на начин прописан ст. 4-11. овог 
члана и након наставка вршења оснивачких права над апотекарском установом у 
јавној својини, у складу са овим законом“. 
 
Одредбом члана  32. свав  1. тачка  20)  Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом. 
 
Одредбом члана 45. став 1. тачка 11) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине, у складу са 
законом, оснива  установе  и  организације  у области  предшколског  образовања  
и васпитања, основног образовања и културе од значаја за општину и за 
припаднике свих националних заједница, социјалне заштите, примарне здравствене  
заштите, физичке културе, спорта, омладине, дечје заштите и туризма, прати и 
обезбеђује њихово функционисање“. 
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Одредбом члана 45. став 1. тачка 89) Статута општине Сента, прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене 
законом и овим статутом“. 
 
Председник општине Сента, дописом број 510-2/2019-II од  25. маја 2019. године, 
позвао Дома здравља Сента да ради спровођења поступака контроле у смислу 
члана 262. став 4. Закона о здравственој заштити, припреми и доставја  извештај и 
податке. 
 
Дома здравља Сента доставио је тражени извештај број  12-20/19 од 3. јуна 2019. 
године. 
 
Одељење за буџет и финансије Општинске управе је издало мишљење 14. јуна 
2019. године  о способности плаћања Дома здравља Сента. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента својим закључком утврдило је предлог Предлог 
Закључка о утврђивању способности плаћања Дома  здравља Сента  и  упутило  га  
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Предлог Закључка о 
утврђивању способности плаћања Дома здравља Сента, донела је закључак као у 
диспозитиву. 
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Предлог 
На основу члана 32. става 1. тачка 9) Закона  о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 46. став 1. 
тачка 10) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 25/2017 – 
пречишћени текст) и члана 7. став 1. алинеја 1. Одлуке о оснивању Дечјег вртића 
„Снежана-Hófehérke“ у Сенти („Службени лист општине Сента“, бр. 7/2011 и 
6/2018), Скупштина општине Сента на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 
ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE“ У СЕНТИ  

 
I 

Даје се сагласност на Статут Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти, који је 
усвоjен од стране Управног одбора Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти на 
седници одржаној 13. новембра 2018. године, под бројем 12/4. 
 

II 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
  

Образложење: 
 
Дана, 14. новембра 2018. године, Дечји вртић „Снежана-Hófehérke“ у Сенти, 
обавестила је Скупштину општине Сента да је дана, 13. новембра 2018. године, под 
бројем 12/4, Управни одбор Дечјег вртића  „Снежана-Hófehérke“ у Сенти усвојила 
нов Статут Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти и доставља Статут на 
сагласност општини Сента као оснивачу.  
 
Одредбом члана 32. става 1. тачка 9) Закона  о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016-др. закон и 47/2018), прописано је: 
„Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом“. 
 
Одредбом члана 46. став 1. тачка 10) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 25/2017 – пречишћени текст), прописано је: „Скупштина 
општине именује  и  разрешава  надзорни  одбор  и  директоре  јавних  предузећа,  
односно  директоре, управни одбор и надзорни одбор јавних предузећа, установа, 
служби, привредних друштава и других  организација  чији је оснивач  и даје 
сагласност  на њихове  статуте, у складу  са законом“. 
 
Одредбом члана 7. став 1. алинеја 1. Одлуке о оснивању Дечјег вртића „Снежана-
Hófehérke“ у Сенти („Службени лист општине Сента“, бр. 7/2011 и 6/2018), 
прописано је: „Скупштина општине Сента даје сагласност на Статут Установе, 
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статусне промене, промену делатности и почетак и завршетак радног времена у 
Установи“. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, утврдило је предлог Закључка  о давању сагласности 
на Статут Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога закључка Општинског већа 
општине Сента донела је Закључак о давању сагласности на Статут Дечјег вртића 
„Снежана-Hófehérke“ у Сенти. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 110-2/2018-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
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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, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 45.   став  1.  тачка  58)  Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019) и члана 7. став 1. alineja 3. Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад Сента (“Службени лист општине Сента”, бр. 9/2011), Скупштина 
општине Сента на седници, одржаној 27. јуна 2019. године, донела је 
 

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

ИЗВЕШТАЈА  О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У СЕНТИ  
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај о пословању Центра за 
социјални рад у Сенти за 2018. годину.  

 
II 

 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 551-2/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
 

 
Образложење: 

 
Центaр за социјални рад у Сенти,  дана 15. маја 2019. године, доставио је 
Општинској управи општине Сента, Извештај о раду Центра за социјални рад у 
Сенти  за 2018. годину и Финансијски извештај о пословању Центра за социјални 
рад у Сенти    за 2018. годину. 
 
Одредбом члана 7. став 1. alineja 3. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 
Сента (“Службени лист општине Сента”, бр. 9/2011), прописано је: „Ради 
обезбеђивања остваривања делатности Центра, Скупштина општине Скупштина 
општине разматра извештај о раду и пословању Центра.“ 
 
Одредбом 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), 
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 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 („Службени лист 
општине Сента“, бр. 4/2019), 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, утврдило је предлог Закључка о усвајању Извештаја о 
раду и Финансијског извештаја о пословању Центра за социјални рад 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 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 45.   став  1.  тачка  58)  Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019) и члана 7. став 1. alineja 7. Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад Сента (“Службени лист општине Сента”, бр. 9/2011), Скупштина 
општине Сента на седници, одржаној 27. јуна 2019. године, донела је 
 
 

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

ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I 
 

Даје се  сагласност на Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад у 
Сенти за 2019. годину. 
 

II 
 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 551-3/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
 

 
 

Образложење: 
 

Центар за социјални рад у Сенти, дана, 25. јануара 2019. године,  доставио је 
Општинској управи општине Сента, Финансијски план Центра за социјални рад у 
Сенти  за 2019. годину, а дана, 8. марта 2019. године,  Програм рада Центра за 
социјални рад у Сенти  за 2019. годину.  
 
Одредбом члана 7. став 1. alineja 7. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 
Сента (“Службени лист општине Сента”, бр. 9/2011), прописано је: „Ради 
обезбеђивања остваривања делатности Центра, Скупштина општине Скупштина 
општине даје сагласност на програм рада 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: 
„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.“ 
 
Одредбом члана 46. став 1. тачка 22) Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 25/2017 - пречишћен текст) прописано је: “ 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.” 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, својим закључком утврдило је предлог Закључка 
давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад 
у Сенти за 2019. 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. 

 
 

14



14



14



14



14



14



14



14



14



14



14



14



14



14



14



14



14



Предлог 
На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр 
15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије “, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 
58. Статута општине Сенте ("Службени лист општине Сента", број 4/2019), Скупштина 
општине Сента на седници, одржаној дана 27. јуна 2019. године донела је 
 

   З А К Љ У Ч А К  
 о усвајању Извештаја независног ревизора и Финансијских извештаја                    

за 2018. годину за ЈКСП „СЕНТА“, Сента 
 
I 

 
Усваја се Извештај независног ревизора и финансијских извештаја за 2018. годину за 
ЈКСП „СЕНТА“, Сента. 
  

II 
 
 

Овај Закључак објављује се у “Службеном листу општине Сента”. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 30-8/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
 

 
 

Образложење: 
                                             
На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр 
15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије “, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 
58. Статута општине Сенте ("Службени лист општине Сента", број 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. Надзорни одбор 
Јавног комуналног стамбеног предузећа Сента претходно усвојио овај извештај на 
својој седници одржаној 13.06.2019.год. и под бројем 01-936-05/2019-1 
 
Општинско веће је на седници одржаној дана 18. јуна 2019. године утврдило предлог 
Закључка о усвајању Извештаја независног ревизора и финансијских извештаја за 2018. 
годину за ЈКСП „СЕНТА“, Сента у предложеном тексту и исти упутило Скупштини 
општине Сента на разматрање и усвајање. 
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JKCTI "CEHTA", CEHTA

II3BEIIITAJ HE3ABHCHOT PEBI,I3OPA
It PEAOBHT.T f OAI{llI ISH

O I,IHA HC I,IJCKI,I I,I 3B EIIT TA.'
3A 2018. fOAr.rHv
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CAIP)l(A.'

14:aeumj He3aB0cHor peBr.r3opa

EsraHc crarla Ha.qaH 31. neueM6pa 2018 roAnue

Ex,rarc ycnexa :a nepnoa on 01. jaHyapa Ao 31. aerreM6pa 2018. roaxHe

I,lsreurraj o ocra,roM pcynrary 3a nepxol oa 01. jaHyapa ao 31. aeueM6pa 2018. roarne

l,l:aeuraj o roxoBrMa roroBHHe y nepltolly oa 01. jaHyapa ,qo 31. aeueu6pa 2018. rolNne

l.l:aeuraj o rpoMeHaMa Ha Karxrany y nepaoAy oA 0l . jaayapa ao 3 l . aeuer.r6pa 20l8. roalrue

HanoMeHe y3 pe.{oBxe roqurun e Qrraucujcxe nraeunaje ra 2018. roaxuy

Crpaua
2-4
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d.rdi]

H:aputultl cuo peaurr-rjy npllroxeHrx peaoBHr.rx roaxr-ulbxx rluHaucajcxux t:reuraja Jaator rouyua.nur>
craM6eHor npeay:eha "Cexra", Ceura (y aa,,uerrr rexcry JKCII 'CEHTA", Cetra uru flpealrehe roju o6yxrarajy
6nnaxc cran a Ha aau 3 l. neueM6pa 2018. ro,tuxe u oaroaapajyhu 6r,rauc ycnexa, uraeurraj o ocranoM psy,rrary,
Itreulraj o toxoelMa roroalHe l,I x3Beuraj o [poMeHaMa Ha KanHTany ]a roauxy xoja ce laepruaaa ua raj aal. rao
x HanoMeHe y3 peAoBHe ro4au*e tlurmrcujcre u:seurraje, roje caapxe rrperrea ocHoBHtr,\ palyHoaoAcrBeHflx
fioJlurl{Ka u ocra,ta o6e.nonaur-naua.

flo uauell MntxJbercy! oct-tll :a e$erre nrrat$a otrrcaHnx y o,4eJLKy OcHoBa 3a xaa,trQuxoeauo Mllllr6elbe,
pe,Ilo8H]l forxuJrbfl QaHaxg-rjcxr x3eeurrajl nprra:yjy r.rcrr.rHl.iro r-i oojeKTHBHo. no cetu vareplja,ruo rta,rajnru
nflralb[Ma, Qaxaucujcrl nonoxaj JKC|I -CEHTA-, Ceura, Ha.[aH 31. aeueu6pa 2018. ro.[lHe. Kao s pefyrrare
ruetoBor nocJloBalba r roKoBe roroBnHe 3a roarxy xoja ce 3aBpuaBa ua raj aau. y cxnaay ca paqlHoBoacrBeHuv
nponNcuua Peny6nuxe Cp6uje.

Ocnoea sa xetLt uQuKosaHo,vuulbebe

Kao uro je o6e,rolanexo y HarroMeu[ l4 y: $rnaucujcxe r.i3Beuraje xynui y 3eMJ'bs! lrcraraur y 6u,raHcy crara
Ha IaH 31. IeueM6pa 2018. roAllHe y fi3Hocy o.q PCA 75.713 xrl.l,aaa (HaKoH xcnpaBxe spenHocru norpaxuBalsa
oa PCI 2.539 xru6aAa), dyxBarajy florpaxuBarta o.[ npaBHrx nuua y H3Hocy oa PCA 18.429 xxJ]ane I
norpax Balba oA or3l{ql(xx Jrxua y fi3nocy oa PC.( 57.284 xxjbaaa. [poBepoM crapocHe crpyKrype aorpax[Ba]6a
oa opaBHlrx Jllttul yrBpalnx cMo ,rm Ha .aaH 3 l. aeueM6pa 201 8. roauue nocroje norpaxuaar6a o! npaBHlrx Jrxua
crapuja oa jeaxe roauxe, xajuarue y mllocy oa PCA 4.306 xHJbaAa, 3a roja uuje nrepuena HcnpaBKa BpeaHocrn.
Y nocrynxy peB[3xje HaM nr.rje nperexroaana crapocHa crpyro]?a norpaxxBan a o,4 (Drr3x'rxxx rrua. Vclea
HaBeAeHor HUcMo Momu aa ce yBepHMo y flcrHHrarocr r o6jexrurrocr rr3Bpueuor o6erapefeu,a norpaxuBar$a!
HrjTx Aa KBaHTfionxyjeuo yrnuaj noreuurja.lxux ropexurja no oBoM rr[ra]by xa $rnancrjcxe r.Baeruraje JKCfl
,,CEHTA', CeHra :a 2018. ro4nry.

Ocrlu rora, rrorpax{Baha oa xynaua y 3eMJr,r-r HHcy y uenocru ycauraueHa n}"TeM [3Boaa orBopeHrix craBKH.

He3aBlcHoM norBpaoM carraa, Kao Hri a,'lrepHarlBHl.tM nocryouxMa peerrrje. uNcuo Morur[ tra ce yBepxMo y
ncrrrHllrocr L o6jeKr[BHocr [cxa3H[x noTpaxxBa]ba oa Kynaua y 3eMJ6x, Hrrr,4a raauru$uxyjerrro yrruaj
eBeHryanHnx Heycarraurexocrlr xa rluuaxcujcxe n:aeuraje JKCI .,CEHTA-, CeHra 3a 2018. ronxHy.

Peer:ujy cuo rr3Bprx[nu y cKnaay ca 3axosou o pear.r:lrjr.r Peny6,raKe Cp6xje x MebylaponlrM craHnapn{Ma
perurrje. Harue oaroBopHocrrj cxo,4Ho HaBe,[eHrrM nponucr{Ma onrlcaHe cy y nacycy OaroBopHocr peBlr3opa 3a

penmujy r[ruarcajcxux lt3Beuraja.

Heanucxu cuo on JKCn *CEHTA", Ceffia y cxraay ca KoaexcoM sruKe 3a npooeoroHarue pavyuoaofe Oaoopa
:a Melyaapoaue craHAapae erxxe 3a paqyHoBole rao u y cxnaay ca erHqK[M ]axreBuMa xojr cy perynxcaHx
3axoaou o peaN:Njn Peny6nnxe Cp6[je h y.cr]y|].l|..ns cMo Ha[re ocriu]e erxqxe onroBopHocrH y cxnaay ca rnM
3axreBfiMa. CMarpaMo aa cy npN6ao,'ueur pear:rjcxl aoKa3r aoBoJl,Hr.r a oArosapajyhr.r I o6$6ebyjy ocHoBy 3a

H3paxaBarr,e uaruer xearl$rxoearor pearrljcxor MHuubelba.

)

KLM AUDIT DOO

Bulevar oslobodenja 127/VII. Novi Sad

Tel.:+381 21 30t 70 55

MBt 21166412

PIB: 109349214

E-mail: ofli c.e(@klmaudit.co. rs

Web; www.klmaudit.co.rs

I{3BEIIITAJ HE3ABITCHOI PEBI,I3OPA

OCHilBAqY U HAT3OPHOM O,\BOPY.IKCII "CEHTA", CEHTA

K e an u rl u rc o e au o -u uttJ b e rb e
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I{38EII]TA.l HE3ABUCHOI- PEBII3()PA (nacraBaK /

Cxpemaru,e natrn e

CKpeheMo naxby aa xerperauue,nocrpojera a onpeuy xoje Kopxcru y capxy o6ae,tarca aeraruocrl.t, Ilpeal:ehe
uaje y norlyuocrl eBx.(enrupano y cxJraay ca 3axoxom ojaauau npeapehr.rua s 3aroxou ojaanoj caojurr

Taxole cxpeheuo naxtr,y ra llpeay:ehe uuje ycnocraru,ro cucrelr QnxaucNjcror ynpaBJba$a KoHrpone xao HH
rnrepuy pesa:njy y cIsIaAy ca 3aroxotu o 6yuercxoM crcTeMy H f'lpaa&,rHl,KoM o rajentu.rrru rpurepljynuua N

cTaHAapAxMa 3a yclocraBJhalbe, Qlarxquouuca*e lI lBBeuITaBaH,e o fl.rcreMy Quxancujcxor ynpaBr'baH,a H

rourpo,re y jarHoru cerropy.

Harue ulrruruerse He cajlpxx pe3epBy tro HaBe,qeHHM nltrar6xMa.

