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54.
На основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр.129/2007) и члана 85. Статута општине Сента („Службени лист општине
Сента“ бр. 1/2006-пречишћени текст и 2/2007), Скупштина општине Сента на
седници од 29.08.2008.г. доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ СЕНТА
Члан 1.
Овом одлуком се врше измене и допуне Статута општине Сента (у даљем тексту:
Статут) ради усаглашавања његових одредаба са одредбама Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007)
Члан 2.
У члану 11. став 1. након тачке 36. Статута општине Сента додају се нове тачке и
то:
Тачка 37. „утврђује стопе извроних прихода општине, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада,
Тачка 38. „ доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и
стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини
Тачка 39. „оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује
њихово фунционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите
које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за
пружање услуга социјалне заштите, утврђује новрмативе и стандарде за обављање
делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној
заштити и обавља послове државног старатеља“
Тачка 40. „ помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са
лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком
положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ
организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на
својој територији“
Тачка 41. „стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове
за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се
користе на територији општине, оснива телевизијске и радио-станице ради
извештавања на језику националних мањина који је у општини у службеној
употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у
службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво
мањинских права“
Досадашња тачка 37. постаје тачка 42.
Члан 3.
У члану 12. на крају реченице додају се речи: „и општинска управа“.
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Члан 4.
У члану 13. након става 2. додаје се став 3 који гласи: „Скупштина општине се
сматра конституисаном избором председника скупштине и постављењем секретара
скупштине“.
Члан 5.
У члану 19. додаје се нова тачка 3. која гласи: „утврђује стопе изворних прихода
општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада“.
Досадашња тачка 3. постаје тачка 4. а остале тачке мењају свој редослед сходно
овој измени.
У тачци 9. бришу се речи:“ даје сагласност на именовање и разрешење“.
Тачка 13. се брише.
Члан 6.
У члану 20. став 1. уместо речи „два“ треба да стоји реч „три“.
Став 2. мења се и гласи: „Председник скупшине је дужан да седницу закаже на
захтев председника општине, општинског већа или једне трећине одборника, у
року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице
буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева“.
Члан 7.
У члану 23. став 1. алинеја 7, алинеја 9, и алинеја 11 бришу се.
Члан 8.
У члану 29. након става 3. додаје се став 4 који гласи“ секретар скупштине може
имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. Заменик секретара
скупштине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и
секретар“.
Члан 9.
После члана 29. поднаслов се мења и гласи: „Извршни органи општине“
Члан 10.
Члан 30. мења се и гласи: „Извршни органи општине су председник општине и
општинско веће.
Председника општине бира скупштина општине из реда одборника, на време од 4
године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.
Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника
општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти начин као
председника општине.
Председнику општине и заменику председника општине избором на ове дужности
престаје одборнички мандат у скупштини општине.
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Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у
општини.“
Члан 11.
У члану 31. став 1. тачка 2. мења се и гласи: „предлаже начин решавања питања о
којима одлучује скупштина“
Тачка 3. и тачка 4 се бришу, а редослед наредних тачака се мења сходно томе.
Члан 12.
Члан 32. се брише.
Члан 13.
Члан 33. мења се и гласи: „Општинско веће чине председник општине, заменик
председника општине као и 7 чланова општинског већа, које бира скупштина
општине, на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника.
Кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат за председника
општине.
Када одлучује о избору председника општине, скупштина општине истовремено
одлучује о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.
Председник општине је председник општинског већа.
Заменик председника општине је члан општинског већа по функцији.
Чланови општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити
задужени за једно или више одређених подручја из надлежности општине.
Одборнику који буде изабран за члана општинског већа престаје одоборнички
мандат“.
Члан 14.
Члан 34. мења се и гласи: „ Општинско веће:
1. предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката
скупштине општине
3. доноси одлуку о привривременом финансирању у случају да скупштина
општине не донесе буџет пре почетка фискалне године
4. врши надзор над радом општинске управе, поништава и укида акте
општинске управе који нису у салгасности са законом, статутом и другим
општим актом или одлуком које доноси скупштина општине
5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама
грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима
из надлежности општине
6. стара се о извршавању поверених надлежноси из оквира права и дужности
Републике, односно аутономне покрајине
7. поставља и разрешава начелника општинске управе
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Члан 15.
После члана 33. додају се нови чланови 33а, 33б, 33в, 33г и 33 д који гласе:
„члан 33а
Председник општине представља општинско веће, сазива и води његове седнице.
Председник општине је одговоран за законитост рада општинског већа.
Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку општинског већа за
коју сматра да није сагласна закону.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног
броја његових чланова.
Начин рада и одлучивања општинског већа уређује се пословником о његовом
раду.
Члан 33б
Председник општине и општинско веће редовно извештавају скупштину општине,
по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката
скупштине општине.
Члан 33в
Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на
образложени предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и одлучивати
у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику скупштине.
Ако скупштина не разреши председника општине, одборници који су поднели
предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника
општине пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.
Члан 33 г
Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине
и општинског већа.
Заменик председника општине односно члан општинског већа могу бити
разрешени пре истека времена на које су бирани на предлог председника општине
или најмање једне трећине одборника на исти начин на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника општине или члана
општинског већа, председник општине је дужан да скупштини општине поднесе
предлог за избор новог заменика председника општине или члана општинског већа,
која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.
Председник општине, заменик председника општине или члан општинског већа
који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће
послове до избора новог председника општине, заменика председника општине или
члана општинског већа.
Члан 33д
Престанком мандата скупштине општине престаје мандат извршног органа
општине, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на
дужност новог председника општине и општинског већа“.
страна

