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111. 
На основу члана 19. став 1. тачка 6. Статута општине Сента („Сл. лист општине Сента” број 
1/06 – пречишћени текст, 2/07 и 11/08), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 
07.09.2009. донела је 
 

О Д Л У К У   
О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се начин спровођења јавне расправе и начин обавештавања јавности о 
одржавању јавне расправе.  
 

Члан 2. 
Јавном расправом у смислу ове Одлуке подразумева се отворени састанак представника 
органа општине са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана, правним 
лицима и средстава јавног информисања.  
 
Пре одржавања јавне расправе, уз обавештење о дану и времену одржавања јавне расправе, 
акти из члана 3. став 1. ове Одлуке објављују се на званичној Wеb презентацији општине 
Сента и на информативном каналу кабловских телевизија, ради упознавања јавности. 
 

Члан 3. 
Јавна расправа се спроводи: 

1. у току поступка усвајања Статута општине, 
2. у току поступка усвајања Просторног плана града и урбанистичких планова, 
3. у току поступка усвајања Буџета општине, 
4. пре доношења одлуке о утврђивању стопе изворних прихода општине, као и начин и 

мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, 
5. у току поступка усвајања Програма развоја града, 
6. у другим случајевима прописаним законом, Статутом или другим општим актом 

општине. 

О актима из става 1. овог члана мора се спровести најмање једна јавна расправа. 
 

Члан 4. 
Јавну расправу у случајевима предвиђеним овом Одлуком, организује председник Скупштине 
општине, на иницијативу органа општине, као и на сопствену иницијативу. 
 

Члан 5. 
Органи општине уз иницијативу коју достављају председнику Скупштине општине за 
организовање јавне расправе о актима из члана 3. ове Одлуке, обавезно достављају: 

− нацрт акта, а само изузетно предлог акта, који се упућује на јавну расправу, 
− предлог учесника јавне расправе, са назначењем учесника којима се акт који је предмет 

јавне расправе доставља, 
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− назначење лица, које ће у име органа општине образлагати у поступку јавне расправе 
нацрт акта, односно предлог акта, ако се јавна расправа спроводи у смислу члана 2. 
став 1. ове Одлуке, и 

− назначење времена у коме се јавна расправа мора одржати. 
 

Члан 6. 
На основу иницијативе из члана 5. ове Одлуке, председник Скупштине општине сазива јавну 
расправу у складу са чланом 2. ове Одлуке, у року од пет дана од дана пријема иницијативе за 
организовање јавне расправе. 
 
Од дана сазивања јавне расправе до дана одржавања јавне расправе, не може проћи мање од 
пет дана. 
 

Члан 7. 
Акт председника Скупштине општине којим се сазива јавна расправа садржи: 
 
− датум, време и место одржавања јавне расправе, 
− назначење акта о коме се спроводи јавна расправа, 
− назначење учесника који су позвани да учествују у јавној расправи, 
− назначење лица које ће у име органа општине образлагати у поступку јавне расправе 

нацрт акта односно предлог акта, ако се јавна расправа спроводи у смислу члана 2. став 
1. ове Одлуке, 

− назначење да је акт који је предмет јавне расправе стављен на увид у просторијама 
општинске управе. 

 
Члан 8. 

О сазивању јавне расправе грађани се обавештавају путем средстава јавног информисања и 
истицањем обавештења о сазваној јавној расправи на огласној табли у згради општине, на 
огласним таблама у месним канцеларијама, а у насељеним местима где не постоје месне 
канцеларије, на огласним таблама месних заједница, домова културе и слично. 
 
Обавештење у смислу става 1. овог члана потписује председник Скупштине општине и оно 
садржи елементе које садржи акт председника Скупштине општине којим се сазива јавна 
расправа. 
 

Члан 9. 
Акт из члана 3. ове Одлуке о коме се спроводи јавна расправа, доставља се лицима које је 
назначио подносилац иницијативе, а акт се ставља и на увид у просторијама Општинске 
управе. 
 

Члан 10. 
Јавна расправа не може да траје дуже од петнаест дана. 
 