Odzoeopnocm pynoeodcmea sa pedoeHe zoduube QuHatcujcxe urceurnaje

Pyxoaoacrao flpealteha je oarosopxo 3a cacraBJr,a*€ r ncnrHrlro r o6jerrurxo trpuKa3uBatt'e petroBHrrx
roluulr,nx Quxarcrjcxlx a:aeuraja y cKrany ca paqyHoBo.[craeHxM npofixcxMa Peny6,rtre Cp6uje, Kao u 3a oHe
EHrepHe xoHTpoJre xoje pyroaoAcreo oApeAa Kao Heonxo,(He y flpxnpeMll peAoBHxx roAtrut]$lix r[ltancujcxr.lx
u3BeuTaja KojH He ca.qpxe uarepHja,rro 3HaqajHe florpeuHe xcKa3e. Hacrirne ycJ,reA (pxMUHanHe paAbe l,i,,rH

fpeuxe.

llpa cacraa,ran y pe,[oBHxx roaxunrr( r[r.rnacljcxux H3Beuraja, pyxoBoacrBo je o.lroaoptro 3a npoueHy
cflocoSHocrlr flpeay:eha Ia HacraBtr ca flocroaabeM y cKnany ca HaqeJroM c'rajrHos i, o6e,,roaaruyjyhu. no
fiorpdx, luTalsa xoja ce oaxoce Ha cT:lJtHocT nocnoaarba x npxMeHy Haqera cTanHocrx flocJ]oBarba Kao
paqyHoBorcrBege ocHoBe, og.rM aro pyxoBoacrBo HaMepaBa aa r KBrzarrpa trpea),:ehe uru aa o6ycraaN
rrocJroBa[6e, ,fiH HeMa Apyry peanHy MoryhHocr ofl|M ro Aa ]?aAu.

,rlBua oaraujheHa sa yflpaBJhalbe cy o.rlroBopHa 3a Ha,[rreaabe npoueca QuHancujcror uraeurraaarra flpeay:eha.

Odzoeopuocm peenopa 3a peaulujy peloetux eoduutrata r[uuaxcujcxux u]scut,lujo

Hau uu,u je crruan e yBepaBarua y pa3yv roj uepr o roMe aa penoBHrl ro.(xrurufl r[unaacrjcra r:aeurajr. yrerr y
ueJrltnrl, He caapxe lrarepnjalHo :uarajHe florpeule [cxa3e. Hacralre ycneA Kpr-rMxHi]nHe parne xnx rpeuJKe; H

lr3.[aBarce peBx3opcror ltaeuraja xojr caapxlr Mrruuterue peBrsopa. yBepaBarue y pa:yrvnoj Mepu o3HaqaBa

BllcoK HrlBo yBepaBaH,4 aJrx He flpe,acraB;r,a rapanuujy na he peBx3xja cnpoBeaeua y cxrary ca Melynapoaauru
craH,aapaxMa peBx3Hje yBeK oTrPxrH uareprja,rro IlofpeuJHe rcKa3e axo raKBx ucxa3r nocroje. [IofpeuJHH Hcxa3x
MOry Aa HaCraHy ycJ'ren Kp MrjHarrHe pa,4H'e t{nt1 rpeuKe x cMarpaj] ce uarepHja'rro rravajuru axo je pa3yMHo

oqeKfiBaTu,[a he oHH, noje,afiHaqHo nnrr 36r]pHo, ].THuaTH Ha eKoHoMcxe oElyxe xopxcHfixa ,qoHere Ha ocHoBy
oB[x penoBH Hx roanx lhtrx $xrarcujcxr.rx 3Beuraja.

Kao aeo peau:rje y cx;raay ca Melynapoauuu craHnapnxMa pear:uje, un npuueruyjeuo nporlecrlona,ruo npocy-

freaue r oapxaoar,lo npoQecroua.nur cxe[THuH3aM roxolr peeuruje.

Hgro raxo. ur.r:

- Bpnrrluo raeurrQuxauujy x npoueHy pu3Hxa oa valepfljanHo rua,rajurx norpeuHtrx llcKara y penoBHxv

ro.ururH,rjM tlruaucrjcxuu uteeurrajrua, Hacra.nlx ycrea h?r,rMxHatrHe paAEe r l-l rpeuKe; ocMttttlr']aMrbe
o6ar,'uan e penu:ujcxux nocrynaKa xoj lr cy nprxlaanu 3a re px3xKe; l npr6an,rau,e aoBoJ'LHo aneKBa'ruxx
peau:ujcxrx ,{oxa3a ,[a o6er6eae ocuoay 3a Mrl-ruberbe peBu3opa. Pt:tx aa xehe 6rrlt uaeuruQrxoaauu
uarepljarxo ruavajnu norperuut-l Hcxa] Kojt-r cy peynrar KpxMltlirlHfle paalbe je Behu Hero 3a oorpeuHe
{cxa3e Hacrarre ycJre,( rpeuxe, 3aro urro Kp[MriHarHa paltba Moxe na yK,B]4rlr yap]r(xBalbe,

Sarcr{rroran e, HaMepHe nponycre! naxHo npencraBJbarue urr 3adnnaxe}be xHTepHe xoHTpone.

- CrH,reMo pa3ryeBabe o HTepHHM KoHTponaMa Koje cy peneBaHtHe ra peaurrjy pa.[H ocM fiurlLa Bart,a

peau:ljcxr-rx locrynaKa xojN cy npnr,raaxu y aarr-rM oKoJlHocrl-tMa, i]Jru He x y ulrj],y tl3paxaBarba Mrur,'r,eH,a

o eoHKacHocrH cxsreMa HHTepHe KoHTpoJre apylxrBa.

- Bpruuuo lpoueuy npxMerueHtlx paqyHoao.lcrBeHrx rrolu.rrrxa n y xojoj Mepu cy pa3yMHe paqyHoB.[crBeHe

npoueHe t,t [oBe3aHa o6eJroaaH,uaarua xojeje H3aprxlrno pyxoBoacrBo.

- AoHocHMo 3arJbfraK o nplrKJrarHocrx nplMene Haqena cranHoctr rrocroBaba Kao paqyHoBoacrBexe ocHoBe
oa crpaHe pyKoBoncrBa lr. Ha ocHoBy np[x] nJ'beHflx peerrrjcrlx troKa3a. ,4a lu nocrojr uarepuja'rra
Heu3BecHocr y Be3x ca aorafajnaa xJ,rfl ycnoBnMa xoju uory aa x3a3oBy rnarajny cyrv rsy y norngay
cnoco6Hocru llpeay:eha aa racraBu ca nocJ,roBal$eM y cruary ca HageJroM cra!'rHocru.
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Axo lax,ry"l-ruo aa nocrojl uareprjalHa Heu3Becuocr, ayxurl cMo aa y cBoM n:nerurajy cxpeHeMo naxlby
Ha noBe3aHa o6eroaan rsaba y QluancNjcxurtr N:aerurajaua u,rlr! axo raxsa o6e,,roraa, aarca Hlrcy
a,qexBarHa, aa uoauQnryjeuo caoje r,ruur-nen e. Harun 3aKrbfr ux ce racureajy ra peeutujcrru aoKa3EMa
[pxKynJbeHr.rM ao,aarwa r:reuraja pea]l:opa. Mefy.rrrrr, 6yayhx aorabajfl Hnlr ycJroBrr Mor-y 3a nocJ,reauuy

aa uuajy aa llpe,ly:ehe npecraue na noc-nyje y cx,raay ca HaqeJroM sreuHocru.

CaonutasaMo,'ruutua oglauhetult 3a ynpaBJha$e, u:uely ocra"lor, n,rarupauu o6ru N apeue peer:uje r ruaraj-
ue peaurujcxe na,'ra:e, yr,'r,yryjyha cee rravajHe HerocrarKe HHrepHe KoH'rpone roje cuo rareuru{uroaa,ru
roxou peerrllje.

Y HoBoM CaAy, 12. jyP,a20l9. ro aH.e

KLM AUDII DOO. HoBr Cax
By,reoap oc,ro6of eu,a 127 /Y ll, Hoal Cait

,Iluuexuupauu peBx3op

l
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08139679 Шифра делатности 3600 ПИБ 101101238

Назив JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA

Седиште Сента , Илије Бирчанина 2

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 266212 275021 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 11 3615 4494 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005 3489 4153

013 и део 019 3. Гудвил 0006 0

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007 126 341

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 0

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 12 262593 270523 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 1791 1791

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 206238 209216

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 48656 54423

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 5908 5093

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

15

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=0116a0ed-41c9-4d27-9f07-54def265b83d&hash=7B8AFCC41DC73D1E7422E5AC881512CF1E5C2B29
1908
1890
375329
354184
1655
2291
95
108
53
854
36810
26267
8622
7146
0
8622
7146
49
30
0
0
0
0
47284
36696
6613
6465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8394
10409
7001
15395
0
15395
25804
0
0
0
144360
144360
14739
14739
177728
177728
0
192467
192467
321432
311023
1908
1890
0
375329
354184
685
753
15087
5104
0
4153
3489
0
4494
3615
0
275021
266212
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http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 4 4 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 4 4

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 87972 100308 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 13 6106 6197 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 13 5642 5677

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

15

5093
5908
54423
48656
209216
206238
1791
1791
0
270523
262593
0
341
126


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 13 35 21

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 429 499

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 14 75713 77791 0

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 75713 77791

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 14 296 548

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 15 5104 15087

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 16 753 685

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 354184 375329 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 23 1890 1908

15

4
4
0
4
4
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 311023 321432

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 192467 192467 0

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 17 177728 177728

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 17 14739 14739

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 17 144360 144360

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 18 0 0 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 18 25804 15395 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 15395 7001

351 2. Губитак текуће године 0423 10409 8394

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 0 0 0

15

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 22 6465 6613

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 36696 47284 0

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 0 0 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

15

0
77791
75713
499
429
21
35
5677
5642
0
6197
6106
0
100308
87972


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 19 30 49

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 19 7146 8622 0

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 19 7146 8622

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 20 26267 36810

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 21 854 53

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 21 108 95

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 21 2291 1655

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 354184 375329

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 23 1890 1908

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)
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JKSP "SENTA", SENTA 

 

NAPOMENE  UZ 

FINANSIJSKE  IZVEŠTAJE  ZA  2018. GODINU 

15



JKSP "SENTA", SENTA 

Napomene uz finansijske izveštaje 

 

 

1 

 

 

1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU 

 

Javno komunalno - stambeno preduzeće “SENTA”, Senta (u daljem tekstu JKSP “SENTA”, 

Senta ili Preduzeće), se bavi komunalnim uslugama i to: 

  - vodosnabdevanje 

  - odvođenje otpadnih voda 

  - iznošenje i deponovanje smeća 

  - održavanje pijace i vašara 

  - održavanje zelenih površina 

  - čišćenje javnih površina 

  - održavanje groblja sa sahranjivanjem 

  - održavanje i upravljanje javnih parkirališta 

  - održavanje puteva 

  - poljočuvarska služba 

JKSP “Senta”, Senta (matični broj: 08139679), je upisano u Registar privrednih subjekata kod 

Agencije za privredne registre po rešenju broj 18747/2005 od 28. jula 2005. godine. 

JKSP “Senta”, Senta, je na osnovu zakonom utvrđenih kriterijuma za razvrstavanje, razvrstano 

u malo preduzeća. 

Sedište Preduzeća je u Senti, u ulici Ilije Birčanina broj 2. 

Organi Preduzeća su:  direktor i nadzorni odbor. 

Prosečan broj zaposlenih u toku 2018.  godine bio je  120   (u 2017 godini 121). 
 

 

 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU 

 FINANSIJSKIH  IZVEŠTAJA  I  RAČUNOVODSTVENI METODI 

 

 

Finansijski izveštaji  
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Finansijski izveštaji Privrednog društva uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2018. 

godine, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za 

godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i 

procena, te napomene uz finansijske izveštaje.  
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2.1. Osnove za sastavljanje  finansijskih izveštaja 

 

Priloženi finansijski izveštaji Društva za 2018. godinu su sastavljeni u skladu sa važećim 

računovodstvenim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Sl. 

glasnik RS", br. 62/2013).  

Finansijski izveštaji za 2018. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 

podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona. Društvo prilikom sastavljanja finansijskih 

izveštaja za 2018. godinu primenjuje Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (MSFI 

za MSP) za male i srednje entitete.  

Rešenjem o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i 

srednja pravna lica (MSFI za MSP) ("Sl. glasnik RS", br. 117/2013), utvrđen je i objavljen 

prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica. 

Prelaznim odredbama Zakona o računovodstvu MSFI za MSP počeće da se primenjuju od 

finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine.  

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi 

obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", 

br. 95/2014 i 144/2014). Ovim pravilnikom pravno su definisani obrasci finansijskih izveštaja 

i sadržina pozicija u obrascima, kao i minimum sadržaja napomena uz te izveštaje.  

Finansijski izveštaji su odobreni za objavljivanje od strane direktora 11.06.2019.   

 

2.2. Uporedni podaci 

 

Uporedne podatke predstavljaju finansijski izveštaji Privrednog društva na dan i za godinu 

koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine, koji su bili predmet nezavisne revizije. 

 

2.3. Preračunavanje stranih valuta 

Finansijski izveštaji Privrednog društva iskazani su u hiljadama dinara (RSD). Dinar 

predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji i funkcionalnu valutu Privrednog 

društva. 

Poslovne promene u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu valute 

utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. 

Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u dinare 

prema srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan 

bilansa. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u 

stranim sredstvima plaćanja u toku godine na dan bilansa iskazane su u bilansu uspeha 

Privrednog društva, kao prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru pozicije 

finansijskih prihoda/rashoda. 

15



JKSP "SENTA", SENTA 

Napomene uz finansijske izveštaje 

 

 

4 

 

Potraživanja u koja je ugrađena valutna klauzula preračunata su u dinare po srednjem kursu 

valute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu 

iskazani su u bilansu uspeha Privrednog društva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata 

ugovorene zaštite od rizika u okviru kategorije ostalih prihoda/rashoda. 

 

2.4. Primena pretpostavke stalnosti poslovanja 

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Privrednog društva, 

tj. pod pretpostavkom da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog 

perioda u doglednoj budućnosti.  
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3. PREGLED ZNAČAJNIH  RAČUNOVODSTVENIH   POLITIKA 

 

 

3.1. Prihodi od prodaje 

 

Prihodi od prodaje robe prikazani su po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste 

iskazane u fakturi, povraćaj robe, kao i porez na dodatu vrednost. 

Prihodi od pružanja usluga su priznati u obračunskom periodu srazmerno stepenu dovršenosti 

pruženih usluga i prikazani su po fakturnoj vrednosti umanjenoj za porez na dodatu vrednost. 

 

 

3.2. Rashodi materijala i robe 

 

Rashodi materijala obuhvataju rashode ostalog materijala, rezervnih delova, goriva i energije. 

Rashodi se takođe odnose i na nabavnu vrednost prodate robe.  

Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi 

nastali (princip uzročnosti prihoda i rashoda). Svi rashodi priznaju se nezavisno od plaćanja. 

 

 

3.3. Troškovi  pozajmljivanja 

 

Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u Preduzeću u vezi sa 

pozajmljivanjem finansijskih sredstava.  

Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali, bez obzira na to 

kako se pozajmljena sredstva koriste. 

 

 

3.4. Nematerijalna ulaganja   

 

Nematerijalna ulaganja obuhvataju nematerijalna sredstva sa ograničenim i neograničenim 

vekom upotrebe, kao što su: 

- ulaganja u koncesije, patente i licence; 
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- programi za računare i 

- nematerijalna ulaganja u pripremi. 

U trenutku nabavke nematerijalna ulaganja se početno vrednuju po trošku nabavke, odnosno 

po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. U nabavnu vrednost nematerijalnih sredstava 

uključuje se neto fakturna cena dobavljača, svi direktni zavisni troškovi nabavke i dažbine koji 

se mogu direktno pripisati pripremi sredstva za nameravanu upotrebu. 

Nakon početnog priznavanja nematerijalna ulaganja vrednuju se po nabavnoj vrednosti 

umanjenoj za ispravku vrednosti i eventualni gubitak od obezvređenja koje se utvrđuje samo u 

slučaju indicije da je došlo do obezvređenosti tog ulaganja. 

Osnovicu za amortizaciju nematerijalnih ulaganja sa ograničenim vekom upotrebe čini trošak 

nabavke. Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom po stopi od 20%.  
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3.5. Nekretnine i oprema  

 

Nekretnine i oprema čine grupe sredstava slične prirode za koja se očekuje da će se koristiti u 

periodu dužem od jedne godine i koje Preduzeće drži radi upotrebe u poslovanju, a to su: 

građevinski objekti, oprema, nekretnine i oprema u pripremi i avansi za navedena sredstva. 

