Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 2/2020-I
Дана: 25. августа 2020. године
Сента
На основу члана 47. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број
4/2019) и члана 81. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист
општине Сента“, број 3/2018)

САЗИВАМ
2. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА
28. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ (ПЕТАК)
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине општине Сента са почетком у 9,00
часова.
Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:
1. Разматрање предлога Решења о оснивању Одбора за кадрове, избор и именовање и
мандатно-имунитетна питања;
2. Разматрање предлога Решења о констатовању престанка дужности председника
Управног одбора Центра за социјални рад Сента.

Председница Скупштине општине Сента
Жофиа Сабо Декањ с. р.

Предлог
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 47. и члана 49.
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 52. став 1.,
члана 60. и члана 62. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист
општине Сента“, бр. 3/2018), Скупштина општине Сента на својој седници од 28. августа
2020. године донела је
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РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ ОДБОРА ЗА КАДРОВЕ, ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И МАНДАТНОИМУНИТЕТНА ПИТАЊА

I
Оснива се одбор за кадрове, избор и именовање и мандатно-имунитетна питања у следећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ева Хевер - председник одбора
Сузана Нађ из Сенте - члан одбора
Јудит Граца Хармат из Кевија - члан одбора
Ђенђи Ђери из Сенте - члан одбора
Каталин Бурањ из Сенте - члан одбора

II
Мандат чланова Одбора траје док траје мандат одборника Скупштине која их је образовала.
III
Ово Решење објављује се у „Службеном листу општине Сента".
Образложење:
Одредба члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописује да Скупштина општине
оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна
тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и обављају
друге послове утврђене статутом општине (став 2.). Број радних тела, избор, права и дужности
председника и чланова радних тела утврђују се пословником о раду скупштине општине (став
3.).
Одредба члана 45. став 1. Статута општине Сента прописује да Скупштина општине, у складу
са законом оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности.
Одредба члана 49. став 1. Статута општине Сента прописује да Скупштина општине оснива
стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних и посебних радних тела,

избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних радних тела, као и друга
питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела (став 2.). Актом о образовању
повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се оснива, задаци радног
тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и
чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела (став 3.).

Одредба члана 52. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да
Скупштина општине образује стална радна тела за разматрање питања из надлежности
Скупштине, предлагање аката, као и сагледавање стања у области за које је одређено радно
тело задужено.
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Одредба члана 60. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да Одбор
за кадрове, избор и именовање и мандатно-имунитетна питања:
1) даје предлоге за доношење аката који регулишу остваривање права и обавеза одборника;
2) даје предлоге за доношење аката који регулишу имунитет одборника;
3) разматра питања у вези мандата и имунитета одборника;
4) разматра разлоге престанка мандата одборника;
5) разматра предлоге аката о избору директора, управних и надзорних одбора јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или сувласник Општина и
6) разматра друга питања из свог делокруга.
Одбор има пет чланова именованих из редова одборника и грађана (став 2.).
Одредба члана 62. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента 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. За председника и чланове сталних радних тела, поред одборника могу се
изабрати и грађани који су афирмисани у области за коју се радно тело образује (став 2.).
Одборник може бити члан највише једног сталног радног тела (став 3.). О предложеној листи
за председника и чланове сталних радних тела, по завршеној расправи, одлучује се у целини,
јавним гласањем (став 4.). Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина
присутних одборника (став 5.).

Одредба члана 63. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да мандат
чланова сталних радних тела траје док траје мандат одборника Скупштине која их је
образовала.
На основу цитираних одредаба Закона о локалној самоуправи, Статута општине Сента и
Пословника о раду Скупштине општине Сента, а на основу предлога Одборничких група,
донето је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 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: 020-60/2020- I
Дана: 28. августа 2020. године
С е н т а

Председница Скупштине општине Сента

Жофиа Сабо Декањ
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Предлог
На основу члана 123. став 1. и 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
РС“, бр. 24/2011), члана 30. став 3. и члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 13. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на
седници, одржаној 28. августа 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА
I
Констатује се престанак дужности председника Управног одбора Центра за
социјални рад Сента ИГОРУ СТОЈКОВУ, због потврђивања одборничког
мандата.
II
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“.
Образложење:
Одредба члана 123. став 1. Закона о социјалној заштити прописује да су органи
центра за социјални рад су: директор, управни одбор и надзорни одбор. Управни
одбор центра за социјални рад има пет чланова и чине га два представника по
предлогу запослених и три представника оснивача, од којих је један из реда
чланова удружења чији су циљеви усмерени на заштиту права социјално
угрожених лица, ако на територији за коју је основан центар за социјални рад
делује и има седиште такво удружење (став 2.).
Одредба члана 30. став 3. Закона о локалној самоуправи прописује да даном
потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала, односно поставила
скупштина јединице локалне самоуправе, престаје функција на коју су именовани,
односно постављени.
Решењем о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за
социјални рад Сента бр. 020-21/2017-I од 24. фебруара 2017. године, Игор Стојков
именован је за председника Управног одбора Центра за социјални рад.
Дана 21. августа 2020. године, на конститутивној седници Скупштине општине
Сента, Решењем о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Сента бр.
020-33/2020-I, именованом је потврђен мандат одборника у Скупштини општине
Сента.
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На основу цитиране одредбе из члана 30. став 3. Закона о локалној самоуправи,
именованом је по сили закона престала дужност председника Управног одбора
Центра за социјални рад.
На основу напред изнетог Скупштина општине Сента, донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 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: 020-61/2020- I
Дана: 28. августа 2020. године
С е н т а

Председница Скупштине општине Сента

Жофиа Сабо Декањ

