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1. 
На основу члана 3. и 4. Закона о јавним службана („Службени гласник РС“ бр. 42/91) а у вези са 
члана 10. став 1 тачке 9. Закона о делатностима од општег интереса у области културе („Службени 
гласник РС“ бр.49/92), и члана 19. став 1. тачке 7. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ број 1/2006-пречишћени текст и 2/2007), Скупштина општине Сента на седници од 
19.02.2008.г. донела је  
 

 
О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ ПОЗОРИШТА  „СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ“ – 
„ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ” 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком оснива се Позориште „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – „Zentai Маgyar 
Kamaraszínház” -  установа у области културе. 
 

Члан 2. 
Назив установе је: 
Позориште „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште” – „Zentai Magyar Kamaraszínház” ( у даљем 
тексту: Позориште). 
Седиште Позоришта је у Сенти, ул.Главна бр.15. 
 

Члан 3. 
Делатност позоришта је: 

- 12034 културно-уметничка делатност 
- 120341 културно-музичка делатност, драмска, оперска балетска и сродне уметничке 

делатности. Оркестарска, камерна, солистичка, инструментална, стваралачка и извођачка 
делатност. 

- 22130 издавачка делатност 
- 120349 остале култуно-уметничке делатности 
 

Члан 4. 
Средстава за оснивање и почетак рада Позоришта утврђује се у укупном износу од 1.000.000,00 
(један милион) динара која су обезбеђана у буџету општине Сента.  

 
Члан 5. 

Позориште је правно лице са правима, обавезама и одговорностима која има на основу закона и ове 
одлуке. 
Оснивач одговара за обавезе Позоришта до висине средстава обезбеђених за оснивање и почетак 
рада Позоришта. 
Позориште за своје обавезе одговара својом целокупном имовином. 
 

 
Члан 6. 

Позориште стиче средства за  оснивање и обављање своје делатности из буџета општине Сента, 
непосредно од обављања делатности, донаторством и из других извора у складу са законом. 
 

Члан 7. 
Позориште је дужно своју делатност обављати на начин којим ће обезбедити остваривање циљева 
утврђених овом одлуком. 
Скупштина општине Сента у вршењу овлашћења оснивача Позоришта даје сагласност на општа 
акта Позоришта, на начин обављања делатности  председник општине даје сагласност на акт о 
утврђивњу броја и структуре запослених у остваривању делатности Позоришта. 
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Члан 8. 
Оснивач у вршењу надзора над обнављањем делатности Позоришта има право на: 

- директору и Управном одбору Позоришта предлажу мере у циљу остваривања функције 
Позоришта 

- у складу са законом предузимају потребне мере којима се обезбеђују услови за садржајно и 
квалитетно остваривање делатности Позоришта 

- даје своје мишљење о програму рада 
- осим годишњег извештаја о раду траже подношење и других извештаја о раду и пословању 

Позоришта. 
 

Члан 9. 
Позориште је дужно да у остваривању делатности поступа по предлозима оснивача, те да му 
поднесе годишњи програм рада и извештај о раду и остваривању делатности, а на његово тражење и 
друге извештаје. 
 

Члан 10. 
Органи Позоришта су: 

- Директор 
- Управни одбор 
- Надзорни одбор 

 
Члан 11. 

Директор Позоришта организује и руководи радом и пословањем Позоришта, заступа Позориште 
према трећим лицима и одговоран је за законитост рада установе. 
 

Члан 12. 
Послове вршиоца дужности директора до именовања директора Позоришта на основу конкурсног 
поступка спроведеног у складу са одредбама Статута Позоришта а најдуже годину дана обављаће 
Иван Вукосављев, Сента, ул. Браћа Леви бр. 76.  ЈМГБ : 2412970820039. 
Вршиоц дужности директора дужан је: 

- да предузме потребне мере за упис у судски регистар новооснованог позоришта 
- сачини финансијску концепцију за почетак рада и касније несметано обављање делатности 

Позоришта 
- успоставља контакт са оним позоришним установама које Позоришту у оснивању могу да 