Preduzeća iskazuje stavku na poziciji nekretnine i oprema ukoliko ona ispunjava dva 

kriterijuma: da će buduća ekonomska korist povezana sa tim sredstvima priticati u Preduzeće i 

ako se pojedinačna nabavna vrednost u momentu nabavke može pouzdano utvrditi. 

U trenutku nabavke nekretnine i oprema se početno vrednuju po trošku nabavke, odnosno po 

nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 

U nabavnu vrednost nekretnina i opreme uključuje se neto fakturna cena dobavljača, svi 

direktni zavisni troškovi nabavke i dažbine koji su nastali prilikom nabavke, odnosno 

dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. U nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i 

opreme uključuju se i troškovi kamata na kredite koji su nastali po osnovu izgradnje ili 

nabavke tih sredstava. Kamata na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže 

se na teret nabavljenih sredstava iz tih kredita do visine plaćenih rashoda u periodu do 

završetka aktiviranja sredstva. 

Naknadni izdaci za nekretnine i opremu nastaju po osnovu dogradnje sredstva, zamene delova 

i njihovog servisiranja. Svi ostali naknadno nastali izdaci priznaju se kao rashod u period u 

kojem su nastali. 

Nakon početnog priznavanja nekretnine i oprema vrednuju se po svom trošku nabavke, 

umanjenom za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupne akumulirane gubitke zbog 

obezvređenja. 

Osnovicu za amortizaciju nekretnina i opreme čini nabavna vrednost. Obračun amortizacije 

počinje kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje, dok se sa obračunom amortizacije prestaje 

kada je sadašnja vrednost jednaka nuli, odnosno ostatku vrednosti, kada je sredstvo 

rashodovano ili prodato, ili kad se reklasifikuje u stalno sredstvo koje se drži za prodaju.  

Amortizacija nekretnina i opreme vrši se za svako posebno sredstvo primenom metode 

proporcionalnog otpisivanja, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njihovog 

korisnog veka trajanja, primenom sledećih amortizacionih stopa: 

 

 

 

Stopa amortizacije 

(%) 

1. NEKRETNINE (GRAĐEVINSKI OBJEKTI) 
 1,43 

2. OPREMA 
  

II - vek trajanja 20 godina  5 
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III - vek trajanja 15 godina  6,67 

IV - vek trajanja 10 godina  10 

V - vek trajanja 5 godina  20 

 

Dobitak koji nastane prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda, a 

gubitak nastao prilikom otuđivanja osnovnih sredstava knjiži se na teret ostalih rashoda.  
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3.6. Investicione nekretnine 

 

Investicione nekretnine Preduzeća su nekretnine koje JKSP "SENTA", Senta, kao vlasnik drži 

radi ostvarivanja zarade od izdavanja u zakup ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i 

jednog i drugog, a ne radi upotrebe za svoje potrebe ili za prodaju u okviru redovnog 

poslovanja. 

Nakon početnog priznavanja investicione nekretnine se procenjuju se metodom nabavne 

vrednosti umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i po osnovu 

eventualnog obezvređenja. 

Naknadni izdaci povećavaju vrednost investicione nekretnine ako je verovatno da će prilivi 

budućih ekonomskih koristi biti veći od procenjene stope prinosa te investicione nekretnine. 

Svi ostli naknadno nastali izdaci priznaju se kao rashod u periodu u kome su nastali. 

 

 

3.7. Zalihe 

 

Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara i robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti. 

Nabavnu vrednost čine neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim 

troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do 

uskladištenja, uključujući i pripadajuće troškove sopstvenog transporta, utovara i istovara do 

nivoa tržišne cene takve usluge. 

Zalihe se evidentiraju po stvarnim nabavnim cenama, a obračun izlaza sa zaliha vrši se po 

metodi ponderisane prosečne cene. 

Roba na zalihama u skladištu vodi se po prodajnoj ceni ili po nabavnoj ceni, s tim da se izlaz 

robe na rashode iskazuje po nabavnoj ceni. 

Sitan inventar se otpisuje u celosti prilikom stavljanja u upotrebu. 

 

 

3.8. Potraživanja po osnovu prodaje 

 

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za isporučenu robu, izvršene 

usluge i korišćenje imovine Preduzeća. Potraživanja se evidentiraju po fakturnoj vrednosti. 

Ispravka vrednosti potraživanja po osnovu prodaje izvršena je na osnovu računovodstvene 

politike Preduzeća.  

Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši  ukoliko je nenaplativost 

izvesna i dokumentovana – preduzeće nije uspelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu i 
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potraživanje je prethodno bilo uključeno u prihode preduzeća. Odluku o otpisu potraživanja od 

kupaca na osnovu procene Komisija za popis potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi 

Nadzorni odbor preduzeća. 

Indirektan otpis odnosno ispravka vrednosti potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda 

preko računa  ispravke vrednosti se vrši na osnovu  procene komisije za popis.  
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3.9. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja 

 i računovodstveni tretman kursnih razlika 

 

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u 

njihovu dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti 

su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije. 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunavanjem potraživanja i obaveza u stranim 

sredstvima plaćanja u njihovu dinarsku protivvrednost na dan bilansiranja iskazane su u 

bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda i rashoda. 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku 

godine iskazuju se u bilansu uspeha kao finansijski prihodi i rashodi. 

 

Kursevi primenjeni na dan bilansiranja bili su sledeći: 

  31. decembar 

2018. 

31. decembar 

2017. 

EUR 
1 118,19 118,47 

 

 

3.10. Obračunati efekti ugovorene valutne klauzule 

Obračunati efekti valutne klauzule, ugovorene revalorizacije i drugi oblici zaštite potraživanja 

i obaveza u dinarima iskazuju se kao finansijski prihodi i rashodi u bilansu uspeha. 

 

 

3.11. Državna davanja 

 

Državno davanje je pomoć države u obliku prenosa resursa Društvu po osnovu ispunjenih 

izvesnih uslova u prošlosti ili budućnosti koji se odnose na poslovne aktivnosti Društva.  

Društvo treba da priznaje državna davanja na sledeći način:  

a) davanja koja ne nameću Društvu uslove u vezi sa određenim budućim rezultatima se 

priznaju kao prihod prilikom priznavanja potraživanja po osnovu davanja;  

b) davanja koja nameću Društvu uslove u vezi sa određenim budućim rezultatima se priznaju 

kao prihod samo kada se ispune uslovi u vezi sa rezultatima; Do priznavanja uslova takva 

davanja se priznaju kao odloženi prihod;  
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c) davanja dobijena pre ispunjavanja kriterijuma priznavanja se priznaju kao obaveza.  

Društvo treba da odmerava davanja po fer vrednosti dobijenog ili potraživanog sredstva.   
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3.12. Porez na dobitak 

Oporezivanje se vrši u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Preduzeće samostalno utvrđuje 

porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku obavezu i 

mesečnu akontaciju utvrđuje poreski organ. Stopa poreza na dobitak za 2017. godinu je 15% i 

plaća se na oporezivi dobitak iskazan u poreskom bilansu. Osnovica poreza na dobitak 

iskazana u poreskom bilansu uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha, korigovan u skladu 

sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije. Ove korekcije uključuju uglavnom 

korekcije za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne dobitke. 

Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici tekućeg perioda koriste kao 

povraćaj plaćenih poreza u određenom periodu. Međutim, gubitak tekuće godine može se 

preneti na račun dobitka utvrđenog godišnjim poreskim bilansom u budućim periodima, ali ne 

duže od 5 godina. 

 

 

3.13. Odloženi porez 

 

Ukupan iznos poreza na dobitak sastoji se od tekućeg poreza na dobitak iskazanog u Poreskom 

bilansu i odloženog poreza na dobitak. Odloženi porezi se obračunavaju i priznaju, po metodi 

obaveza na sve privremene razlike između vrednosti sredstava i obaveza u finansijskim 

izveštajima i njihove vrednosti za svrhe oporezivanja, na dan bilansa stanja. 

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve privremene razlike koje se priznaju za poreske 

svrhe, bez obzira da je nivo očekivanog budućeg oporezivog dobitka dovoljan da se sve 

privremene razlike po osnovu poreskih olakšica mogu iskoristiti. 

Odložena poreska sredstva i obaveze izračunavaju se primenom poreske stope za koju se 

očekuje da će biti efektivna u godini ostvarenja poreskih olakšica, odnosno plaćanja odloženih 

poreskih obaveza, a na bazi zvaničnih poreskih stopa na dan ili nakon datuma bilansa stanja. 

 

 

3.14. Porez na dodatu vrednost 

Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju i spada u 

vrstu poreza na promet. To je poseban oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog i 

prometnog ciklusa, tako što se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je 

ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa. 

Obaveze za porez na dodatu vrednost, obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog 

poreza na dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim 

fakturama, primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po 

opštoj stopi ( 20%) i po posebnoj stopi (10%), i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza 

na dodatu vrednost i prethodnog poreza. 
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3.15. Porezi i doprinosi fondovima za socijalnu sigurnost zaposlenih  

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Preduzeće je u obavezi da plaća 

poreze i doprinose poreskim organima i državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna 

sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju poreze i doprinose za zaposlene na teret 

poslodavca u iznosima obračunatim po stopama utvrđenim zakonskim propisima. Preduzeće 

je, takođe obavezno da od bruto plate zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, 

uplati fondovima. Porezi i doprinosi na teret poslodavca i porezi i doprinosi na teret 

zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.  

 

 

3.16. Naknadno ustanovljene greške 

Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa 

neraspoređenog dobitka iz ranijih godina, odnosno gubitka ranijih godina. 

Materijalno značajnom greškom smatra se greška koja u pojedinačnom iznosu ili u 

kumulativnom iznosu sa ostalim greškama za više od 2% menja oporezivi dobitak, odnosno 

gubitak iskazan u bilansu uspeha.  

 

 

4. POSLOVNI  PRIHODI 

 

4.1. Prihodi od prodaje 

 

Prihodi od prodaje odnose se na: 

U hiljadama RSD 

kto. Naziv konta 2018. 2017. 

    

 Prihodi od prodaje na domaćem tržištu:   

6041   - prihodi od prodaje robe 5.831 4.379 

6141   - prihodi od prodaje usluga                150.701 146.186 

 Prihodi od prodaje  UKUPNO 156.532 150.565 

 

Prihodi od prodaje  u tekućoj godini su veći u odnosu na prethodnu godinu za 5.966 hiljada 

dinara ,zbog povećanje cena usluge. 
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4.2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 

 

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe odnose se na: 

 

U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

    

62 Prihodi od aktiviranja  učinaka i robe 0 0 

 

U ovoj godini u poslovnim prihodima prihode od aktiviranja  učinaka i robe  nije bilo .  
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4.3. Ostali poslovni prihodi 

 

Ostali poslovni prihodi odnose se na: 

 

U hiljadama RSD 

kto. Naziv konta 2018. 2017. 

6402 Prihodi od dotacije -  javni rad 608 3.737 

64033 Prihodi od donacije - pošumljavanje 162 0 

6502 Prihodi od zakupnina 11.832 11.857 

 

 Ostali poslovni prihodi  UKUPNO 13.210 15.594 

 

Ostali poslovni prihodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 2.384 hilj.dinara, U 2018. 

godini dotaciju za javni rad je u manjem iznosu ostvaren. 

 

 

5. POSLOVNI  RASHODI 

 

5.1. Nabavna vrednost prodate robe  

 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

    

5011 Nabavna vrednost prodate robe - pogrebna oprema 4.445 3.372 

 

 

5.2. Troškovi materijala  

 

Troškovi materijala odnose se na: 
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U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

5110 
Troškovi potrošnog materijala 4.501 5.215 

5140 Troškovi rezervnih delova 1.988 2.147 

5152 Troškovi autoguma 364 482 

5150 Troškovi sitnog inventara 237 399 

5127 Troškovi HTZ opreme 422 903 

5122 Troškovi kancelarijskog materijala 552 656 

5130 Troškovi goriva i maziva  10.907 9.510 

5133 Troškovi električne energije 10.352 10.934 

5135 Troškovi centralnog grejanja 1.304 1.388 

5134 Troškovi utroška gasa 7 11 

 Troškovi materijala  UKUPNO 30.634 31.645 

 

Kod troškova materijala primećuje se smanjenjeu odnosu na prethodnu godinu za 1.011 

hilj.dinara,   
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5.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi  

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018 2017 

5200 Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 74.596 71.745 

5211 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada 

  na teret poslodavca 13.306 12.9605228 

5228 Troškovi ugovor o delu 396  

5240 Troškovi naknada po ugovoru o privr. I povr.poslova 1.169 77 

5260 Troškovi naknada članovima upravnog i   nadzornog odbora 237 208 

 Ostali lični rashodi i naknade:   

5290   -  otpremnine, jub.nagrade,i pomoć 2.028 2.184 

5291   - naknade troškova prevoza na rad i sa rada 852 826 

5293 -naknade troškova za sl.put 35 22 

 Troškovi zarada i naknada    UKUPNO 92.619 88.022 

 

Povećanje  mase zarada u odnosu na prethodnu godinu je za 1,05 koji je dozvoljen. 

Naknade ključnom rukovodstvu u bruto iznosu 1.525.491,00dinara. 

 

 

5.4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 

 

U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

    

5400 Troškovi amortizacije 16.685 15.780 
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Amortizacija je obračunata prema utvrđenim stopama po Pravilniku o računovodstvu, 

proporcionalno prema procenjenom vremenu korišćenja. 

 

 

5.5. Ostali poslovni rashodi  

 

Ostali poslovni rashodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

5310 Troškovi transportnih usluga (prevoz, pošta,telefon) 4.879 4.421 

5320 Troškovi održavanja (tekuće o. i investiciono održ.) 4.875 4.976 

5333 Troškovi zakupa opreme i postrojenja 589 0 

539 Troškovi za proizvodne usluge -  dole rasčlanjeno 13.027 15.397 

550 Troškovi neproizvodnih usluga-  dole rasčlanjeno 5.006 4.404 

5510 Troškovi reprezentacije 398 359 

5520 Troškovi premije osiguranja 904 952 

5530 Troškovi platnog prometa  452 433 

5540 Troškovi članarina – komore i udr. 74 82 

555 Troškovi poreza -  dole rasčlanjeno 1.753 1.481 

5590 Ostali nematerijalni troškovi 7.729 8.643 

 Ostali poslovni rashodi  UKUPNO 39.686 41.148 
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U nastavku dajemo detaljniji prikaz pojedine vrste troškova koji su značajniji po iznosu.  

 

Kto. 539 Troškovi proizvodnih usluga -  rasčlanjeno: 

 

U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

5392 Troškovi proizvodnih usluga-maš.i ručni radovi 1.114 1.539 

53921 Troškovi analiza 1.608 1.737 

5390 Troškovi komunalnih usluga 73 15 

5391 Troškovi usluge zaštite na radu 278 395 

5398 Toškovi registracije motornih vozila 954 1.061 

5399 Troškovi ostalih proizvodnih usluga 9.000 10.650 

539 Troškovi proizvodnih usluga   UKUPNO 13.027 15.397 

 

 

Kto.550 Troškovi neproizvodnih usluga-rasčlanjeno: 

 

U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

5500 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 208 259 

5501 Troškovi advokatskih usluga 188 169 

5502 Troškovi konsalting usluga 1.390 554 

5503 Troškovi zdravstvenih usluga 433 581 

5504 Usluge stručnog usavrš.seminari  277 487 
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5507 Usluge za izmenu postojećih prog. 1.217 1.132 

55092 Ostale neproizvodne usluge- atest, provajd.nadzor,licit 782 737 

5509 Ostale neproizvodne usluge – očit.vodom,zanatske  511 485 

550 Troškovi neproizvodnih usluga    UKUPNO 5.006 4.404 
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Kto.555  Troškovi poreza - dole rasčlanjeno 

 

U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

5550 Troškovi poreza na imovinu - zgrade 352 291 

5551 Naknada za korišćenje - vode  211 235 

55511 Naknada za korišćenje obljekata - kanalizacije 897 714 

55513 Naknada za zaštitu voda 176 228 

5555 Posebne naknade - zaštita životne sredine 12 13 

5559 Ostali troškovi poreza -osobe sa invaliditetom 105  

555 Porezi  UKUPNO 1.753 1.481 

 

 

6. FINANSIJSKI  PRIHODI 

 

Finansijski prihodi odnose se na:   

U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

6623  Prihodi po osnovu zateznih kamata 141 172 

6630 Pozitivna kursna razlika 0 0 

66 Finansijski prihodi   UKUPNO 141 172 

 

 

7. FINANSIJSKI  RASHODI 
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Finansijski rashodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

5620 Rashodi po osnovu kamata - po osnovu kredita 0 0 

5624 Rashodi po osnovu kamata  - po osnovu kupoprod.odnosa 3 12 

5626 Rashodi po osnovu kamata- po osnovu zateznih kamata 0 0 

5625 Rashodi po osnovu kamata – kamate za neblag.vrem.plać.JP 0 2 

563 Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika 0 21 

56 Finansijski rashodi   UKUPNO 3 33 

  

15



JKSP "SENTA", SENTA 

Napomene uz finansijske izveštaje 

 

 

25 

 

 

8. OSTALI PRIHODI 

 

Ostali prihodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

6702 Dobici od prodaje opreme 0 0 

6752 Napl.otp.potr.od drugih pravnih lica  3 

6790 Prihodi od naknađenih šteta 613 1.743 

6797 Naplaćene sudske takse 1.020 2.301 

6798 Nakn.utvrđenih prihodi iz ranijih god. 0 0 

6799 Ostali nepomenuti prihodi 7 132 

6850 Prihodi od uskl.vredn.potr.od kupaca 3.591 3.989 

67i 

68 

Ostali prihodi      UKUPNO 5.231 8.168  

 

U 2018 godini smo uskladili potraživanja od gradjana i od firme koji su bili ispravljeni u 

2011.godini, naplaćeno je 3.591 hiljada dinara. 