113.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА
− број 11. −

29. август 2008.

Члан 16.
У члану 35. став 1. тачка 1., тачка 2. и тачка 6. након речи „председника општине“
додају се речи „и општинског већа“.
Члан 17.
Члан 38. мења се и гласи: „ Начелника општинске управе поставља општинско веће
на основу јавног огласа на време од 5 година.
Начелник општинске управе може имати заменика који га замењује у случају
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника општинске управе се поставља на исти начин и под истим
условима као начелник.
Руководиоце организационих јединица у општинској управи распоређује
начелник“.с
Члан 18.
Члан 39. мења се и гласи: „Начелник за свој рад и рад општинске управе одговара
скупштини општине и општинском већу у складу са овим Статутом и актом о
организацији општинске управе.
Члан 19.
Члан 40. се брише.
Члан 20.
Члан 41. се мења и гласи: „У општинској управи могу се поставити помоћници
председника општине за поједине области (економски развој, урбанизам, примарна
здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда итд).
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и
сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за
које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији
општинске управе.
Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.
У општинској управи може бити постављено највише 3 помоћника председника
општине“.
Члан 21.
Члан 42 и члан 43. се бришу.
Члан 22.
У члану 50. став 5.и став 6. уместо речи „председник општине“ треба да стоје речи
„општинског већа“.
Члан 23.
У члану 51. став 3. уместо речи „председника општине или најмање 2500 грађана“
треба да стоје речи: „општинског већа или најмање 10% бирача од укупног
бирачког тела у општини“.
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Члан 24.
У члану 55. на крају реченице додају се речи: „уз претходно прибављено мишљење
грађана“.
Члан 25.
У члану 81. уместо речи „даном доношења“ треба да стоје речи: „наредног дана од
дана објављивања“.
Члан 26.
У члану 82. уместо речи „председник општине“ треба да стоје речи „општинско
веће“.
Члан 27.
Остале одредбе Статута остају непромењене.
Члан 28.
Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“ и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
Република Србија
АП Војводина -Општина Сента
Скупштина општине
Број: 010-4/V-08

Председник Скупштине општине
Жирош-Јанкелић Анико, с.р.

55.
На основу члана 43. став 5. и члана 45. став 8. Закона о локалној самоупави
(„Службени гласник РС“ бр.129/2007), Скупштина општине Сента на седници од
29.08.2008.г. доноси
ЗАКЉУЧАК
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Констатује се престанак мандата одборника у Скупштини општине Сента по сили
закона и то:
- Пек Золтану, одборнику Мађарске Коалиције због избора за председника
општине
- Ширкова Аники, одборнику Демократске странке, због избора за заменика
председника општине
- Бобан Јожефу, одборнику Мађарске Коалиције, због избора за члана
Општинског већа
- Кормањош Катона Ђенђи, одборнику Мађарске Коалиције, због избора за
члана Општинског већа
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-

Шухајда Саболчу, одборнику Мађарске Коалиције, због избора за члана
Општинског већа
- Мр Домањ Золтану, одборнику Мађарске Коалиције, због избора за члана
Општинског већа
II
Овај закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“.
Република Србија
АП Војводин-Општина Сента
Скупштина општине
Број: 02-17/V08

Председник СО
Жирош-Јанкелић Анико, с.р.