пруже ефикасну стручну и техничку помоћ 
- да да предлог за прву премијерну представу 
- сачини потребну уметничко-кадровску концепцију ангажовања, запошљавања и стварања 

уметничког кадра за будуће потребе Позоришта 
- врши и друге послове из надлежности органа управљања 
-  

Члан 13. 
Управни одбор Позоришта има 5 (пет) чланова и то 3 (три) представника оснивача и 2 (два) члана 
од стране запослених у Позоришту. 
Управни одбор: 

- доноси Статут Позоришта 
- одлучује о пословању установе 
- доноси програм рада 
- одлучује о коришћењу средстава у складу са законом 
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун 
- расписује конкурс за именовање директора 
- врши и друге послове утврђене статутом. 
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Члан 14. 
Надзорни одбор има три члана и то два представника оснивача и једног представника запослених у 
Позоришту. 
Надзорни одбор:  

- врши надзор над пословањем Позоришта 
- пре утврђивања разматра годишњи извештај и годишњи обрачун 
- о извршеном надзору у писменој форми обавештава управни одбор и оснивача. 

 
Члан 15. 

Одлуку о именовању директора, Управног одобра и Надзорног одбора доноси Скупштина општине 
Сента. 
Директор, чланови Управног одбора и Надзорног одбора именују се на мандатни период од четири 
године са могућношћу поновног именовања. 
 

Члан 16. 
О именовању чланова Управног и Надзорног одбора Скупштина општине Сента доноси решење у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 17. 
Управни одбор је дужан да донесе Статут Позоришта у року од 30 дана од дана свог конституисања. 
Управни одбор је дужан да распише конкурс за избор и именовање директора Позоришта у року од 
10 дана од дана давања сагласности на Статут Позоришта. 
 

Члан 18. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сента“ 
 
 
Република Србија 
АП Војводина-Општина Сента 
Скупштина општине 
Број: 63-1/2008-V 
 

 
Председник СО 

Борбељ Ференц, с.р. 
 

 
2. 
На основу члана 104-183 Закона о привредним друштвнима („Сл.гласник РС“ бр.125/2004), члана 
78. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.1/2006-пречишћени текст и 
2/2007), Скупштина општине Сента на својој седници од 19. 02. 2008.г. доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИХВАТАЊУ ПРИСТУПАЊА ОСНИВАЧА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР д.о.о.-ÜZLETI 

INKUBÁTOR Kft.” СЕНТА-ZENTA 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком се регулише приступање новог оснивача привредног друштва са ограниченом 
одговорношћу „Пословни инкубатор д.о.о.-Üzleti inkubátor Kft” Сента-Zenta, чији је једини оснивач 
општина Сента. 
 

Члан 2. 
Општина Сента, као једини оснивач друштва из члана 1. ове одлуке прихвата приступање новог 
оснивача  Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP” из 
Новог Сада, Змај Јовина 4. 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
Број 1. 19. фебруар 2008. 

 

              страна - 4 -

Члан 3. 
Досадашњи једини оснивач друштва из члана 1. ове одлуке, као преносилац, преноси без накнаде на 
новог оснивача Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP”, 
као стицаоца, удео у друштву у висини од 35% основног капитала друштва, што представља 175 
ЕУР-а. 
 

Члан 4. 
Општина Сента и Фонд за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – 
VIP” закључују уговор о преносу удела сходно одредбама ове одлуке. 
 
Овлашћује се председник општине Сента Јухас Атила да закључи уговор из става 1. 
 

Члан 5. 
Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“ 
 
Република Србија 
АП Војводина-Општина Сента 
Скупштина општине 
Број: 023-4/2008-V 
 

 
Председник СО 

Борбељ Ференц, с.р. 
 