 

 

9. OSTALI RASHODI 

 

Ostali rashodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 

kto Naziv konta 2018. 2017. 

5702 

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih 

  ulaganja, nekretnina , postrojenja i opreme   11 3 

574 Manjkovi 2 1 

5761i5762 Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja 842 500 
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5770 Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe 4 7 

5791 Naknadno odobreni rabat po osnovu prodaje 73 191 

5792 Kazne za privredne prestupe i prekršaji 12 152 

5794 Rashodi po osnovu nakn.štete trećim licima 0 170 

5798 Rashod iz ranijih godine 0 1.767 

5799 Ostali nepomenuti rashodi 48 10 

 Ostali rashodi       UKUPNO 992 2.801 

 

Ostali rashodi su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za 1.809 h. dinara.  
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Sažeti oblik Bilansa uspeha : 

 

  2018. 2017. 

    

I Poslovni prihodi 169.135 166.160 

II Poslovni rashodi 184.069 179.968 

III Poslovni dobitak 0 0 

IV Poslovni gubitak 14.934 13.808 

V Finansijski prihodi 141 173 

VI Finansijski rashodi 3 36 

VII Ostali prihodi 5.231 4.177 

VIII Ostali rashodi 992 2.801 

IX Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja 10.557 8.303 

X. Odložene poreski rashodi-prihodi -148 91 

XI. Poreski rashod perioda 0 0 

XII. Neto dobitak 0 0 

XIII Neto gubitak 10.409 8.394 

 

 

10. PORESKI  RASHOD  PERIODA  

 

Usaglašavanje računovodstvenog dobitka pre oporezivanja i tekućeg poreza prema poreskom 

bilansu bilo je sledeće: 

 

U hiljadama RSD 
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  2018. 2017.  

     

 Dobitak poslovne godine /b.u/ 
0 0  

 
Gubitak poslovne godine /b.u/ 10.409 8.305  

 Rashodi koji se ne priznaju                  0 2598  

 Računovodstvena amortizacija 16.685 15.780  

 Amortizacija u poreske svrhe 15.709 16.338  

 Gubitak iz poreskog bilansa iz prethodnih godina 22.251 15985  

 Porez po umanjenju 0 0  

 Kapitalni dobitak 0 0  

 

Na osnovu PB-1 obrasca JKSP je ostvario gubitak u iznosu od 11.385 hiljada dinara.  

15



JKSP "SENTA", SENTA 

Napomene uz finansijske izveštaje 

 

 

29 

 

 

11. NEMATERIJALNA  ULAGANJA 

 

Promene u toku godine na nematerijalnim ulaganjima bile su sledeće: 

U hiljadama RSD 

 

Nemat.ulag. I 

softver 

Nematerijalna 

 ulaganja 

u pripremi 

Ukupno 

 

Nabavna vrednost    

Stanje 01. januara 2018 9.310 - 9.310 

Nove nabavke 500 - 500 

Stanje 31. decembra 2018 9.810 - 9.810 

Ispravka vrednosti 
   

Stanje 01. januara 2018. 4.816 - 4.816 

Amortizacija za 2018. godinu 1.379 - 1.379 

Stanje 31. decembra 2018. 

 6.195 - 6.195 

Sadašnja vrednost 
   

01. januara 2018 4.494  4.494 

31. decembra 2018. 3.615  3.615 

 

 

12. NEKRETNINE, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE 

 

Promene u toku godine na nekretninama, opremi i investicionim nekretninama bile su sledeće: 

 

U hiljadama RSD 

15



JKSP "SENTA", SENTA 

Napomene uz finansijske izveštaje 

 

 

30 

 

 

Zemljišta i 

građevinski 

objekti Oprema 

Nekretnine, 

 i oprema 

u pripremi 

Ukupno 

  

Nabavna vrednost 
    

Stanje 01. januara 2018. 348.778 194.182 5.093 548.053 

Nove nabavke i dati avansi 1.860 4.713 7.888 14.461 

Otuđivanje, rashodovanje i 

  obračun avansa 0 4.865 7.073 11.938 

Stanje 31. decembra 2018. 350.638 194.030 5.908 550.576 

Ispravka vrednosti     

Stanje 01. januara 2018. 137.772 139.758 - 277.530 

Amortizacija za 2018. godinu 4.838 10.469 - 15.307 

Otuđivanje i rashodovanje - 4.854 - 4.854 

Stanje 31. decembra 2018. 142.610 145.373 - 287.983 

Sadašnja vrednost 
    

01. januara 2018. 211.006 54.424 5.093 270.523 

31. decembra 2018. 208.028 48.657 5.908 262.593 
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13. ZALIHE 

 

Zalihe se odnose na: 

U hiljadama RSD 

  2018. 2017. 

 Zalihe:   

101   - materijal 3.751 3.799 

102   - rezervni delovi 1.041 1.078 

103   - alat i inventar 850 800 

134   - roba 35 21 

 Dati avansi:   

15   - dobavljačima u zemlji 429 499 

 Zalihe   UKUPNO 6.106 6.197 

 

 

14. POTRAŽIVANJA 

 

Potraživanja se odnose na: 

U hiljadama RSD 

  2018. 2017. 

 Potraživanja po osnovu prodaje:   

204   - kupci u zemlji - pravna lica 18.824 16.730 

204   - kupci u zemlji - fizička lica 59.428 67.376 

    

209 Ispravka vrednosti potraživanja 2.539 6.315 

 Stanje  75.713 77.791 

 Druga potraživanja   

2215   - potraživanja od zaposlenih 292 280 
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2243   - potraživanja po osnovu preplaćenih     ostalih poreza i 

doprinosa 0 1 

2250   - potraživanja od fondova po osnovu    isplaćenih naknada 

zaposlenima 4 267 

2289 Potraživanje od drugih 0 0 

 Potraživanje      UKUPNO 76.009 78.339 

 

Potraživanje kod pravnih lica se povećao u odnosu na 2017g.sa 2.094 h dinara, a potraživanje 

kod građana se smanjio u odnosu na 2017.godinu za 7.948 h dinara. Ispravka vrednosti 

potraživanja se smanjila zbog naplate starih potraživanja. 

 

Na dan 31.10.2018.godine saldo kupaca je bio 17.877.300,19 dinara kojima je poslat IOS. 

Od tih usaglašeno je 13.245.044,33 dinara, razlika 4.632.255,86 dinara koji nisu vratili IOS. 

Od toga su građani – zbirni kartoni 1.518.672,92 dinara. 

 

 

15. GOTOVINSKI  EKVIVALENTI I  GOTOVINA 

 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2018. 2017. 

244 Devizni poslovni račun 0 0 

241 Tekući (poslovni) račun  5.104 15.087 

 Gotovina    UKUPNO 5.104 15.087 

 

 

16. POREZ NA DODATU VREDNOST I 

    AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja odnose se na: 

 

15



JKSP "SENTA", SENTA 

Napomene uz finansijske izveštaje 

 

 

33 

 

U hiljadama RSD 

  2018. 2017. 

    

270 Porez na dodatu vrednost - po opštoj stopi - - 

271 Porez na dodatu vrednost - po posebnoj stopi - - 

280 Unapred plaćeni troškovi 753 685 

 PDV i AVR       UKUPNO 753 685 

 

 

17. OSNOVNI  KAPITAL 

 

Osnovni kapital JKSP “SENTA”, Senta, u iznosu od RSD 192.466 hiljada obuhvata državni 

kapital koji krajem godine po bilansu stanja iznosi  177.728 h. dinara i ostali osnovni kapital u 

iznosu od 14.738 h.dinara. 

Državni kapital predstavlja kapital javnog preduzeća koga je osnovala jedinica lokalne 

samouprave - opština Senta. Državni kapital obezbeđuje se iz javnih prihoda i sa njegovim 

raspolaganjem odlučuje osnivač.  

Upisani državni kapital u Registru privredih subjekata kod Agencije za privredne registre na 

dan 31. decembra 2002. godine iznosi 177.728 hiljada dinara, po dobijenoj saglasnosti 

Osnivača krajem godine pokrenuće se  postupak kod Agencije za privredne registre za upis 

sadašnjeg stanja osnovnog kapitala. 

Gubitak iznosi 25.804 h.dinara, a 2017. je iznosio 15.395 h.dinara. 

Rezerve iznose 144.361 h.dinara. 

 

 

18. DOBITAK I GUBITAK 

 

Promene na dobitku i gubitku bile su sledeće: 

U hiljadama RSD 

  2018. 2017. 

    

340 Stanje na početku godine 0 846 
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350 Stanje na početku godine 15.395 7.847 

341 Neto dobitak perioda  0 - 

351 Neto gubitak perioda 10.409 8.394 

 Stanje na kraju godine   

 Dobitak   

 Gubitak 25.804 15.395 
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19. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

 

Obaveze iz poslovanja odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2018. 2017. 

430 Primljeni avansi 30 48 

435 Obaveze prema dobavljačima u zemlji 7.146 8.622 

 Obaveze iz poslovanja    UKUPNO 7.176 8.670 

 

Kod obaveze iz poslovanje  imamo smanjenje odnosu na 2017 g.za 1.494 h dinara,   

Nema neusaglašenih obaveza sa dobavljačima.   

 

20. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

 

Ostale kratkoročne obaveze odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2018. 2017. 

449 Ostale obaveze- trošk.stanov. 94 8.401 

450 Obaveze za neto zarade i naknade zarada 3.880 3.638 

451 Obaveze za poreze na zarade i naknade zarade - javni rad 444 448 

452 Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine na zarade 1.235 1.167 

453 Obaveze za doprinose na teret poslodavca 1.064 1.050 

454 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 3 40 

455 Obaveze za poreze,  i druge dažbine   koje se refund. 1 15 

456 Obaveze za  doprinose i druge dažbine   koje se refund. 1 10 

460 Obaveze za kamate 0 9 

465 Obaveze po osnovu ugovora o privr.poslova 0 0 

463 Obaveze prema zaposlenima 71 63 
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469 Ostale obaveze – građ.zemljiš.i zašt.život.sredina 19.474 21.878 

 Ostale kratk.obaveze     UKUPNO 26.267 36.719 

 

 

21. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I 

   OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 

 

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska 

razgraničenja odnose se na: 

 

 

 

U hiljadama RSD 

  2018 2017 

47 
Obaveze za porez na dodatu vrednost 

854 52 

481 Obaveze za porez iz rezultata 0 0 

489 Obaveze za doprinose koji terete troškove 108 95 

490 Obračun ostalih troškova 2.291 1.655 

491 Razgraničene obaveze -obr. prihodi zakupa pijace i vašarišta 0 0 

498 Odložene poreske obaveze po osnovu privremenih por. razlika 6.465 6.613 

 Ostali javni prihodi i PVR       UKUPNO 9.717 8.415 
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22. ODLOŽENE  PORESKE  OBAVEZE  

 

Promene u toku godine na odloženim poreskim obavezama bile su sledeće: 

 

U hiljadama RSD 

  2017. 2017. 

498 
Stanje 01. januara 

6.613 6.522 

498 Povećanje/(smenjenje) u toku godine 148 91 

498 Stanje 31. decembra 6.465 6.613 

 

 

23. VANBILANSNA  AKTIVA  I  PASIVA 

 

Vanbilansna aktiva i pasiva odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2018. 2017. 

8802 Obaveza za robu primljenu u komision 1.890 1.908 

 Vanbilansna aktiva i pasiva   UKUPNO 1.890 1.908 

 

 

24. NAKNADNI DOGAĐAJI 

 

      Nije bilo značajnih naknadnih događaja u 2019.godini koji bi mogli da utiču na finansijske 

izveštaje. 

 

 

25. SUDSKI SPOROVI 
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JKSP SENTA ,SENTA vodi sporove protiv svojih dužnika ukupne vrednosti RSD 10.713 hiljada 

RSD. Protiv JKSP SENTE,SENTA se vodi spor radi naknade štete čija je vrednost 300 hiljada RSD. 

 

 

 

 

    U Senti,10.04.2019.                                                            Zakonski zastupnik 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15



15



15



15



15



Предлог 
На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр 
15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије “, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 
58. Статута општине Сенте ("Службени лист општине Сента", број 4/2019), Скупштина 
општине Сента на седници, одржаној дана 27. јуна 2019. године донела је 
 

   З А К Љ У Ч А К  
 о усвајању Извештаја независног ревизора и финансијских извештаја                    

за 2018. годину за ЈП ЕЛГАС СЕНТА 
 
I 

 
Усваја се Извештај независног ревизора и финансијских извештаја за 2018. годину за 
ЈП ЕЛГАС СЕНТА. 
  

II 
 
 

Овај Закључак објављује се у “Службеном листу општине Сента”. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 30-7/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
 

 
Образложење: 

 
 На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник 
РС“, бр 15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије “, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 45. став 
1. тачка 58. Статута општине Сенте ("Службени лист општине Сента", број 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. Надзорни одбор ЈП „Елгас“ Сента претходно усвојио овај извештај на својој 
седници одржаној 30.05.2019.год. и под бројем 4/2019-НО. 
 
           Општинско веће је на седници одржаној дана 4. јуна 2019. године утврдило 
предлог Закључка о усвајању Извештаја независног ревизора и финансијских извештаја 
за 2018. годину за ЈП ЕЛГАС СЕНТА у предложеном тексту и исти упутило 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
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Предлог 
На основу члaна 43. став 1. тачка 12) Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Службени глaсник РС“, број 87/2018) и члана 45. 
тачка 40) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента”, број 4/2019), 
Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 27. јуна 2019. године донела 
је 
 
           

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ 
 
 
        I 
Усваја се годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Сента у 2018. години. 
 
 
  II 
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина 
Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 217-11/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
 

 
 
    Образложење: 
 
Члaном 43. став 1. тачка 12)  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени глaсник РС”, број 87/2018) прописано је да 
Oпштински штaб зa вaнрeднe ситуaциje израђује Предлог годишњег извештаја о раду и 
доставља надлежном органу на усвајање. 
 
Према члану 45. тачка 40) Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента”, број 
4/2019), усвајање Годишњег извештаја о раду Oпштинског штaба зa вaнрeднe ситуaциje је 
у надлежности Скупштине општине Сента. 
 
Дана 21.05.2019. године Општински штаб за ванредне ситуације је на својој седници 
утврдио текст Годишњег извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Сента у 2018. години. 
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Општинско већe општине Сента je на својој седници одржаној дaнa 4. јуна 2019. гoдинe 
донело Закључак којим се утврђује Предлог годишњег извештаја о раду Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Сента у 2018. години. 
 