Члан 11. 
О одржаној јавној расправи води се записник. 
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У записник се обавезно уноси: 

− датум и место одржавања јавне расправе, 
− назив акта о коме се спроводи јавна расправа, 
− назначење учесника јавне расправе, 
− назначење учесника органа општине који у јавној расправи образлажу нацрт акта 

односно предлог акта, ако се јавна расправа спроводи у смислу члана 2. став 1. ове 
Одлуке, 

− примедбе, предлоге и сугестије учесника јавне расправе, 
− назначење који се представници органа општине, јавне службе и предузећа, нису 

одазвали позиву да учествују у јавној расправи. 

Записник из става 1. овог члана потписују председник Скупштине општине и лице које је 
водило Записник. 
 

Члан 12. 
Записник са одржане јавне расправе, најкасније у року од два дана од дана одржавања јавне 
расправе доставља се органу који је доставио нацрт, односно предлог акта, ради изјашњавања 
по примедбама и предлозима које су дате у јавној расправи. 
 
Увид у записник са одржане јавне расправе обезбеђује се у просторијама Општинске управе, у 
којима је акт који је био предмет јавне расправе, стављен на јавни увид. 
 

Члан 13. 
Председник Скупштине општине организује јавну расправу, у смислу члана 2. став 1. ове 
Одлуке, по правилу у седишту општине, а само изузетно на предлог органа општине, јавна 
расправа се може организовати и ван седишта општине. 
 
 

Члан 14. 
Одредбе ове Одлуке примењују се и у случају када председник Скупштине организује јавну 
расправу по сопственој иницијативи или када Закључак о одржавању јавне расправе донесе 
Скупштина већином гласова од укупног броја одборника. 
 

Члан 15. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Сента”  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                            Председник СО Сента 
БРОЈ: 016-7/09-V                                                                     Жирош – Јанкелић Анико, с.р. 
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112. 
На основу члана 1. став 2. Закона о објављивању закона и других прописа и општих аката и о 
издавању „Службеног гласника Републике Србије“ („Сл. гласник РС” бр. 72/91 и „Сл. лист 
СРЈ”, бр. 11/93 - одлука СУС) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута општине Сента („Сл. лист 
општине Сента” број 1/06 – пречишћени текст, 2/07 и 11/08), Скупштина општине Сента на 
седници одржаној дана  07.09. 2009. донела је 
 

О Д Л У К У   
О ОБЈАВЉИВАЊУ АКАТА У ”СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ СЕНТА” 

 
Члан 1. 

Одлуке, други прописи и општи акти органа општине Сента, као и одређени појединачни акти 
тих органа, објављују се у "Службеном листу општине Сента" (у даљем тексту: Службени 
лист), на начин одређен овом одлуком. 
 

Члан 2. 
У Службеном листу објављују се: 
 

1. Статут општине ; програм развоја општине, односно делатности за које је надлежана 
општина; урбанистички планови; одлуке и други прописи и општи акти које доноси 
Скупштина општине и аутентична тумачења тих одлука и прописа; Пословник 
Скупштине општине; акти о оснивању јавних предузећа и јавних служби и других 
предузећа које оснива општина; решења о избору, односно именовању и разрешењу 
председника и заменика председника Скупштине, секретара Скупштине, чланова 
Општинског већа; акти о додели јавних признања и други акти Скупштине за које је то 
одређено прописом општине, односно за које Скупштина општине одлучи да се објаве 
у Службеном листу; 

2. Упутства, правилници и други акти које доносе Председник општине и Општинско 
веће у извршавању закона и прописа општине, као и други акти за које ти органи 
одлуче да се објаве у Службеном листу; 

3. Општи акти које у складу са законом и прописом општине доноси Општинска управа; 
4. Акти о резултатима избора за одборнике у Скупштини општине; 
5. Одлуке уставног суда о оцени уставности и законитости прописа и других аката 

општине, као и других прописа и општих аката који су објављени у Службеном листу; 
6. Исправке прописа и других аката објављених у Службеном листу; 
7. Други акти за које је то одређено законом или прописом општине. 

 
Члан 3. 

У Службеном листу могу се, уз накнаду, објављивати акти јавних предузећа и организација 
када је општим актима тих предузећа тако предвиђено. 
 
У Службеном листу могу се, уз накнаду, објављивати огласи и рекламе чија садржина 
одговара карактеру Службеног листа. 
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Члан 4. 
Прописи и други акти објављују се у Службеном листу у тексту који је утврдио доносилац тог 
акта. 
Орган, односно служба одређена општим актом доносиоца прописа, одговорна је за 
аутентичност текста достављеног на објављивање. 
 