 
3. 
На основу члана 104-183 Закона о привредним друштвнима („Сл.гласник РС“ бр.125/2004), члана 
78. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.1/2006-пречишћени текст и 
2/2007), Скупштина општине Сента на својој седници од 19.02.2008.г. доноси 
 
 

З  А К Љ У Ч А К 
О ДАВАЊУ ОДОБРЕЊА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

„ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР д.о.о.-ÜZLETI INKUBÁTOR Kft.” СЕНТА-ZENTA 
 
I 

 
Даје се одобрење за закључивање уговора о изменама и допунама оснивачког акта привредног 
друштва са ограниченим одговорношћу „Пословни инкубатор д.о.о.-Üzleti inkubátor Kft.” Сента-
Zenta, који уговор се закључује између општине Сента и Фонда за подршку инвестиција у 
Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP” из Новог Сада, Змај Јовина 4. 
 

II 
 
Овлашћује се Јухас Атила, председник општине Сента да потпише уговор из става I овог закључка. 
 

III 
 
Овај закључак и уговор из става I објављује се у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија 
АП Војводина-Општина Сента 
Скупштина општине 
Број: 023-5/2008-V 
 

 
Председник СО 

Борбељ Ференц, с.р. 
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На основу члана 104-183 Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.125/2004)  
 
Општина Сента, коју заступа председник општине Јухас Атила, Главни трг бр.1. Сента, матични 
број 08038490 ПИБ број 102692306 (у даљем тексту: општина Сента) 
и  
Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP” кога заступа 
директор Бранислав Бугарски, са седиштем у Новом Саду, Змај Јовина 4. матични број 08825360. ( у 
даљем тексту: VIP) 
Дана ________2008.г. закључјују  
 

У Г О В О Р 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР д.о.о.-ÜZLETI 

INKUBÁTOR Kft.” СЕНТА-ZENTA 
 

Члан 1. 
 

Овим уговором се врше измене и допуне оснивачког акта привредног друштва са ограниченим 
одговорношћу „Пословни инкубатор д.о.о.-Üzleti inkubátor Kft.” Сента-Zenta, донетог на седници 
Скупштини општине Сента од 18.07.2007.г. под бројем 3-5/V-07 ( у даљем тексту: оснивачки акт). 
 

Члан 2. 
 

У члану 9. став 1 оснивачког акта мења се и гласи: „Оснивачи друштва су: Општина Сента, са 
седиштем у Сенти, Главни трг бр.1. матични број 08038490 ПИБ 102692306 и Фонд за подршку 
инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP” са седиштем у Новом Саду, Змај 
Јовина 4. матични број 08825360“. Фонд за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment 
Promotion – VIP” преноси досадашњем једином оснивачу део оснивачког улога у висини од 175 
ЕУРА у динарској противвредности и на тај начин се сматра да је уплатио свој део од оснивачког 
улога. 
 

Члан 3. 
 

Члан 13. оснивачког акта мења се и гласи: „Органи друштва су: Скупштина и директор друштва„ 
 

Члан 4. 
 

Након члана 13. оснивачког аката додаје се нови члан 13/а који гласи: 
„Скупштину чине чланови друштва, који на Скупштини имају право гласа сразмерно 
процентуалном учешћу у капиталу друштва утврђеном у члану 2. овог уговора: 

- Општина Сента – 65% 
- Фонд за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ - 

35%. 
Скупштину ће сачињавати оснивачи и то два члана испред општине а један члан испред Фонда за 
подршку инвестиција у Војводини “Vojvodina Investment Promotion – VIP”. 
Чланове друштва на Скупштини могу заступати њихови представници, на основу уредног 
пуномоћја потписаног од стране овлашћеног лица друштва.  
Скупштина своја права и дужности врши сагласно одредбама Закона. 
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Члан 5. 

Након члана 13/а оснивачког акта додаје се нови члан 13/б који гласи: 

„Скупштина друштва одлучује о: 

1. одобравању послова закључених у вези са оснивањем друштва пре регистрације;  
2. избору и разрешењу директора и утврђивању њихове накнаде, односно зараде; 
3. одобравању финансијских извештаја, доношењу одлуке о времену и износу исплате 

члановима друштва; 
4. именовању интерног ревизора, одбора ревизора друштва и потврђивању њихових 

налаза и мишљења, утврђивању накнаде или других услова њиховог уговора са 
друштвом; 