Сходно предње наведеним, предлаже се разматрање и доношење овог Закључка у 
предложеном тексту. 
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   ИЗВЕШТАЈ 
 О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 

2018. ГОДИНУ 
 
I  УВОД 
 
Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента (у даљем тексту: Штаб) чине: 

Рудолф Цегледи – командант  Штаба и 
следећи чланови са задужењима - 

1. Иштван Ђери - заменик команданта Штаба 
2. Ева Месарош Кецели – начелник Штаба 
3. Едит Шарњаи Рожа – за координацију са ОУ општине Сента 
4. Данило Попов – за узбуњивање и заштиту од техничко –технолошких удеса 
5. Чонгор Леринц – за заштиту од епидемије 
6. Виктор Варга - за очување добара битних за опстанак и заштиту биља 
7. Елеонора Тот - за склањање, заштиту од рушевина и спасавање из рушевина 
8. Атила Копас - за заштиту од саобраћајних несрећа, снежних наноса и поледица 
9. Именовање још није у процедури – за хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса 
10. Корнелија Борош - представник општинског органа управе надлежног за јавно  информисање – за 

члана за јавно информисање. 
11. Кристина Кртинић – за координацију са МО РС 
12. Именовање није још у процедури – за координацију са МУП 
13. Шандор Рудич – за заштиту и спасавање од експлозија и НУС 
14. Милан Мушкиња – за евакуацију 
15. Љубица Николић Верикиос – за збрињавање угрожених и настрадалих 
16. др Михаљ Вашаш – за РХБ заштиту 
17. Душан Кнежевић – за заштиту од поплава и несрећа на води и под водом 
18. др Шурјан Густав – за прву медицинску помоћ 
19. Јожеф Бодо – за асанацију терена 
20. Золтан Биачи – за заштиту и спасавање животиња 

 
II  РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА 
 

Штаб је на својој седници, одржаној 09.11.2017. године донео свој Предлог плана рада за 2018. 
годину. Предлогом Плана рада утврђен је начелан преглед тема које ће се наћи на дневном реду редовних 
седница штаба као и друге активности са роковима и извршиоцима. 
У остваривању планираних задатака Штаб је сарађивао са Одељењем за ВС Кикинда,Окружним штабом 
за ВС Кикинда,  Саветима МЗ, руководиоцима правних лица и других организација, као и органима 
Локалне самоуправе општине Сента. 
 
У односу на планираних 20 задатака урађено је следеће: 
 
1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ. 

Извештај је разматран и усвојен од стране Штаба на седници Штаба  27.03.2018. године. 
Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 31.05. 2017.године донела је ЗАКЉУЧАК о 
усвајању годишњег Извештаја о раду општинског штаба за ванредне ситуације у 2016.години под бр. 217-
9/2017-I.   
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2. ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕПОРУКА, ЗАКЉУЧАКА И НАРЕЂЕЊА ОПШТИНКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ СУБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА. 
         Сва документа су сибјектима достављена  на време. 
 
3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ИЗВРШЕНИХ ПРИПРЕМА ЗА 
ОДБРАНУ ОД ГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2018. ГОДИНИ. 
        Разматран и усвојен је Извештај о стању извршених припрема за одбрану од града на подручју 
општине Сента. Према Извештају надлежне општинске службе извршене  су припреме за одбрану од града 
на уобичајен ниво ефикасног деловања. 
 
4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ АНАЛИЗЕ СТАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ, 
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ И ХРАНЕ У ВАНРЕДНИМ 
СИТУАЦИЈАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СЕНТА. 
         Није било ванредних ситуација у вези здравствене заштите људи, заразних болести и здравствене 
исправности воде и хране на територији општине Сента. 
 
5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ АНАЛИЗЕ СТАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА У 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СЕНТА. 
          Није било ванредних ситуација у вези здравствене заштите животиња. 
 
6.  ДОСТАВЉАЊЕ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ И  ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА СУБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА. 
           Процена угрожености  општине Сента од елементарних непогода и других несрећа није израђена 
према, ново донетом, Упутству о методологији за израду Процене угрожености од елемнтарних непогода 
и других несрећа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр 
18/2017).Раније израђена Процена је добила сагласност 16.09.2015.године, од МУП-а РС, Сектора за 
ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Кикинди и Одсека за управљање ризицима и 
цивилну заштиту. 

      21.11.2018.ступио је на снагу ЗАКОН О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊУ 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) према коме су одређене нове обавезе 
општина и то израда Процене ризика од катастрофа, План смањења ризика од катастрофа и План заштите 
и спасавања. 

      На основу горе наведеног општина Сента је дужна да изради Процену сходно Закону о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и на основу исте изради сва акта која се 
законом обавезују. 
  После добијања сагласности  од МУП-а РС на Процену и друга акта оследи достављање истих 
субјектима на територији општине Сента. 
  
7.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ И ОПЕРАТИВНИХ 
МЕРА НА ПРИПРЕМИ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2018.ГОДИНУ НА ПОДРУЧЈУ 
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА И ПЛАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА НА УНАПРЕЂЕЊУ 
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА,УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА НА 
ВОДОТОКОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА. 
             Израђен је Оперативни план одбране од поплава, унутрашњих вода  и леда на водотоковима на 
територији општине Сента и дат је на добијање сагласности на исти од стране ДТД Водопривредно д.о.о. 
„Сента.“  
После добијања сагласности  од надлежне институције Оперативни план одбране од поплава , 
унатрашњих вода  и леда на водотоковима на територији општине Сента је усвојен на седници ОШВС 
општине Сента одржане дана 27.03.2018. године.  
 
8. ИЗРАДА ПЛАНА И ПРОГРАМА РАЗВОЈА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И  СПАСАВАЊА 
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Није донешен Дугорочни план развоја система заштите и спасавања Републике Србије 
који представља основу за израду Плана и програма развоја система заштите и спасавања за  
локалне самоуправе  односно општине. 
 
9. ПОПУНА ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ. 

На основу Закона о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС,бр.111/09,92/11 и 93/12) члан 
98. став 2. и члан 99. став 4. достављени су дописи МЗ за организацију формирања јединица 
цивилне заштите опште намене на принципу добровољности што није дало резултате јер није било 
одазива. 

На основу  ЗАКОНА О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊУ 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018). јединице локалне самоуправе могу бити 
ослобођене обавезе образовања јединица цивилне заштите опште намене, уколико на њеној територији 
постоји добровољно ватрогасно друштво, које јединица локалне самоуправе финансира и које у свом 
саставу има формирану, обучену и опремљену ватрогасну јединицу од најмање 20 припадника. 

Услов је да јединица локалне самоуправе има уговором дефинисан однос са добровољним 
ватрогасним друштвом у смислу обавезности њиховог учешћа у заштити и спасавању људи и 
материјалних добара у ванредним ситуацијама, као и обавезности јединице локалне самоуправе да делом 
финансира њихово опремање и обучавање. 
 
10. ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ У ИСПРАВНОМ СТАЊУ 

Законом о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС бр.111/09 члан 15 тачка12), члан 105, члан131 
тачка 3) и члан132  тачка 4) дефинисане су надлежности Републике Србије и јединица локалне самоуправе 
у вези даље изградње и одржавања система за јавно узбуњивање на територији Републике Србије. 
У току 2018.године  редовно су израђивани и достављани, Одељењу за ванредне ситуаације у Кикинди , 
квартални Извештаји о стању средстава за узбуњивање на територији општине Сента.Отклоњен је 
недостатак за функционисање сирене на градској кући.У току године није вршена провера система за 
јавно узбуњивање. 
 
11. ОБУКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

У току 2018. године није било обуке чланова ОШВС општине Сента. 
 
12. ИНФОРМАЦИЈА О СПРОВЕДЕНОЈ ОБУЦИ ЧЛАНОВА ШТАБА 

У току 2018. године није било обуке чланова ОШВС општине Сента. 
 
13. САРАДЊА СА ОКРУЖНИМ ШТАБОМ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КАО И СА ШТАБОВИМА 
СУСЕДНИХ ОПШТИНА  

Редовна сарадња са окружним штабом се састоји из доставе редовних кварталних Извештаја о 
радовима на водама другог реда, кварталаних Извештаја о анализи стања средстава за јавно  узбуњивање и 
других тражених дописа и извештаја у вези поплава, клизишта, пожара и стању припрема за зиму 
2018/2019.  
Достављени документи Окружном штабу за ванредне ситуације: 

- План рада ОШВС општине Сента за 2018. годину. 
- Извештај о раду ОШВС општине Сента за 2017.годину. 
- Достава података у вези могућег водоснабдевања на територији општине Сента. 
- Кварталани извештаји о предузетим оперативним и превентивним мерама на одбрани од 

поплава на водама II реда, на територији јединице локалне самоуправе општине Сента, 
Севернобантског управног округа.  

- Квартално извештавање и праћење стања о предузетим мерама за отклањање недостатака на 
систему за јавно узбуњивање 

- Припреме за надолазећи летњи период 
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- Предузете активности у вези водоснабдевања у условима високих температура. 
- Преглед одржаних седница ОШВС општине Сента са темом:“Стање, спремност и припрема 

субјеката за наилазећи зимски период на територији јединице локалне самоуправе 
општине Сента“ за 2018/19године. 

- Преглед расположиве механизације за чишћење снега на територији општине Сента за зиму 
2018/19.године. 

- Преглед евентуалног угроженог становништва и сточног фонда на територији општине Сента 
за зиму 2018/19.године. 

- Оперативни план одбране од поплава, унутрашњих вода и леда на водотоковима на територији 
општине сента за 2018.годину. 

- Податке о Стручно оперативним тимовима за специфичне задатке заштите и спасавања. 
- Преглед органа и организација са адресама и одговорним лицима који су предвиђени за 

заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама као и преглед материјалних средстава којима 
располажу и који могу бити коришћени за заштиту и спасавање. 

. 
 
14. РАЗМАТРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧАКА ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ 

Од Окружног штаба за ванредне ситуације  09/15 бр.82-1450/18-1 од 31.10.2018.године. допис-
Предмет: Припреме  за наступајући зимски период 2018/19.године. 

ОШВС општине Сента је одржао седницу и разматрао и спровео активности у складу са датим 
смерницама. 
 
15. КОНТИУНИРАНО ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА ОД НАСТАНКА 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 ОШВС општине Сента је редовно пратио и процењивао могућност настанка кризних момената 
у вези снежних наноса и евентуалних поплава као и осталих могућих елементарних непогода у сарадњи са 
Оперативним центром за обавештавање и узбуњивање у Кикинди. 
 13 .06.2018. ОШВС општине Сента прогласио је ванредну ситуацију на територији општине услед најезде 
комараца. 27.06.2018. године сазвана је седница ОШВС општине Сента јер су се створили услови за 
укидање ванредне ситуације проглашене у акцији сузбијања комараца на територији општине 
Сента. Потписан је Уговор о сузбијању комараца са земље и ваздуха са правним лицем 
„Циклонизација „ Нови Сад , дугогодишњим поузданим  сарадником у том домену и  који су , 
према информацијама од становништва , успешно извели акцију сузбијања комараца на 
територији општине Сента.  
 
 
16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ, СПРЕМНОСТИ И ПРИПРЕМАМА 
СУБЈЕКАТА ЗА ЗИМСКИ ПЕРИОД 2018/19. ГОДИНУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 Прикупљени су  подаци  и усвојен и разматран  Извештај о стању, спремности  и припремама 
субјеката за зимски период 2018/19. године и броју и стању расположиве механизације на територији 
општине Сента. 
 
17. ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ ОСТАЛИХ АКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И    СПАСАВАЊА 

Израђен је Оперативни план одбране од поплава, унутрашњих вода и леда на водотоковима на 
територији општине Сента за 2018.годину.  
 
18.  УСТРОЈАВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ШТАБА И ОСТАЛИХ  ОРГАНА 
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 Извршено је ажурирање података о повереницима и њиховим заменицима. Извршено је 
ажурирање података за одговорна лица и лица за контакт у оспособљеним правним лицима и другим 
организацијама у случају ВС и Стручно оперативних тимова и чланова ОШВС. 
 
19. ОРГАНИЗАЦИЈА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ШТАБА   

Прва седница ОШВС општине Сента одржана је 31.01.2018. године са почетком у 10,оо часова у 
Зеленој сали градске куће у Сенти са усвојеним Дневним редом: 

 
1. Усвајање Записника са претходне седнице ОШВС општине Сента. 

 
2. Извештај о раду појединих чланова  ОШВС општине Сента за 2017.годину. 

 
3. Одлука о постављању повереника и заменика повереника ЦЗ на територији општине Сента. 

 
4. Разно  

 
Друга седница ОШВС општине Сента одржана је 27.03.2018. године са почетком у 09,00 часова у Зеленој 
сали градске куће у Сенти са усвојеним Дневним редом: 
  

1. Усвајање Записника са претходне седнице ОШВС општине Сента. 
 

2. Извештај о раду  ОШВС општине Сента за 2017.годину. 
 

3. Оперативни план одбране од поплава, унутрашњих вода и леда на водотоковима на територији 
општине Сента за 2018.годину. 
 

4. Закључак о изменама и допунама Закључка о формирању стручно – оперативних тимова за 
специфичне задатке заштите и спасавња. 
 

5. Разно  
 

Прва ванредна седница ОШВС општине Сента одржана је 29.05.2018. године са почетком у 09,00 часова 
у Зеленој сали градске куће у Сенти са усвојеним Дневним редом: 
 
1.Акција сузбијања комараца на територији општине Сента. 
 
Друга ванредна седница ОШВС општине Сента одржана је 13.06.2018. године са почетком у 08,30 часова 
у Зеленој сали градске куће у Сенти са усвојеним Дневним редом: 
 
1.Акција сузбијања комараца на територији општине Сента. 
 
Трећа ванредна седница ОШВС општине Сента одржана је 27.06.2018. године са почетком у 08,00 часова 
у Зеленој сали градске куће у Сенти са усвојеним Дневним редом: 
 

1. Укидање ванредне ситуације проглашене у акцији сузбијања комараца на територији општине 
Сента. 

 
 
Трећа седница ОШВС општине Сента одржана је 22.11.2018. године са почетком у 11,00 часова у Зеленој 
сали градске куће у Сенти са усвојеним Дневним редом: 
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1. Усвајање Записника са претходне седнице ОШВС општине Сента. 
 

2. Спремност зимске службе за одржавање путне инфраструктуре (локалних правца), припремљеност и 
расположивост капацитета, бројно стање и исправност механизације која се ангажује у систему зимске 
службе; 

 
3. Стање залиха соли и агрегата и динамика набавке истих за потребе зимске службе; 

 
4. Дефинисање критичких путних праваца деоница у Плану зимске службе (имајући у виду искуство из 

ванредне ситуације током фебруара 2012. и јануара 2016. године), са акцентом на фреквентне путне 
правце на којима је потребно чишћење снежних наноса ради несметаног одласка на посао радно 
способног становништва и ученика у школе; 

 
5. Дефинисање приоритета у Плану чишћења саобраћајница и одређивање снага и средства у случају 

екстремно високог снега. Разматрање могућности превоза повређених и оболелих лица из удаљених  
насеља и засеока, као и допреме лекова до удаљених насеља и засеока; 

 
6. Могућност ангажовања тешке механизације са територије локалне самоуправе или Округа и 

расположива механизација на територији општине и у сеоским МЗ у случају евентуалних временских 
услова проузрокованих високим снежним падавинама; 

 
7. Процена угрожености становништва са аспекта здравствене заштите, утврђивање потребних количина 

основних животних намирница, лекова, сточне хране и сл.,као и начина и транспорта истих у зимским 
условима; 

 
8. Процена броја угрожених старачких домаћинства и лица са посебним потребама, нарочито по месним 

заједницама и засеоцима, структуре и брсте потребне помоћ по домаћинству, као и обезбеђености исте. 
Разматрање могућности привременог смештаја - дислокације појединих старачких домаћинствима; 

 
9. Разматрање  тренутних капацитета јединице локалне самоуправе, као и могућности и начина 

допремања огрева, енергената за грејање и погонског горива за потребе виталних јавних и 
инфраструктурних система,  а све у циљу припреме за нормално функционисање у условима већих 
количина снежних падавина и наиласка хладног таласа. 

 
10. Разно  

 
Четврта седница ОШВС општине Сента одржана је 26.12.2018. године са почетком у 11,30 часова у 
Зеленој сали градске куће у Сенти са усвојеним Дневним редом: 
 
1. Усвајање Записника са претходне седнице ОШВС општине Сента. 

 
 

2. Предлог Плана рада ОШВС општине Сента за 2019. годину. 
 
 
3. Разно 
 
 
20. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНА РАДА ОШВС ЗА 2018. ГОДИНУ    
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На четвртој  седници ОШВС општине Сента одржане 26.12.2018.године разматран је и усвојен 
План рада ОШВС општине Сента за 2019.годину. 
 