56.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СЕНТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СЕНТА
БРОЈ:013-13-132/08-III
ДАНА: 22.08.2008.
СЕНТА
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ СЕНТА
ИЗВЕШТАЈ
На основу Закључка о престанку мандата одборника СО Сента, којим се констатује
престанак мандата одборника у Скупштини општине Сента по сили закона, као и
на основу члана 48. Закона о локалним изборима (“Сл. Гласник РС”бр. 129/2007
),који члан прописује да у случају престанка мандата одборника пре истека
времена на које је изабран,мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе
су били изабрани одборници којима је престао мандат,као и да те мандате Изборна
комисија додељује кандидатима које одреди подносилац изборне листе, Изборна
комисија општине Сента ,дана 22.08.2008.године ,
на Предлог подносиоца Изборне листе Мађарска коалиција-Иштван
Пастор,Magyar koalíció-Pásztor István, издала је Уверења о избору за одоборника
Скупштине општине Сента за:
1. Шоти Ференц,трговац-привредник, рођен 26.11.1950. године, са станом у
Сенти, Сремска 18. ЈМБГ 2611950820027
2. Марта Рац Сабо,економиста,рођена 28.07.1960. године, са станом у
Сенти, улица Осмог марта 11.ЈМБГ 2807960825029
3. Золтан Нађ Абоњи, професор,рођен 02.02.1967.,са станом у Сенти,
Максима Горког 2/б.ЈМБГ 0202967820085
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4. Јудит Четле, васпитачица,рођена 24.11.1974.,са станом у Горњем Брегу
Нађкез 87/а, ЈМБГ 2411974827503
5. Петер Секереш, хем. техничар,рођен 08.06.1944.године,са станом у
Сенти, Торњошки пут 106.ЈМБГ 0806944820013 и
на Предлог подносиоца Изборне листе” Демократска странка-Борис Тадић”
1. Александар Кнежевић,економиста,рођен 16.06.1968. године,са станом у
Сенти, Главни трг 7-9.ЈМБГ 1606968820019.
Председник
Изборне комисије општине Сента
Пастор Марија, с.р.

57.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр.
129/2007“) Скупштина општине Сента на седници од 29.08.2008. г. донела је
следећи
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА О
ИЗБОРИМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА
I.
Усваја се извештај Изборне комисије општине Сента о изборима одборника који су
спроведени на основу члана 48. Закона о локалним изборима у Скупштину
општине Сента.
II.
Овај закључак се обљављује у „Службеном листу општине Сента“.
Република Србија
АП Војводина-Општина Сента
Скупштина општине
Број: 013-16/V-08

Председник Скупштине општине
Жирош-Јанкелић Анико, с.р.
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58.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр.
129/2007“) Скупштина општине Сента на седници од 29.08.2008. г. донела је
следећи
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СЕНТА
I.
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Сента изабраних сходно
одредби члана 48. Закона о локалним изборима. према следећем:
1. Шоти Ференц, трговац-предузетник, рођ. 26.11.1950.г. са станом у Сенти,
Сремска бр.18. ЈМБГ: 2611950820027 са изборне листе „Мађарска
Коалиција –Иштван Пастор“
2. Рац Сабо Марта, економиста, рођ. 28.07.1960.г. са станом у Сенти, 8.Март
11. ЈМБГ: 2807960825029 са изборне листе „Мађарска Коалиција –Иштван
Пастор“
3. Нађ Абоњи Золтан, професор, рођ. 02.02.1967.г. са станом у Сенти, Максима
Горког бр. 2. ЈМБГ: 0202967820085 са изборне листе „Мађарска Коалиција –
Иштван Пастор“
4. Четле Јудит, васпитачица, рођ. 24.11.1974.г. са станом у Горњем Брегу,
Велики сокак 87/а ЈМБГ: 2411978827503 са изборне листе „Мађарска
Коалиција –Иштван Пастор“
5. Секереш Петер, хемијски техничар, рођ. 08.06.1944.г. са станом у Сенти,
Торњошки пут 106. ЈМБГ: 0806944820013 са изборне листе „Мађарска
Коалиција –Иштван Пастор“
6. Александар Кнежевић, економиста, рођ. 16.06.1968.г. са станом у Сенти,
Главни трг 7-9., ЈМБГ: 1606968820019 са изборне листe „Демократска
странка-Борис Тадић“
II
Овај закључак се обљављује у „Службеном листу општине Сента“.

Република Србија
АП Војводина-Општина Сента
Скупштина општине
Број: 02-18/V-08

Председник Скупштине општине
Жирош-Јанкелић Анико, с.р.
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59.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник
РС” бр. 129/2007), члана 19. став 1. тачка 7. Статута општине Сента (“Сл. лист
општине Сента” бр. 1/06-пречишћени тексти 2/07) Скупштина општине Сента на
својој седници од 29.08.2008. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКСП СЕНТА ЗА 2008.Г.
I.

Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКСП Сента за
2008. годину који је Управни одбор предузећа усвојио на својој седници од
10.07.2008. године.

II.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА-ОПШТИНА СЕНТА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-13/V-08

Председник СО
Жирош-Јанкелић Анико, с.р.

Садржај:
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ОПШТИНЕ СЕНТА
ЗАКЉУЧАК О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА О ИЗБОРИМА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА
ЗАКЉУЧАК О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКСП СЕНТА ЗА
2008.Г.

110.
115.
116.
117.
118.
119.
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ИЗДАВАЧ:

Одељење за послове СО, ОВ и председника општине, Сента, Главни
трг бр. 1. Тел. 024/813-574

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Пастрор Марија, 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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