5. именовању ликвидационог управника и потврђивању ликвидационог биланса; 
6. повећању и смањењу основног капитала друштва, стицању сопствених удела и 

повлачењу и поништењу удела, као и о емисији хартија од вредности; 
7. давању прокуре и пословног пуномоћја за све огранке друштва; 
8. одлучивању о допунским улозима од стране чланова друштва; 
9. искључењу члана друштва, пријему новог члана и преносу удела на трећа лица када је 

одобрење друштва потребно; 
10. статусним променама, промени правне форме и престанку друштва; 
11. давању одобрења на правне послове чланова друштва, односно директора и других 

лица; 
12. стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике 

вредности; 
13. измени оснивачког акта или уговора чланова друштва; 
14. образовању огранка; 
15. доношењу пословника о свом раду; 
16. промени процентуалног учешћа чланова друштва у основном капиталу друштва; 
17. утврђује опште и посебне услове за конкурс за избор директора уз сагласност оснивача 
18.  и друго.“ 

 
Члан 6. 

 
Након члана 13/б оснивачког аката додаје се нови члан 13/в који гласи 

„Седнице Скупштине сазива директор. 

Место одржавања Скупштине одређује директор друштва у позиву за седницу.“ 

Члан 7. 

Након члана 13/в оснивачког акта додаје се нови члан 13/г који гласи: 

„Годишња седница Скупштине чланова друштва одржава се најкасније у року од три месеца од дана 
завршетка пословне године.“  
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Члан 8 

Након члана 13/г оснивачког акта додаје се нови члан 13/д који гласи: 

„Захтев за сазивање седнице може да поднесе директору било који члан у било које време. 

Ванредна седница Скупштине друштва обавезно се сазива када то у писаном облику захтева било 
који од  чланова друштва.  

Захтев за сазивање ванредне седнице упућује се директору. 

Ако директор не сазове ванредну седницу у року од 15 дана од пријема захтева, подносиоци захтева 
могу, уз навођење дневног реда, сами да сазову скупштину, у ком случају скупштина одлучује ко 
сноси трошкове тако сазване седнице. 

Седница Скупштине чланова друштва сазива се писаним позивом упућеним сваком члану друштва 
на адресу која се води у књизи удела, а који уз писану сагласност може бити и у електронском 
облику. 

Уз позив се доставља и предлог дневног реда седнице. 

Позив за седницу Скупштине чланова доставља се сваком члану најкасније 7 дана, најраније 15 дана 
пре дана одржавања седнице. 

Скупштина одлучује о питањима наведеним у дневном реду и о питањима које предложи било који 
члан друштва који је о томе обавестио остале чланове друштва најкасније 3 дана пре дана 
одржавања седнице.  

Питања која нису наведена у дневном реду достављеном уз позив, могу се уврстити у дневни ред 
ако се ни један члан не противи расправи и гласању о њима.  

Приговор на неправилности у раду седнице могу доставити чланови који су били присутни на 
седници у току њеног трајања или најкасније 3 дана после одржавања седнице у писменом облику. 

Скупштина чланова друштва доноси Пословник скупштине којим ближе утврђује начин рада и 
одлучивања. 

Седницом Скупштине председава председавајући који се бира између чланова Скупштине. 

Председавајући Скупштине именује записничара и члана који оверава записник. 

Директор има право да присуствује седници Скупштине.“ 

Члан 9 

Након члана 13/д оснивачког акта додаје се нови члан 13/ђ који гласи: 

„Скупштина одлучује једногласно о:  

- изменама и допунама оснивачког акта и уговора чланова друштва;  
- повећању и смањењу основног капитала;  
- статусним променама; промени правне форме и престанку друштва;  
- располагању имовином друштва велике вредности;  
- промени процентуалног учешћа чланова друштва у основном капиталу друштва; 
- избору директора и разрешењу директора 
- утврђивању услова за коришћење услуга друштва; 
- реинвестирању добити.  
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О свим другим питањима Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова друштва са 
правом гласа. 

Одлуке Скупштине уносе се у записник. 