III  ПРЕГЛЕД ДОНЕТИХ ДОКУМЕНАТА У ВЕЗИ ВС 
  

У 2018.години, према органима општине, односно у самосталном делокругу Штаба израђени су 
следећи документи: 
1.Према Скупштини општини Сента: 

- Извештај о раду ОШВС општине Сента за 2017. годину. 
   - Предлог Плана рада ОШВС општине Сента за 2018. Годину. 

 
2.Према општинском Већу општине Сента. 

-  Извештај о раду ОШВС општине Сента за 2017. годину. 
-  Предлог Плана рада ОШВС општине Сента за 2018. Годину. 
-  Предлог Одлуке Оперативног плана одбране од поплава, унутрашњих вода и леда на   
водотоковима на територији општине сента за 2018.годину. 
 

IV  ОСТАЛЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
 
ЈКСП-Сента 
Јожеф Бодо – члан Штаба задужен за асанацију терена, директор ЈКСП „Сента“. 
   
ЈКСП Сента има организовано 24 часовну портирску-диспечерску службу која по потреби активира 
дежурство у свим организационим јединицама и ван радног времена. 
 Током 2018 године било је неколико значајних ситуација, које набрајамо: 
- 21. маја за кратко време нападала је велика количина кише (преко 60 литара/м2) и у нижим деловима 
града морало се интервенисати и Цистерном и Канал Јет-ом и мобилним пумпама заједно са ватрогасном 
службом. Локације су биле: улица Чех Кароља, улица Свете саве, улица Лугарска и бензинска пумпа Кнез 
петрол. Интервенције су трајале до поноћи. 
- 19. маја услед пукотине на главном воду пречника 200 није било воде током 7 сати 
- 9. јуна услед велике олује-невремена било је 3 сата испада водоснабдевања услед прекида електричног 
сбдевања. 
-24. децембра услед прекида високонапонског вода није било воде преподне 2 сата, и у наставку у ноћ 
4сата. Проблем је био и то, што није  било информација од стране  Електродистрибуције 
 
 Остала дешавања се могу окарактерисати редовним  и планским активностима, које се током 
године и решавало и нису проузроковали већи застој у снабдевању водом и код изношењу смећа. 
 
  
Др Михаљ Вашаш - члан Штаба задужен за РХБ заштиту, директор Опште болнисе у Сенти. 
   
У протеклој 2018. години није било појаве које би изазвале ванредну ситуацује , активности су биле 
уобичајене .Није било појаве епидемије или друге опасне појаве које изискују проглашење ванредног 
стања. 
 
 
Др Шурјан Густав – члан Штаба задужен за прву медицинску помоћ, директор Дома здравља у 
Сенти. 

 У Дому здравља Сента спроведене су редовне опште припремне мере за функционисање 
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здравствене установе у условима масовних несрећа. 
Путем редовне сарадње са надлежним органима и институцијама и кроз доследне примене позитивно 
правних прописа обезбеђенеи су капацитети за збрињавање угрожених и повређених у посебним 
условима. 

Захваљујући поступку акредитације, у којој је Дом здравља Сента учествовао и чији је важан 
сегмент био и област ванредне ситуације, заокружен је процес оспособљавања за реаговања у ванредним 
ситуацијама 

 
Љубица Николић Верикиос – члан Штаба задужена за збрињавање угрожених и настрадалих, 
директор Центра за социјални рад. 
 
Центар за социјални рад Сента је током протеклог зимског периода предузео адекватне мере из 
своје надлежности. 
 
Током новембра и децембра месеца смештено је девет старих лица у установе социјалне заштите, 
два бескућника су хоспитализована у здравствене установе. Велике тешкоће  код ургентног 
збрињавања бескућника указале су на потребу формалне сарадње локалне самоуправе  са   
прихватилиштима у окружењу. 
 
Током 2018. признато је 270 једнократних новчаних помоћи најугроженијим породицама , 
најчешће за основне животне потребе, за лекове и огрев. 
 
У сарадњи са Црвеним крстом подељено је 400 пакета са намирницама и средствима за хигијену. 
 
И даље указујемо на потребу за хитну набавку ћебади  које би Црвени крст у  кризном периоду 
могао  дати на употребу најугроженијима.  Центар за социјални рад је свакодневно прикупљао 
зимску гардеробу и обућу и односио на терен онима који је неопходно. 
 
Указујемо и на потребу формирања мобилног тима заједно са активистима Црвеног крста уз 
сарадњу са Кризним штабом локалне самоуправе. 
Апелујемо и да се Центру за социјални рад обезбеди теренско возило а које би било на 
располагању и овом мобилном тиму. 
 
У координацији са локалном самоуправом и Црвеним крстом предвиђено је ургентно збрињавање 
најугроженијих. Збрињавање би било у просторијама ЦСР Сента, Црвени крст би обезбедио 
душеке, а локална самоуправа уз помоћ невладиних организација дежурне волонтере. Храна би 
била обезбеђена преко Народне кухиње. 
 
 
 
 
Милан Мушкиња – члан Штаба задужен за евакуацију, секретар општинске организације 
Црвеног крста у Сенти. 
 
У току 2018. године представник Црвеног крста Сента  присуствовао је састанцима Општинског штаба за 
ванредне ситуације и дао информације потребне за обавештавање чланова Општинског штаба за ванредне 
ситуације. 

     Оно што је на самом почетку важно рећи је да ванредних ситуација није било; Црвени крст Сента је 
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наставио да обавља редовне активности, а то су пре свега прикупљање одеће и обуће од 
становника,сазивање састанака комисије за прву помоћ и деловање у несрећамау.Током прошле године 
прикупљено је укупно 5.245 тона одеће и обуће која је подељена, не само у Сенти,већ и у сеоским 
насељима.Највише одеће и обуће подели се у зимски месецима. 

      У месецу солидарности прикупљено је 160 кг хране  (кромпир,црни лук,,тестенина и месни производи) 
која је предата народној кухињи организације „Kаритас“  у Сенти. 

     Угроженим породицама током децембра месеца поделићемо 600 пакета прехрамбених и хемијских артикала 
(садржај 21,85 kg) којe је обезбедио ЦК Војводине и дирекција за робне резерве. 

      У склопу обуке,припрема и борбе против природних катастрофа, послали смо екипу за деловање у 
несрећама на тродневну обуку која је одржана током августа месеца у објекту ЦК Бачка Паланка 
„Багремари“, а такође и на једнодневну обуку која је одржана у одмаралишту Црвеног крста Цомбор у 
Бачком Моноштору. 

      У сарадњи са месним заједницама, а у циљу пружања помоћи евентуално угроженим старачким 
домаћинствима у случају временских непогода и великих количина снежних падавина урадили смо 
процену угрожености по Месним заједницама и насељима са територије општине Сента.Процена се 
налази на следећој страни овог извештаја.На свим горе наведеним пословима волонтери ЦК Сента су 
одрадили укупно 1.213 сата добровољног рада. 

Јединица за деловање у несрећама била је спремне за активност, али није била      ангажована . 
 
 

ПРЕГЛЕД 
ЕВЕНТУАЛНО УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА И СТОЧНОГ ФОНДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Р.бр
ој 

Месна 
заједница, 
насељено 

место, 
засеок. 

Број 
евентуално 
угроженог 

становништва 
по структури 

(стари, 
болесни и сл.) 

Преглед 
планираних 

мера 
(дислокација, 
обезбеђење 

хране, лекова 
и огрева) 

Преглед 
евентуалн

о 
угроженог 

сточног 
фонда 

Планира
не мере 

Дати процену 
угрожености 

становништва и сточног 
фонда за територију 

јединице локалне 
самоуправе на основу 

прикупљених података и 
стања на терену 

1. M.З. Кеви 
 

 39 лицa Обезбеђење 
хране и лекова 

18 салаша Самоорга
низована 
заједница

. 

Салаши располажу 
довољним количинама 

хране за сточни 
фонд.Становништво 
организовано путем 

Савета МЗ.Само на једном 
салашу живи једна особа 

коју обилазе комшије. 
2. М.З. 

Богараш 
 

 76 лица Обезбеђење 
хране и лекова 

31 салаш Обезбеђ.
хране за 
жив.,и 
превоз 

сировог 
млека. 

Салаши располажу 
довољним количинама 

хране за сточни 
фонд.Разбацани у четири 
реона, потребно очистити 

путеве ради испоруке 
млека и снабдевања.За 

пробијање сметова  
спремно 6 особа са 

машинама(утоваривач,тра
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ктори,УЛТ) 
3.  

М.З. 
Торњош 

 6 лица Обезбеђење 
хране и лекова 

6 салаша Сви 
салаши 

се налазе 
у 

близини 
асфалтно

г 
пута,орга
низовани 

за 
чишћење

. 

Салаши располажу 
довољним количинама 
хране за сточни фонд.У 

самом насељу 1  
домаћинства са по једним 

чланом старијим од 60 
годинакојима ће се помоћи 

у оквиру заједнице 

4. М.З. Горњи 
Брег 

 

           190 
лица 

Обезбеђење 
хране и лекова 

70 салаша Салаши 
разбацан
и на три 
локације,
дуж пута 
у дужини 

од 25 
км,са 
више 

чланова 
у 

заједниц
и 

Салаши располажу 
довољним количинама 
хране за сточни фонд.У 

насељу 5 старачких 
домаћинстава са по једним 

чланом старијим од 60 
година којима ће помоћи 

заједница 

5. Сента,куће 
ван града 
III М.З. 

60 лица  25 салаша Непољоп
ривредна 
домаћинс

тва 

Удаљеност од града до 2 
км. 

ЦРВЕНИ КРСТ СЕНТА ,број потенцијално угроженог становништва у случају великих падавина    и снега 
Дневне потребе по лицу  у случају потребе: хлеб  1 комад 

                                                                          Конзерва : нарезак,сардина 150 г 2 ком 
                                                Вода 2 л  ,Уље,1 л, Брашно 5 кг,  шећер 1 кг 
                                                Пиринач 1 кг 
 
 
Габор Силађи  – представник члана Штаба задуженог за заштиту од поплава и несрећа на води и под 
водом, технички директор ДТД водопривредно д.о.о.“Сента“. 
 
На територији Општине Сента током 2018-е године урађени су следећи радови на одржавању 
водопривредних објеката: 
1. Годишње одржавање система за одводњавање ДКМ: 
 
• Измуљење каналске мреже укупно: 6.228,00 м (11.309,69 м³) 
• Замена цевастих бетонских  пропуста Ø 600мм на  Ø 800 мм, на каналу S-VII-7-3, на стационажама 
км 0+008 и км 1+003 
• Заштита од корозије и фарбање металних делова поклопца бетонског шахта затварача 2*1000 мм у 
телу главног насипа, на стационажи км 118+805 код шећеране ТЕ-ТО Сента 
• Поправка електричне инсталације на црпној станици ЦС-5 Сента 
• Замена командног ормана хватача дрезге на црпној станици ЦС-4 Сента 
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2. Годишње одржавање заштитних објеката (главни одбрамбени насип) 
• Кошење траве насипа на деоници Д.13.2 десна обала реке Тисе (Сенћанска деоница), два пута. 
• Чишћење облоге кеја у Сенти, два пута 
• Санација лисичјих рупа механизовано 7 ком 
• Санација лисичјих рупа ручно 2 ком. 
• Замена олучних вертикала и хоризонтала, и улазних врата на чуварници ЧН-4 поред одбрамбеног 
насипа на стационажи км 126+120 
 
 
3.         Инвестиције 
• Санација тиског насипа на деоници Сента од км 122+425 до км 122+985 са зацевљењем канала S-
VII-2 од км 0+000 до км 0+560 
 
Током 2018-е године на сектору  Д.13  - десна обала Тисе од државне границе са Републиком Мађарском до 
Бачког Петровог Села се нису стекли услови за проглашење редовне одбране од поплава на реци Тиси. 
Током 2018 –е године није било услова за проглашење одбране од поплава од унутрашњих вода. 
 
Шандор Рудич – члан Штаба задужен за заштиту и спасавање од експлозија и НУС, командир   
ватрогасне спасилачке јединице  
 

Преглед свих догађаја који су се десили током 2018. године је неопходан да би се утврдили и 
сабрали резултати свих послова и интервенција.  

Поред редовних послова прописаних кроз недељни  и дневни распоред рада, у 
ватрогасноспасилачком одељењу Сента се одвија још доста планираних активности, поред редовних 
излазака на интервенције.  

Ипак, саме интервенције и успешно обављање истих је приоритетан задатак јединице, па зато 
анализу започињемо прегледом свих интервенција које је остварила ватрогасна јединица: 

Ватрогасно спасилачко одељење Сента је током 2018. године имала укупно 50 интервенција. 
 
Од укупног броја интервенција,регистровано је: 
 
• 40 пожара 
•  5 техничких интервенција 
• 1 техничка интервенција у саобраћају 
•  2 дежурства и 
•  2 остале интервенције 
 

У односу на период од 01.01. – 31.12.2017. године, када је било укупно 71 интервенцијa, број интервенција 
се у 2018. години смањио za 29,58 %. 
 

Од укупног броја интервенција које су регистроване током 2018. године, 16 су биле на државном, а 
33 на приватном сектору. 
 
 Шест локација на којима су се догодиле интервенције су биле осигуране, 33 нису биле осигуране, 
док је за 11 локација неутврђено. 
 
Од укупног броја интервенција, догодило се : 
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- 30 интервенција на грађевинским објектима (17 на стамбеним зградама, 1 на пољопривредним 
зградама, 3 на баракама (шупама), 3 на осталим грађевинским објектима, 6 на димњацима); 
- 18 интервенција на отвореним просторима (1 пожар на депонији, 2 на контејнерима и 15 пожара на 
осталом отвореном простору); 
- 2 интервенције на саобраћајним средствима (2 интервенцијена путничким друмским возилима). 
 
 
   Током протеклог периода, на интервенцијама је било ангажовано укупно : 
 
- 148 Припадника из различитих служби  (80 професионалних ватрогасаца – спасиоца,  52 
припадника добровољних ватрогасних друштава , 10 припадника полиције, 4 из службе хитне помпћи и 2 
остала припадника; 
- 66 возила (59 возило професионалних ватрогасно спасилачких јединица, 5 возила полиције,1 
возило ДВД и 1 возило СХМП) 
 
Укупно време трајања свих интервенција у којима је учествовала професионална ватрогасно спасилачка 
јединица износи 107,59 часова,што у просеку износи129,58 минута по интервенцији. 
 

Од средстава за гашење, укупно је утрошено 135m3 воде и 9 кг праха. 
  
           Интервенције са људским жртвамаи већом материјалном штетом: 
Током 2018. године, била је једна већа интервенција, са жртвама и већом материјалном штетом, за коју је 
урађена и анализа: 

 
• Дана 04.11.2018.године, дошло је до пожара у Сенти, ул. Киш Ференца бр. 6, у стамбеном објекту. 

У пожару је смртно страдала једна девојчица  стара 8 година,дечак стар 5 година је задобио тешке 
опекотине по лицу и телу, девојчица од 7 година и  дечак стар 10 година су имале лакше повреде. 

 
Ово је само део интервенција које су поменуте. Међутим, свака интервенција је карактеристична на 

свој начин и свакој интервенцији се мора приступити максимално сконцентрисано и озбиљно. 
 
Број интервенција по месецима: 
 

• Јануар:              11 интервенција 
• Фебруар:           2 интервенције 
• Март:                 3 интервенције 
• Април:               - интервенција 
• Мај:                   1 интервенција 
• Јун:                    4 интервенције 
• Јул:                    2 интервенције 
• Август:              5 интервенција 
• Септембар:       4 интервенције 
• Октобар:           3 интервенције 
• Новембар:         7 интервенција 
• Децембар:         6 интервенција 

 
УКУПНО:         50 интервенција 
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Што се тиче двадесет четворо часовног временског периода,стање је следеће: 
 
- у периоду од 00,оо до 06,оо часова, догодиле су се 8 интервенција; 
- у периоду од 06,оо до 12,оо часова, догодиле су се 9 интервенције; 
- у периоду од 12,оо до 18,оо часова, догодилесу се 20 интервенције; 
- у периоду од 18,оо до 00,оо часова, догодиле су се 11 интервенција. 
 
 
Број интервенција по данима: 
 
-понедељак :    5 интервенција 
-уторак :          5 интервенција 
-среда :            11 интервенције 
-четвртак :       6интервенције 
-петак :            5 интервенције 
-субота :          8 интервенције 
-недеља :         8 интервенције 

 
Током протеклог периода извршено је 12 смотри радника. Свака смотра је пропраћена записником. 