Члан 5. 
О објављивању општих аката и других прописа Скупштине општине стара се Секретар 
Скупштине општине. 
О објављивању прописа и других аката Општинског већа, стара се Секретар Скупштине 
општине. 
О објављивању аката других органа и организација чија је обавеза објављивања у Службеном 
листу општине Сента утврђена овом одлуком или другим прописима, старају се ти органи, 
односно организације. 
 

Члан 6. 
Органи, организације и лица из члана 3. ове одлуке, а нарочито обрађивачи општих аката и 
прописа које доносе органи Општине Сента, дужни су да одмах по објављивању прописа, 
утврде да ли су ти акти објављени у изворном тексту и ако утврде да текст објављен у 
"Службеном листу општине Сента " не одговара изворном тексту, објавиће његову исправку. 
Када је у објављивању изворног текста прописа или другог акта направљена техничка грешка 
исправку ће извршити издавач Службеног листа. 
 

Члан 7. 
Општи акти и други прописи објављују се у "Службеном листу општине Сента" по следећем 
редоследу:  

1. Општи акт и други прописи које је донела Скупштина општине 
− Статут општине Сента као и измене и допуне Статута, 
− програми, 
− плански документи у области просторног планирања, 
− други општи акти, 
− општински буџет и завршни рачун буџета, 
− пословник Скупштине општине, 
− декларације, одлуке, препоруке и закључци, 
− аутентична тумачења Статута и других општих аката, 
− други акти Скупштине општине и радних тела за које она одлучи да се објаве у 

Службеном листу општине Сента; 
2. прописи и други акти које је донело Општинско веће општине Сента  

− правилници, 
− упутства, 
− пословник о раду Општинског  већа, 
− наредбе, решења, закључци и други акти Општинског већа за које Општинско 

веће одлучи да се објаве у Службеном листу; 
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3. прописи и други акти Општинске управе Општине Сента и њених организационих 
јединица, уколико је прописана обавеза објављивања тих аката у Службеном листу; 

4. акти Скупштине општине, Председника општине, и Општинског већа о избору, 
именовању, постављењу и разрешењу, водећи рачуна о рангу избора, именовања и 
постављења односно разрешења; 

5. акти о додели признања утврђених општим актом, водећи рачуна о рангу признања;  
6. исправке објављених аката;  
7. акти других органа и организација; 
8. огласи. 

Ако се у истом броју "Службеног листа општине Сента" објављују општи акти које су донели 
Скупштина општине и Општинско веће, прво се објављују општи акти, па онда остали 
прописи према редоследу из става 1. овог члана. 
 

Члан 8. 
Општи акти и други прописи достављају се Секретару Скупштине општине у једном 
примерку који мора бити потписан и оверен печатом органа који је пропис донео. 
Прописи се ради објављивања достављају најкасније у року од 3 дана од дана доношења. 
 

Члан 9. 
"Службени лист општине Сента" штампа се на српском језику ћириличним писмом и на 
мађарском језику.  
 

Члан 10. 
Службени лист излази, по правилу, један пута месечно, а може се издати и више бројева у 
току месеца. 
Регистар прописа објављених у Службеном листу издаје се једном годишње, након издавања 
последњег броја Службеног листа у години за коју се регистар прописа издаје. 
 

Члан 11. 
Одговорни уредник Службеног листа општине Сента је секретар Скупштине општине.  
Одговорни уредник стара се о уредном и благовременом излажењу Службеног листа, одређује 
садржину и датум излажења сваког броја Службеног листа, врши контролу садржине и 
квалитета сваког одштампаног броја пре његовог достављања претплатницима. 
Одговорни уредник може да обустави, односно забрани растурање броја Службеног листа ако 
је прелом тог броја неправилно извршен, ако садржи више штампарских грешака које мењају 
смисао текста или ако је објављен акт за који није одредио да се објави у том броју. 
 

Члан 12. 
Издавач "Службеног листа" је одељење надлежно за скупштинске послове (у даљем тексту: издавач). 
Издавач врши техничку обраду Службеног листа, коректуру и лектуру Службеног листа, 
обезбеђује штампање и експедицију сваког броја претплатницима, води евиденцију 
претплатника и стара се о редовној и благовременој уплати претплате, односно накнаде за 
објављивање аката, реклама и огласа. 
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Члан 13. 
„Службени лист општине Сента” штампа Одељење Општинске управе надлежно за послове 
умножавања. 
 