Записник садржи нарочито податке о: председавајућем, присутним лицима, записничару, питањима 
која су предмет гласања, броју гласова за одлуку, против одлуке и броју уздржаних гласова, 
приговору чланова друштва на вођење седнице, издвојеним мишљењима, приговору директора на 
одлуке. 

Уз записник се прилажу списак присутних учесника и докази о сазивању Скупштине.“ 

Члан 10. 

Члан 14. оснивачког акта мења се и гласи: 

„Директор је надлежан за : 

1. заступање друштва и вођење послова друштва у складу са Законом и овим Уговором; 
2. утврђивање предлога пословног плана; 
3. сазивање седнице скупштине чланова и утврђивање предлога дневног реда и спровођење 

одлука скупштине чланова; 
4. одређивање дана са којим се утврђује листа чланова друштва са правом на обавештавање, 

дан утврђивања дивиденде и дан плаћања дивиденде, гласања и друга питања; 
5. закључење уговора о кредиту; 
6. утврђивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити, као и 

дана стицања права гласа и других права чланова друштва; 
7. давање и опозивање прокуре; 
8. извршење одлука о стицању сопствених удела и повлачења и поништења удела; 
9. издавање обвезница или других хартија од вредности; 
10. и друго.“ 

Члан 11. 

Остале одредбе оснивачког акта остају непромењене. 

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) примерaка, од којих свака страна задржава по два примерка, а један 
примерак задржава орган за оверу потписа. 

У Сенти, ________2008.г. 

Оснивачи: 
 
 

Општина Сента 
Јухас Атила, с.р. 
 

ФОНД ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У 
ВОЈВОДИНИ 

„VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – 
VIP” 

Бранислав Бугарски 
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4. 
На основу члана 104-183 Закона о привредним друштвнима („Сл.гласник РС“ бр.125/2004), члана 
78. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.1/2006-пречишћени текст и 
2/2007), Скупштина општине Сента на својој седници од  19.02.2008.г. доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР д.о.о.-ÜZLETI 
INKUBÁTOR Kft.” СЕНТА-ZENTA 

 
I 
 

Од стране оснивача општине Сента у Скупштину привредног друштва са ограниченом 
одговорношћу „Пословни инкубатор д.о.о.-Üzleti inkubátor Kft” Сента-Zenta именују се следећи 
чланови: 
 
- Берењи Ласло из Сенте 
- Ковач Јожеф из Сенте 

 
II 

 
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија 
АП Војводина-Општина Сента 
Скупштина општине 
Број: 020-6/2008-V 
 

 
Председник СО 

Борбељ Ференц, с.р. 
 

 
 
5. 
На основу члана 20. став 1. тачка 24. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007), члана 33. став 4. Закона о прекршајима („Службени гласник СРС“, број 44/89 и 
„Службени гласник РС“, број 21/90, 11/92, 20/93, 53/93, 28/94, 36/98, 44/98 и 55/04) и члана 19. став 
1. тачка 17. Статута Општине Сента, („Службени лист општине Сента“, број 1/06 – пречишћен текст 
и 2/2007) 
 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 19.02.2008. године донела је 
 
 

О     Д     Л     У     К     У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ОДРЕЂЕНИМ 

ДЕЛАТНОСТИМА И НА ОДРЕЂЕНИМ ПОСЛОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
СЕНТА 

 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о радном времену у одређеним делатностима и на 
одређеним пословима на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 10/98, 
2/99 и 7/99). 
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Члан 2. 
Члан 18. мења се и гласи: 
„Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго 
правно лице ако поступи супротно одредбама из члана 4. став 1. и члана 5. ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се са новчаном казном од 250 до 25.000 динара и 
одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу. 
Новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и 
приватни предузетник.“ 
 

Члан 3. 
Члан 19. мења се и гласи: 
„Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго 
правно лице ако поступи супротно одредбама члана 7., 8. и 10. ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 250 до 25.000 динара и одговорно 
лице у привредном друштву или другом правном лицу. 
Новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара казниће се за прекршај уз става 1. овог члана и 
приватни предузетник.“ 

 
Члан 4. 