За време смотри је извршено тестирање радника, предвиђено Планом ВСБ Кикинда за текући месец. 
Током смотре нису уочени већи пропусти. 
 
 
                     По утврђеном Плану, извршено је ажурирање оперативних карата гашења пожара за следеће 
објекте: 
 

• ОШ Чоконаи Витез Михаљ, Горњи Брег 
• ОШ Темеркењ Иштван, Торњош 
• Екстраформ Сента 
• Претакалиште ТНГ у ЛУКА Сента 

 
По утврђеном Плану, израђене су оперативне карте гашења пожара за следеће објекте: 
 

• Историјски архив“ Сента-Депо бивша касарна 
 
Током јуна и децембра месеца је извршена периодична контрола свих потисних ватрогасних црева на 
пробни притисак од 10 бара. Недостаци су отклоњени, подаци о контроли унети у образац ВЈ-15. 
Ажуриране су карте насеља са уцртаним положајима хидраната и алтернативних водозахвата. 
Гаранција за апарате за почетно гашење пожара је истекла октобра месеца. Нов преглед није рађен. 
Подаци унети у образац ВЈ - 15. 
Одржане су две  вежбе у 2018 год. на основу разрађених  тактичких задатака на одговарајућим обрасцима 
и то једна у индустрији дувана ЈТИ и друга у претакалиште ТНГ ,, ЛУКА“. 
Едукација деце се врши редовно, сходно Програму рада едуковања из области заштите од пожара деце од 
5 до 6 година, издатог од стране Управе за заштиту и спашавање МУП-а Републике Србије (2008. године). 
Евиденција се врши редовно. 
Теоријска и психофизичка обука се одвија по унапред дефинисаним месечним плановима рада. 
Кадровска попуњеност је следећа: тренутно је попуњено 100% радних места (укупно је запослено шест 
ватрогасаца спасилаца возача). 
Бројно стање ВСО  Сента у првој половини године било јe 7 а од  децембра  смањио се на 6 због одласка 
Командира јединице Рудич Шандора у пензију.    
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У току овог периода радници су користили преостали део годишњих одмора из 2017. године а из 
2018.године само 2 радика су успели да искористе свих 30 дана ГО.   
 
Стање возила: 
• возило бр. 1 (П 021-721): неисправна предмешалица. Возило је исправно. 
• возило бр. 3 (П 021-512): у исправном стању. 
• возило бр. 5 (П 021-689): у исправном стању. 
• возило бр. 8 – полуприколица (П 006-021): није регистрована. 
• возило бр. 9 (П 021-670) – аутомеханичке лестве: Неисправне лестве. 
• возило бр. 10 (П 021-669): неисправна кочница. 
• возило бр. 11 (П 021-578): у исправном стању. 
 
Чишћење и сређивање круга испред зграда и у дворишту се врши редовно, као и чишћење гаражног 
простора. 
У наредном периоду неопходно је планирати замену уља у моторима возила, заједно са филтерима за уље 
и за гориво. 
Свака поправка се уноси у картону за одржавање и оправки возила. 
О свим недостацимана возилима се обавештава командант ВСБ Кикинда.  
За опрему и средства за гашење морамо истакнути проблеме око недовољног броја ''Б'' и ''Ц''потисних 
црева, као и недовољне количине екстрата за пену.  
За побољшање рада и постизање бољих резултата потребно је да се врши контрола активности у сменама, 
да сваки радник по занимању максимално уложи знање за отклањање свих недостатка у циљу што 
ефикаснијег и професионалнијег фунционисања нашег система, да се обезбеди техничка опрема и 
средства за рад,  да се изврши сваки задатак предвиђен Планом, да се прошири постојећа сарадња са свим 
ДВД-имаи правним лицима у локалној заједници.  
 
Копас Атила, Саобраћајни инспектор – члан Штаба задужен за заштиту у саобраћају од снежних 
наноса и поледица, Саобраћајни инспектор. 
 

Зимско одржавање општинских путева и улица у временском периоду од 01.01. до 31.03.2018. 
године вршено је према Оперативном планом зимске службе на територији општине Сента за 
зимску сезону 2017/18, број 344-95/2017-III. 
Радове је вршио ВОЈПУТ ДОО СУБОТИЦА – Пункт Сента, према налогу Одељења за 
грађевинске и комуналне послове. 
У јануару је била једна интервенција: 
• 15. јануара због мање количине снега посипање коловоза сољу на путевима 1. приоритета. 

У фебруару било је више интервенције: 
• 20. фебруара због мање количине снега посипање коловоза сољу на путевима 1. приоритета; 
• 26. и 27. фебруара је било значајних снежних падавина, услед чега је требало чистити снег на 

свим путевима у општини. Војпут је извршио чишћење снега у Сенти, и главних путева у 
насељима. 

• У марту било је више интервенције: 

• 1. и 2. марта је било снежних падавина, услед чега је требало чистити снег на свим путевима у 
општини. Војпут је извршио чишћење снега у Сенти, и главних путева у Богарашу и у Кевију; 

• 3. марта због ледене кише посипање коловоза сољу на путевима 1. приоритета и у Кевију; 
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• 19. марта због снежних падавина чишћење и посипање коловоза сољу или ризлом на 
путевима у Сенти и у осталим насељима општине; 

• 23. марта због мање количине снега посипање коловоза сољу на путевима 1. приоритета. 
Зимско одржавање општинских путева и улица у временском периоду од 01.11. до 31.12.2018. 
године регулисано је Оперативном планом зимске службе на територији општине Сента за 
зимску сезону 2018/19, број 344-60/2018-III. Радове је вршио ВОЈПУТ ДОО СУБОТИЦА – Пункт 
Сента, према налогу Одељења за грађевинске и комуналне послове. 
Због повољних временских прилика у новембру није била потребна интервенција. 
У децембру је било више интервенције: 
• 14., 15. и 16. децембра је било значајних снежних падавина, услед чега је требало чистити 

снег на свим путевима у општини. Војпут је извршио чишћење снега у Сенти, и главних 
путева у Горњем Брегу и у Кевију, док чишћење улица у насељима Горњи Брег, Богараш, 
Кеви и Торњош вршено је у организацији месних заједница; 

• 20. децембра због залеђеног коловоза посипање коловоза сољу на путевима 1. приоритета; 
• 26. децембра због залеђеног коловоза посипање коловоза сољу на путевима 1. приоритета. 

V  ФИНАНАСИЈСКА СРЕДСТВА 
Средства из Буџета општине Сента намењена за Цивилну одбрану - Ванредну ситуацију износе 

600.000,00 РСД . 
 
VI  ЗАКЉУЧАК 

ОШВС општине Сента, као кључни елеменат у успостављању система заштите и спасавања у 
општини Сента, у извештајном периоду је свој рад реализовао плански и смерницама надлежних органа, 
сходно условима и могућностима. 
Настављена је садржајна и коректна сарадња са штабовима за ВС суседних општина  и Окружним 
штабом. Делимично нереализовани задаци из предходне године су пренети у План рада  Штаба у следећу 
годину. 
Ангажовању стручно оперативних Тимова  у наредном периоду треба дати већи значај и подршку. 
Спровођење превентивних и припрему оперативних мера и задатака у општини реализовати програмски, 
сходно прописаним надлежностима. 

 
 
       КОМАНДАНТ ОШВС ОПШТИНЕ СЕНТА 

   
                                                                                       Рудолф Цегледи, дипл. инг. грађ. 
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Предлог 
На основу члана 34. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 - 
др. закон 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 27. јуна 2019. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  ДИРЕКТОРА  
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СЕНТИ 

 
I 

Констатује  се да Иштвану Фодору из Горњег Брега, директору Историјског 
Архива у Сенти, 21. јула 2015. године,  престаје мандат због истека мандатног 
периода од четири године на који је именован. 
 

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

 
Образложење: 

 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 21. јул 2015. године, Решењем 
број 02-5/2015-I, именовала је Иштвана Фодора из Горњег Брега, дипломираног 
економиста са положеном стручном архивистичком испитом, за директора 
Историјског архива у Сенти, на мандатни период од четири године, почев од дана 
доношења  решења. 
  
Одредбом члана 34. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је: „Директора установе именује и 
разрешава оснивач“.  

Одредбом члана 39. став 1. Закона о култури, прописано је: „Дужност директора 
установе престаје истеком мандата и разрешењем“.  

Одредбом члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон 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 
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статуте у складу са законом“. 
 
Будући да  директору  Историјског архива у Сенти и истиче мандат,  Скупштина 
општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента,  
донела је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду, улица Немањина број 9. Тужба Управном суду у Београду се 
предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог 
решења. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-40/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
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Предлог 
На основу члана 34. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 - 
др. закон 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 27. јуна 2019. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СЕНТИ 

 
I 

 
Именује се Иштван Фодор из Горњег Брега, дипломирани економиста са 
положеном стручном архивистичком испитом, за директора Историјског архива у 
Сенти, почев од 22. јула 2019. године, а  са мандатом на период од четири године. 
 

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

 
Образложење: 

 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 21. јул 2015. године, Решењем 
број 02-5/2015-I, именовала је Иштвана Фодора из Горњег Брега, дипломираног 
економиста са положеном стручном архивистичком испитом, за директора 
Историјског архива у Сенти, на мандатни период од четири године, почев од дана 
доношења  решења. 
 
Будући да  директора  Историјског архива у Сенти 21. јул 2019. године истиче 
мандат, Управни одбор Историјског архива у Сенти, расписао је јавни конкурс за 
избор и именовање управника установе. 
 
На расписани јавни конкурс за именовање директора Историјског архива у Сенти 
пристигла је једна пријава. Јавио се досадашњи директор, Иштван Фодор из 
Горњег Брега. 
 
Управни одбор Историјског архива у Сенти, 4. јуна 2019. године, једногласно 
донео Закључак да је Иштван Фодор поднео комплетну документацију која се 
конкурсом тражи, тј. да је пријава на конкурс Иштвана Фодора благовремена, 
потпуна, допуштена и разумљива и да су приложени сви потребни докази.  
 
На седници Управног одбора приступило се разговору са кандидатом. 
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На основу приложене документације и након обављеног разговора са кандидатом, 
Управни одбор је  једногласно донео Закључак да Иштван Фодор поседује стручне 
и организационе способности за директора Установе. 
 
Управни одбор је једногласно донео и Закључак да се на Листи кандидата за 
директора Установе налази Иштван Фодор, као и да ће се образложени предлог 
листе кандидата посебно израдити, након чега ће се са комплетним записником, 
доставити оснивачу на даљу надлежност.  
 
Образложени предлог листе кандидата за директора Историјског архива у Сенти од 
4. јуна 2019. године, достављен је  општини Сента, као оснивачу, 5. јуна 2019. 
године. 
 
Одредбом члана 34. став 2. Закона о култури, прописано је: „Директора установе 
именује и разрешава оснивач“. 
 
Одредбама члана 35. став 1., 2., 3., 5., 8. и 9. Закона о култури, прописано је:  
„Директор установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина 
односно јединица локалне самоуправе, именује се на основу претходно 
спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново 
именован.  
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи управни одбор 
установе.  
Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на сајту Националне службе за 
запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике.  
Јавни конкурс за именовање директора установе од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој културне посебности и очување националног 
идентитета националне мањине објављује се и у једном од штампаних медија на 
језику и писму одговарајуће националне мањине.  
Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају 
услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту: 
Листа). Листа садржи мишљење управног одбора о стручним и организационим 
способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.  
Оснивач именује директора установе са Листе“.  
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон 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 

19



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“. 
 
Општина Сента и Национални савет мађарске националне мањине дана 14. јануара 
2016. године, под бројем  6-1/2016-II, закључили су Уговор о делимичном преносу 
оснивачких права над установом Историјски архив у Сенти (предлог текста уговора 
- „Службени лист општине Сента“, бр. 30/2015). 

Према члану 1. став 1.  тачка 2. Уговора о делимичном преносу оснивачких права 
над установом Историјски  архив у Сенти, уговорне стране су сагласне да 
Општина Сента преноси на Национални савет мађарске националне  мањине  
оснивачка права делимично (50%) над установом Историјски архив у Сенти која 
се односе и на следеће: (2.) учествовање Савета у поступку избора директора 
Установе, на начин да пре доношења одлуке Општина Сента треба да обезбеди 
претходну сагласност Савета. 
 
Извршни одбор Националног савета мађарске националне мањине, на  седници 
одржаној дана      .       2019. године донео је закључак број       којим је 
дао претходну сагласност за именовање Иштвана Фодора из Горњег Брега, 
дипломираног економиста са положеном стручном архивистичком испитом, за 
директора Историјског архива у Сенти. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за именовање управника, 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, улица Немањина број 9. Тужба Управном суду у Београду се 
предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог 
решења. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-41/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
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Предлог 
На основу чланa 14. става 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007,  34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 45. тачке 88. и 89. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента 
на својој седници, одржаној  27. јуна 2019. године донела је 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
 

Констатује се престанак мандата Ласла Берењија, члана Изборне комисије општине Сента 
у сталном саставу, именованог на предлог одборничке групе Мађарски покрет – 
Демократска заједница војвођанских мађара и престанак мандата Андреје Угри (рођ. 
Марки), заменика председника Изборне комисије општине Сента, именоване на предлог 
одборничке групе Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пастор. 
 

Члан 2. 
 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“ и на огласној табли Општине 
Сента. 
 

Образложење: 
 
Према члану 11. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007,  34/2010 – одлука УС и 54/2011) органи за спровођење избора су 
изборна комисија јединице локалне самоуправе и бирачки одбори, док према члану 12. 
став 1. истог закона чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити 
грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији јединице локалне 
самоуправе. Према члану 13. став 1. наведеног закона изборна комисија ради у сталном 
саставу (именовани чланови) и у проширеном саставу (опуномоћени чланови), док према 
ставу 4. истог члана у решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење 
избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова 
политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је 
именован. Према члану 14. став 1. напред наведеног закона изборну комисију у сталном 
саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице 
локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне 
самоуправе, сразмерно броју одборника.  
 
Према члану 45. тачка 88. Статута Општине Сента („Службени лист Општине Сента”, бр. 
4/2019) Скупштина општине именује Изборну комисију за спровођење избора за 
одборнике скупштине општине, у складу са законом, док према тачки 89. истог члана 
Скупштина општине, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и 
овим статутом.   
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С обзиром да је Ласло Берењи, члан Изборне комисије општине Сента у сталном саставу 
преминуо, а Андреа Угри, заменик председнице Изборне комисије општине Сента због 
селидбе нема више пребивалиште на територији Општине Сента, неопходно је да се 
констатује престанак њиховог мандата као члана односно заменика председника Изборне 
комисије Општине Сента. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога за доношење Решења о 
констатовању престанка мандата члана и заменика председника Изборне комисије 
Општине Сента, донела је решење као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба 
Управном суду у року од 24 часа од доношења решења. 

Решење је донето дана _____ године у ____ часа.  
 
Република Србија        
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента                 Заменик председника Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента                     Тибор Патаки с. р. 
Број: 020-48/2019-I      
Дана: 27. јуна 2019. године     
С е н т а 
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Предлог 
На основу чланa 14. става 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007,  34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 46. тачке 88. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента 
на својој седници, одржаној  27. јуна 2019. године доноси 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
 

Именују се за члана Изборне комисије општине Сента у сталном саставу односно за 
заменика председника Изборне комисије општине Сента: 
-- Карољ Чизик, дипломирани хемијски инжењер, са пребивалиштем у Сенти, ул. Кошут 
Лајоша број 33., за члана Изборне комисије општине Сента у сталном саставу на предлог 
одборничке групе Мађарски покрет – Демократска заједница војвођанских мађара; 
-- Деже Кечкеш, дипломирани правник, са пребивалиштем у Сенти, ул. Бранка 
Радичевића број 36., за заменика председника Изборне комисије општине Сента на 
предлог одборничке групе Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пастор. 
 

Члан 2. 
 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“ и на огласној табли Општине 
Сента. 
 