Штампање Службеног листа може се поверити другом правном лицу или предузетнику, који 
обавља наведену делатност по поступку јавних набавки. 
 

Члан 14. 
Средства за издавање Службеног листа обезбеђују се: 

− у буџету општине 
− из накнаде за објављивање аката јавних предузећа и других организација, 
− из накнаде за објављивање реклама и огласа, 
− из претплате, 
− од продаје појединачних бројева Службеног листа. 

 
Члан 15. 

Висина накнаде из члана 3. ове одлуке, одређује се у зависности од трошкова штампе, 
техничког уређивања, коректуре, лектуре и трошкова експедиције. 
 
Висину накнаде из става 1. овог члана, као и износ годишње претплате, утврђује Општинско 
веће, а по претходно прибављеном мишљењу одељења надлежног  за послове финансија. 
 
Висину накнаде за објављивање огласа и реклама, као и цену појединачног броја Службеног 
листа, утврђује Општинско веће, а по претходно прибављеном мишљењу одељења надлежног  
за послове финансија. 
 

Члан 16. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о издавању "Службеног листа 
општине Сента” ("Службени лист општине Сента", бр. 1/66 и 20/78). 
 

Члан 17. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Сента”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                               Председник СО Сента  
БРОЈ:  016-11/09-V                                                                      Жирош – Јанкелић Анико, c.p. 
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113. 
На  основу члана 20. и 32.  Закона  о   локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ бр. 
129/2007) и  члана  11. и  19.  Статута  општине  Сента  („Службени  лист  општине  Сента“ 
број  1/2006 – пречишћени текст, 2/2007  и 11/2008) Скупштина  општине Сента   на седници   
одржаној  дана 07.09.2009. године  донела  је 
 

О Д Л У К У  
О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ И ДОДЕЛИ   

ЈАВНИХ  ПРИЗНАЊА  ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о установљавању и додели јавних признања општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 7/2009) став 1. члана 5. мења се и гласи: 
„У једној години додељује се највише четири признања  и то: 

1. појединцима, 
2. предузећима, установама или другим правним лицима.“ 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                            Председник СО Сента 
Број: 17-3/2009-V.                                                                      Жирош – Јанкелић Анико, c.p. 
 
 
114. 
На основу члана 82, 83 и 84 Статута општине Сента („Сл. лист општине Сента „бр. 1/06-
пречишћени текст, 2/07 и 11/08) Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана  
07.09.2009. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К   
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТАТУТА ОПШТИНЕ СЕНТА 

1. Приступа се изради новог статута општине Сента. 
2. Скупштина општине образоваће комисију за израду статута општине Сента (у даљем 

тексту: комисија за израду статута). 
3. Нацрт статута општине Сента припремиће комисија за израду статута најкасније до 

01.11.2009. године. 
4. Скупштина општине Сента утврдиће нацрт статута општине Сента и исти упутити на јавну 

расправу. 
5. После одржане јавне расправе, Комисија за израду статута утврдиће предлог статута 

општине Сента и исти упутити на разматрање и усвајање Скупштини општине Сента. 
6. Овај закључак објавити у "Службеном листу општине Сента". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                         Председник СО Сента 
БРОЈ : 016-8/09-V                                                                 Жирош – Јанкелић Анико, c.p.  
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115. 
На основу члана 83. Статута општине Сента („Сл. лист општине Сента” бр. 1/06– пречишћени 
текст, 2/07 и 11/08), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 07.09.2009. године, 
донeла је 
 

Р Е Ш Е Њ Е   
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
I 

Именује се Комисија за статут општине Сента у следећем саставу: 
 
За председника Комисије 
Короди Илона, дипл. правник 
 
За чланове Комисије: 
1. Такач Иштван,  дипл. правник 
2. Тевденић Игор, дипл. правник 
3. Јанковић Роланд, дипл. правник 
4. Деак Иштван, дип. правник у пензији 
5. Пастор Марија, секретар СО Сента као стални члан. 
 

II 
Задатак Комисије за статут је да сачини нацрт новог Статута општине Сента до 
01.11.2009.године. 
Комисију за статут на јавној расправи представља председник комисије. 
 