 
Ова одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија 
АП Војводина-Општина Сента 
Скупштина општине 
Број: 3-2/2007-VI 
 

 
Председник СО 

Борбељ Ференц, с.р. 
 

 
6. 
На основу члана 13. Правилника о условима у погледу стручног кадра и начину издавања и 
одузимања лиценце за обављање енергетских делатности („Сл. гласник РС.“ број 117/05, 40/06) на 
основу Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за 
обављање енергетских делатности („Службени лист општине Сента“ бр. 8/07)  и члана 19. став 1. 
тачка 5. и члана 78. Статута општине Сента („Сл. лист општине Сента „ број 1/2006- пречишћен 
текст и 2/2007 ), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 19.02.2008. године доноси 

 
О Д Л У К У 

О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2008. ГОДИНУ 

 
I. 

На основу Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце 
за обављање енергетских делатности СО Сента, вредност  коефицијента за обрачун висине накнаде 
за лиценце за обављање енергетских  делатности за 2008. годину, износи 3.500,00 динара. 
 

II. 
Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија 
АП Војводина-Општина Сента 
Скупштина општине 
Број: 3-3/2008-V 
 

 
Председник СО 

Борбељ Ференц, с.р. 
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7. 
На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр.129/2007) и члана 78. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.1/2006 – пречишћени текст и 2/2007), 
Скупштина општине Сента на седници од 19. 02. 2008.г. доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

СЕНТА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
 
 
I 
 

Именује се Изборна комисија општине Сента у следећем саставу: 
1. Пастор Марија – за председника на предлог одборничке групе „Коначно заједно за Сенту“  

др.Жолдош Ференц – за заменика председника на предлог одборничке групе „Коначно 
заједно за Сенту“ 

2. Бало Ливија – за члана на предлог одборничке групе „Коначно заједно за Сенту“  
Тари Ласло за заменика члана по предлогу одборничке групе „Коначно заједно за Сенту“ 

3. Молнар Чикош Јожеф – за члана на предлог одборничке групе „Коначно заједно за Сенту“  
Киш Бичкеи Арпад – за заменика члана на предлог одборничке групе „Коначно заједно за 
Сенту“ 

4. Деак Иштван – за члана на предлог одборничке групе Грађанског Савеза Мађара  
Мартоноши Золтан – за заменика члана на предлог одборничке групе Грађанског Савеза 
Мађара 

5. Рац Сабо Ференц – за члана на предлог Г 17 ПЛУС  
Чолак Миливој – за заменика члана на предлог Г 17 ПЛУС 

6. Кираљ Иштван – за члана на предлог Војвођанске партије 
 Гомбош Јожеф – за заменика члана на предлог Војвођанске партије 

7. Вуканић Радомир – за члана на предлог Демократске странке 
 мр Сегеди Ксенија на предлог Демократске странке 

 
II 

 
Именовањем председника, чланова и њихових заменика Изборне Комисије општине Сента престаје 
мандат председника, чланова и њихових заменика Изборне Комисије општине Сента именованих 
решењем Скупштине општине Сента бр. 020-30/IV-05 од 14.07.2005 и решењем Скупштине 
општине Сента бр.020-55/V-07 од 18.07.2007.г. 
 
 

III 
 
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија 
АП Војводина-Општина Сента 
Скупштина општине 
Број: 020-5/2008-V 
 

 
Председник СО 

Борбељ Ференц, с.р. 
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8. 
На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Сл. Гласник РС” бр. 129/07), члана 78. Статута 
општине Сента („Сл. Лист општине Сента“ бр. 1/2006 – пречишћен текст и 2/2007) Скупштина 
општине Сента на својој седници од 19. 02. 2008. године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА И ЊЕГОВОГ 

ЗАМЕНИКА 
 

 
I. Геблеш Казмер, дипл. правник из Сенте именује се за секретара Изборне комисије 

општине Сента. 
 
II. Кечкеш Деже, дипл. правник из Сенте именује се за заменика секретара Изборне 

комсиије Општине Сента. 
 