Образложење: 
 
Према члану 11. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007,  34/2010 – одлука УС и 54/2011) органи за спровођење избора су 
изборна комисија јединице локалне самоуправе и бирачки одбори, док према члану 12. 
став 1. истог закона чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити 
грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији јединице локалне 
самоуправе. Према члану 13. став 1. наведеног закона изборна комисија ради у сталном 
саставу (именовани чланови) и у проширеном саставу (опуномоћени чланови), док према 
ставу 4. истог члана у решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење 
избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова 
политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је 
именован. Према члану 14. став 1. напред наведеног закона изборну комисију у сталном 
саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице 
локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне 
самоуправе, сразмерно броју одборника.  
 
Према члану 45. тачка 88. Статута Општине Сента („Службени лист Општине Сента”, бр. 
4/2019) Скупштина општине именује Изборну комисију за спровођење избора за 
одборнике скупштине општине, у складу са законом. 
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С обзиром да је Ласлу Берењију, члану Изборне комисије општине Сента у сталном 
саставу услед смрти престао мандат члана Изборне комисије, а Андреји Угри, заменици 
председнице Изборне комисије општине Сента због престанка пребивалишта на 
територији Општине Сента престао мандат заменика председника Изборне комисије, 
потребно је именовати новог члана односно новог заменика председника Изборне 
комисије Општине Сента. 
 
Дана 14. 06. 2019. године одборничка група Мађарски покрет – Демократска заједница 
војвођанских мађара предложила је именовање Кароља Чизика, дипломирани инжењер 
хемије, са пребивалиштем у Сенти, ул. Кошут Лајоша број 33., за новог члана Изборне 
комисије општине Сента у сталном саставу. 
 
Дана 17. 06. 2019. године одборничка група Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пастор 
предложила је именовање Дежеа Кечкеша, дипломираног правника из Сенте, ул. Бранка 
Радичевића бр. 36. за новог заменика председника Изборне комисије општине Сента. 
  
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога за доношење решења о именовању 
члана и заменика председника Изборне комисије Општине Сента, донела је решење као у 
диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба 
Управном суду у року од 24 часа од доношења решења. 

Решење је донето дана _____ године у ____ часа.  
 
Република Србија        
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента                 Заменик председника Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента                     Тибор Патаки с. р. 
Број: 020-49/2019-I      
Дана: 27. јуна 2019. године     
С е н т а 
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ОДБОРНИЧКА ГРУПА  САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА  - ИШТВАН 
ПАСТОР  

 
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ СЕНТА  

 
Сента,  17. јуна  2019. г.  

 
Поштовани наслов!  
 
Стекли смо сазнање  да  заменик председника  Општинске изборне Комисије Сенте  
Угри (рођ. Марки) Андреа  има  ново место пребивалишта  ван територије општине 
Сента, и због тога   према прописима  Закона о локалним изборима   убудуће не може  
да врши ову функцију.  
 
У име  одборничке  групе Савез војвођанских Мађара  - Иштван Пастор као новог  
заменика председника  Општинске изборне комисије   предлажемо Дежеа Кечкеша,   
дипломираног правника,  са станом  у Сенти, Бранка Радичевића бр. 36.  
 
С поштовањем:  
Марта Рац Сабо  
Руководилац одборничке групе 
Савез војвођанских Мађара  - Иштван Пастор    
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Скупштина општине Сента  
н/р госпдину заменику предсеника Тибору Патакију  
 
 
Предмет: Кандидат  за  члана сталног састава  Општинске изборне комисије  
 
Као  руководилац одборничке групе  Мађарски покрет  - Демократска заједница 
војвођанских Мађара овим путем предлажем,  да се у стални састав Општинске 
изборне комисије као члана изаберете  Кароља Чизика, дипломираног хемијског 
инжењера (Сента, Лајоша Кошута 33)  
 
Остајем с поштовањем:  
 

Ференц Жолдош с. р.  
Руководилац одборничке групе  МП-ДЗВМ 

Округли печат   
 

Сента,   14. јуна 2019. г.  
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Предлог 
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/16 - др. закон и 47/18) и члана члана 62. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Сента („Сл. лист општине Сента, бр. 3/2018), 
Скупштина општине Сента на својој седници од 27. јуна 2019. године донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЗДРАВСТВО 

И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ 
 
I  

Констатује се престанак мандата у Одбору за здравство и социјалну политику због смрти 
Михаљу Манги из Сенте. 

 
II  

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-50/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
 

 
Образложење: 

 
Одредба члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/16 - др. закон и 47/18) прописује да Скупштина 
општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

 
Одредба члана 62. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Сл. лист 

општине Сента, бр. 3/2018) прописује да председника и чланове сталних радних тела бира 
и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких група, ако Статутом општине 
или овим Пословником није другачије предвиђено. 

 
Дана 18. јуна 2019. године Одборничка група Коалиција Александар Вучић - 

Србија побеђује (СНС-СДПС-ПУПС), поднела је на основу члана 62. став 1. Пословника о 
раду Скупштине општине Сента, предлог да се констатује престанак мандата у Одбору за 
здравство и социјалну политику због смрти Михаљу Манги из Сенте. 

 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога, донела је решење као у 

диспозитиву.  
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Предлог 
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/16 - др. закон и 47/18) и члана члана 62. став 1. Пословника 
о раду Скупштине општине Сента („Сл. лист општине Сента, бр. 3/2018), Скупштина општине 
Сента на својој седници од 27. јуна 2019. године донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ 

 
I  

Бира се за члана Одбора за здравство и социјалну политику Скупштине општине Милан 
Платиша, пензионер из Сенте, ул. Светог Саве бр. 2. 
  

II  
Мандат именованом траје до истека мандата одборника Скупштине општине.  

 
III  

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-51/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
Заменик председника Скупштине општине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
 

 
Образложење: 

 
Одредба члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон и 101/16 - др. закон и 47/18) прописује да Скупштина општине оснива стална и 
повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 

 
Одредба члана 62. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Сл. лист општине 

Сента, бр. 3/2018) прописује да председника и чланове сталних радних тела бира и разрешава 
Скупштина општине на предлог одборничких група, ако Статутом општине или овим Пословником 
није другачије предвиђено. 

 
Дана 18. јуна 2019. године Одборничка група Коалиција Александар Вучић - Србија побеђује 

(СНС-СДПС-ПУПС), поднела је на основу члана 62. став 1. Пословника о раду Скупштине општине 
Сента, предлог да се констатује престанак мандата у Одбору за здравство и социјалну политику због 
смрти Михаљу Манги из Сенте и уједно  је предложила за новог члана Милана Платишу, пензионера 
из Сенте, ул. Светог Саве бр. 2. 

 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога, донела је решење као у диспозитиву.  
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         Предлог 
На основу члана  41. став 3. и члана 42. став 4. и 6.  Закона о култури („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 13. став 3. Одлуке о 
оснивању позоришта „Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar 
Kamaraszínház” у Сенти („Службени лист општине Сента“, бр. 1/2008, 15/2008, 
2/2009, 9/2011 и 2/2013),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други 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 27. 
јуна 2019. године,  донела је 

 
Р  Е  Ш   Е   Њ  E 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА “ СЕНЋАНСКОГ 
МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА - ZENTAI MAGYAR 

KAMАRASZÍNHÁZ” У СЕНТИ 

I 

 
Именује се за члана Управног одбора “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, и Анико Месарош из Сенте,  
као представник оснивача – општине Сента. 

 
II 

 
Мандат члана Управног одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - 
Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, траје до истека мандата чланова Управног 
одбора именованих решењем Скупштине општине Сента број 020-74/2017-I од  
22. јула 2017. године.  
 

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

 
 

Образложење: 
 
Скупштина општине Сента на седници одржаној 22. јула 2017. године, решењем 
број 020-73/2017-I, констатовала престанка мандата председнику и свим 
члановима Управног одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai 
Magyar Kamaraszínház” у Сенти. 
 
Скупштина општине Сента на седници одржаној 22. јула 2017. године, решењем 
број 020-74/2017-I, именовала је председника и једног члана  Управног одбора 
“Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти, са мандатом у трајању од четири године (почев од 13. јула 2017. године). 
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Један од предложених чланова Управног одбора - представник оснивача није 
именован, те је неопходно да се спроводи нови поступак за именовање једног члана 
Управног одбора  - представника оснивача. 

Одредбом члана 41. став 3 . Закона о култури („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је: „Чланове управног одбора 
именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности“. 

Одредбом члана 42. став 6. Закона о култури, прописано је: „Чланови управног 
одбора установе из става 1. овог члана именују се на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута“.  

Одредбом члана 42. став 4. Закона о култури, прописано је: „У случају преношења 
оснивачких права на национални савет у складу са чланом 24. став 3. Закона о 
култури, актом о преношењу оснивачких права се утврђује начин именовања 
чланова управног одбора.“ 

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

 
Према члану 1. тачка  4. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом “Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar 
Kamaraszínház” у Сенти,  уговорне стране су сагласне, Савет именује два члана у 
Управни одбор Установе, као Установе од посебног значаја за мађарску културу, 
у складу са законом којим се уређује област културе. 

 
Према члану 1. тачка  5. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом “Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar 
Kamaraszínház” у Сенти,  уговорне стране су сагласне,  Савет учествује  у  
поступку  именовања  оних  чланова  Управног одбора установе које не именује 
сам, на начин да пре доношења одлуке Општина Сента треба да обезбеди 
претходно мишљење Савета. 
 
Према члану 6. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом 
“Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти,  уговорне стране сагласне су да се измени број чланова Управног одбора 
Установе према следећем: након измене оснивачког акта и Статута Установе број 
чланова  Управног  одбора  повећаће  се  на  5  (пет),  од  којих  су  по  2  
представника Општине Сента односно Савета, док је 1 члан представник 
запослених. Именовање и разрешење   представника   Општине   Сента   и   
запослених   остаје   у   надлежности Скупштине општине Сента, док ће своје 
представнике Савет именовати самостално.  

24



 
Одредбом члана 13. став 3. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти ("Службени лист општине 
Сента", бр. 1/2008, 15/2008, 2/2009, 9/2011 и 2/2013), прописано је:  „Председника 
и два члана (у који  број се подразумева и представник запослених) Управног 
одбора именује и разрешава Скупштина општине, из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности“. 
 
Одредбом члана 13. став 6. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, прописано је:  „Општина   
Сента   обезбеђује   учествовање   Националног   савета   у   поступку 
именовања  оних  чланова  Управног  одбора  Позоришта  које  Национални  
савет  не именује  сам,  на  начин  да пре  доношења  одлуке  Општина  Сента  
треба  да обезбеди претходно мишљење Националног савета“. 
 
Одредбом члана 13. став 8. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, прописано је:  „Председник и 
чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити 
именовани највише два пута.” 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други 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, усвојило je предлог Решења о члана Управног  одбора 
“Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти и упутило га Националном савету мађарске националне мањине ради давања 
претходног мишљења о кандидату за члана Управног одбора установе кога 
Национални Савет не именује сам. 

 
Извршни одбор Националног савета мађарске националне мањине на седници 
одржаној дана 3. јуна 2019. године под бројем V/Z/156/2019, донео је Закључак да  
подржава именовање Аникоа Месaрош из Сенте за члана Управног одбора 
“Сенћанскоg мађарскоg камерноg позориштa - Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти.  
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Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента и мишљења Националног савета мађарске националне мањине, за именовање  
председника и два члана Управног одбора “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, донела је решење као у 
диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје 
непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 
Република Србија                                      
Аутономна Покрајина Сента            Заменик председника Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                                 Тибор Патаки с. р. 
Број: 020-28/2019-I  
Дана: 27. јуна 2019. године 
Сента 
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Предлог 
На основу члана 45. став 4 . Закона о култури („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
други 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 27. јуна 2019. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА “СЕНЋАНСКОГ 
МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА - ZENTAI MAGYAR 

KAMАRASZÍNHÁZ” У СЕНТИ 
 

I 
 
Разрешава се члан  Надзорног одбора “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, и то Арнолд Балог из Сенте, 
представник запослених - члан Надзорног oдбора. 
 

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

 
Образложење: 

 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 22. јула 2017. године, решењем 
број 020-76/2017-I,  именовала је председника и члана  Надзорног одбора 
“Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти, са мандатом у трајању од четири године (почев од 13. јула 2017. године).  

 
Члану Надзорног одбора, Арнолду Балогу, престао je радни однос у Сенћанском 
мађарском камерном позоришту - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, те је 
установа 27. марта 2019. године, обавестила општину Сента да су запослени  
установе предложили новог члана – представника запослених у Надзорни одбор, и 
то Саболча Бата из Тетовог села.  

 
Одредбом члана 45. став 4 . Закона о култури („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је: „Чланове надзорног одбора 
именује и разрешава оснивач“. 

 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други 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“. 
 
Будући да je члану  Надзорног  одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта 
- Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти престао радни однос у установи, 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента,  донела је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје 
непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
  

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-26/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
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Предлог 
На основу члана члана 45. став 4 . Закона о култури („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.),, члана 14. став 3. и 5. Одлуке о оснивању 
позоришта „Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar 
Kamaraszínház” у Сенти („Службени лист општине Сента“, бр. 1/2008, 15/2008, 
2/2009, 9/2011 и 2/2013),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други 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 27. 
јуна  2019. године, донела је 
 

Р   Е  Ш  Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА “СЕНЋАНСКОГ 

МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА - ZENTAI MAGYAR 
KAMАRASZÍNHÁZ” У СЕНТИ 

 
I 

Именује се за члана Надзорног одбора “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, Саболч Бата из Тетовог села,  
као представник запослених. 

  
II 

Мандат члана Надзорног одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - 
Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти траје до истека мандата чланова Надзорног 
одбора именованих решењем Скупштине општине Сента број 020-76/2017-I од  
22. јула 2017. године године.  
 

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

 
 

Образложење: 
 

Скупштина општине Сента на седници, одржаној 22. јула 2017. године, решењем 
број 020-76/2017-I,  именовала је председника и члана  Надзорног одбора 
“Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у 
Сенти, са мандатом у трајању од четири године (почев од 13. јула 2017. године).  

 
Члану Надзорног одбора, Арнолду Балогу, престао je радни однос у Сенћанском 
мађарском камерном позоришту - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, те је 
установа 27. марта 2019. године, обавестила општину Сента да су запослени  
установе предложили новог члана – представника запослених у Надзорни одбор, и 
то Саболча Бата из Тетовог села.  
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Одредбом члана 45. став 4 . Закона о култури („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), прописано је: „Чланове надзорног одбора 
именује и разрешава оснивач“. 

Одредбом члана 45. став 5 . Закона о култури, прописано је: „Председника 
надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора“. 

Одредбом члана 46. став 3. Закона о култури прописано је: „У случају преношења 
оснивачких права на национални савет националне мањине у складу са чланом 24. 
став 3. овог закона, актом о преношењу оснивачких права утврђује се начин 
именовања чланова надзорног одбора“.  

Општина Сента и Национални савет мађарске националне мањине дана 29. октобра 
2012. године, под бројем  6-11/2012-I, закључили су Уговор о делимичном преносу 
оснивачких права над установом “Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai 
Magyar Kamaraszínház” у Сенти („Службени лист општине Сента“, бр. 34/2012). 
 
Према члану 1. тачка  6. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над 
установом “Сенћанско мађарско камерно позориште - Zentai Magyar 
Kamaraszínház” у Сенти,  уговорне стране су сагласне, да Савет именује једног 
члана Надзорног одбора Установе. 
 
Одредбом члана 14. став 1., 3-7 и 9. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти ("Службени лист 
општине Сента", бр. 1/2008, 15/2008, 2/2009, 9/2011 и 2/2013), прописано је:  
 
„У позоришту се образује Надзорни одбор“. 

 
Председника  и једног члана именује и разрешава Скупштина општине, а трећег 
члана Надзорног одбора именује и разрешава Национални савет. 
 
Председника Надзорног одбора именује Скупштина општине из реда чланова 
одбора. 

 
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на предлог 
репрезентативног синдиката Позоришта, односно већине запослених. 

 
Један члан Надзорног одбора се именује из реда мање заступљеног пола. 
 
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута“. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други 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“. 
 
Будући да je члану  Надзорног  одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта 
- Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти престао радни однос у установи, 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, утврдџио је предлог Решења о именовању новог члана 
Надзорног одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - Zentai Magyar 
Kamaraszínház” у Сенти и упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и 
доношење.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за именовање председника и члана Надзорног одбора “Сенћанског мађарског 
камерног позоришта - Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти,  донела је решење 
као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје 
непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-27/2019-I 
Дана:  27. јуна 2019. године  
С е н т а 

 
  Заменик председника Скупштине пштине Сента  

Тибор Патаки с.р. 
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