 
III. Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 

 
Република Србија 
АП Војводина-Општина Сента 
Скупштина општине 
Број: 020-7/2008-V 
 

 
Председник СО 

Борбељ Ференц, с.р. 
 

 
9. 

На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 47/2003 
и 34/2006) и члана 19. и 78. став 1. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ број 
1/2006 – пречишћен текст и 2/2007), 

Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 19.02. 2008. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 
 

Члан 1. 
 
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за планове Општине Сента (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 
 

1. ТОЛМАЧИ ГЕЗА дипл.инг.грађ. – председник Комисије 
2. ТУЗА ВАЛЕРИЈА дипл.инг.грађ. – члан Комисије 
3. ТОТ ЕЛЕОНОРА дипл.инг.грађ. – члан Комисије 
4. ВАЛКАИ ЗОЛТАН дипл.инг.арх. – члан Комисије 
5. МАЈОРОШ ЊИЛАШ ЕРЖЕБЕТ дипл.инг.пејз. и врт. ахитектуре – члан Комисије 

 
Шести и седми члан Комисије именују се на предлог Покрајинског секретаријата за 

архитектуру, урбанизам и градитељство Нови Сад: 
 

6. ЈОВАН ЗОРИЋ дипл.инг.арх. – члан Комисије 
7. БИСЕРКА ИЛИЈАШЕВ дипл.инг.арх. – члан Комисије 

 
 
 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
Број 1. 19. фебруар 2008. 

 

              страна - 13 -

Члан 2. 
Задатак Комисије је пружање стручне помоћи за обављање послова у поступку израде 

Просторног плана Општине Сента, изради и спровођењу урбанистичких планова и урбанистичких 
пројеката, као и давање стручног мишљења о идејним пројектима по захтеву Општинске управе. 
 

Члан 3. 
Комисија ради на седницама уз обавезно присуство већине од укупног броја чланова Комисије. 

 
Члан 4. 

Мандат председника и чланова Комисије траје 4 (четири) године, с тим, да исто лице не 
може бити именовано више од два пута. 
 

Члан 5. 
Финансијска средства за рад у Комисији треба да обезбеди инвеститор. 

 
 

Члан 6. 
         Накнада на коју имају право лица именованa од стране Скупштине општине за свој рад 

у Комисији одређује се у висини од 1000,00 динара у нето износу за сваку седницу. Чланови 
Комисије који су именовани од стране Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и 
градитељство Нови Сад, примиће 1000,00 динара у нето износу као накнаду за рад за сваку 
седницу, дневницу сходно важећим прописима и накнаду путних трошкова. 

 
Члан 7. 

За обављање појединих стручних послова за потребе Комисије, Скупштина општине може 
да ангажује друга правна и физичка, домаћа или страна лица. 
 

Члан 8. 
Ово решење објавити у „Службеним листу општине Сента“. 

 
Република Србија 
АП Војводина-Општина Сента 
Скупштина општине 
Број: 020-8/2008-V 
 

 
Председник СО 

Борбељ Ференц, с.р. 
 

 
10. 
На основу члана 19. став 1. тачка 7. Статута општине Сента (“Сл. лист општине Сента” бр. 1/06-
пречишћени текст и 2/07) Скупштина општине Сента на својој седници од 19.02.2008. године 
донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 О ПРИХВАТАЊУ ПРОГРАМА ДЕЛАТНОСТИ И РАЗВОЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

СЕНТА  ЗА 2008.Г. 
 
I. Прихавата се Програм делатности и развоја Историјског архива Сента за 2008. годину. 
II. Овај закључак се објављује у “Службеном листу општине Сента”. 
 
Република Србија 
АП Војводина-Општина Сента 
Скупштина општине 
Број: 63-2/2008-V 
 

 
Председник СО 

Борбељ Ференц, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине, Сента, Главни 
трг бр. 1. Тел. 024/813-574 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Ширкова Анико, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА: 
2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за годину 
дана унапред, Цена огласа је 2.000,00 динара, за преплатнике 1.000,00 
динара, за кориснике буџета оглашавање је бесплатно 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општин 

ШТАМПА: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине 

ТИРАЖ: 200 ком. 
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