По завршеној стручној расправи, Комисија за статут је дужна да сачини и утврди предлог 
Статута општине Сента и упути га Скупштини општине  на доношење. 
 

III 
Мандат именованих чланова Комисије за статут престаје окончањем задатака утврђених овим 
решењем. 
 

IV 
Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије за статут обављаће 
Одељење за послове скупштине општине, општинског  већа и председника општине. 
 

V 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Сента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                                Председник СО Сента 
БРОЈ :  016-10/09-V.                                                                    Жирош – Јанкелић Анико, c.p. 
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116. 
На oснову члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07), члана 19. став 1. тачка 9. Статута општине Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 
1/2006 – пречишћени текст, 2/2007 и 11/2008), Скупштина општине Сента, на седници 
одржаној дана 07.09. 2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА „СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО 

КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ – ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ“ У СЕНТИ 
 
I 

Именује се ВУКОСАВЉЕВ ИВАН, глумац, из Сенте за директора Позоришта „Сенћанско 
мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти, на мандатни период од 
4 (четири) године. 
 

II 
Решење објавити  у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                     Председник СО Сента 
Број: 02-7/09-III                                                                   Жирош-Јанкелић Анико, с.р.  
 
 
117. 
На основу члана 20. става 1. тачке 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007), члана 11. става 1. тачке 16. и чана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента” бр. 1/2006 – пречишћени текст, бр. 1/2007 и 11/2008) и 
члана 4. и 6. Одлуке о оснивању Општинског Фонда за противпожарну заштиту у Сенти 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 3/95 и 5/98)  а на основу предлога Општинског већа 
општине Сента, Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 07.09.2009. 
године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА 

ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ У СЕНТИ 
 

I 
Овим Решењем именује се председник и чланови Управног одбора Фонда за 
противпожарну заштиту у Сенти и то: 

1. Селеш Амбруш - председник 
2. Берта Атила - члан, - делегат из ДДОР Нови Сад 
3. Рудич Шандор - члан, - делегат Општинског ватрогасног савеза и добровољног 

ватрогасног друштва 
4. Поша Илона - члан 
5. Рожа Антал - члан 
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II 
Председник и чланови Управног одбора Фонда за противпожарну заштиту у Сенти 
именују се на мандатни период од четири године. 
 

III 
Ово Решење објавити у „Службеном  листу општине Сента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                     Председник СО Сента 
Број: 020-40/2009-II.                                                          Жирош-Јанкелић Анико, c.p. 
 
 
118. 
На основу члана 11. став 1. тачка 16. и члана 78. став 1. Статута општине Сента („Службени 
лист општине Сента“ бр. 1/06-пречишћени текст, 2/07 и 11/08), тачке 3. подтачке 3.1. 
Споразума о сарадњи између општине Сента и извршног партнера Америчке агенције за 
међународни развој (USAID) у оквиру Програма за планирање и реаговање у кризним 
ситуацијама и јачање економске сигурности, Скупштина општине Сента на својој седници од 
07.09.2009. г. доноси 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ 
СИТУАЦИЈАМА 

 
Члан 1. 

Овом одлуком се врше измене и допуне Одлуке о формирању општинског штаба за 
управљање у ванредним ситуацијама („Службени лист општине Сента“ бр. 7/09) – у даљем 
тексту: одлука. 
 

Члан 2. 
У члану 1. одлуке став 1. бр. 9. мења се и гласи: „ – помоћник за сарадњу са Министарством 
унутрашњих послова“, тачка 14 мења се и гласи: „ Цветковић Срђан - помоћник у заштити од 
саобраћајних несрећа“, а након тачке 18. додају се нове тачке и то: „тачка 19. Јајић Ратомир – 
помоћник за сарадњу са Министарством одбране,“ и „тачка 20. Рудич Шандор – помоћник за 
заштиту од пожара и експлозија“ 
 

Члан 3. 
Остале одредбе одлуке остају непромењене. 
 

Члан 4. 
Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“ и ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                     Председник СО Сента 
Број: 020-42/2009-V.                                                          Жирош-Јанкелић Анико, c.p. 
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ИЗДАВАЧ: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине, 
Сента, Главни трг бр. 1. Тел. 024/813-574 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Пастор Марија, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

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

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

ШТАМПА: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине 

ТИРАЖ: 200 ком. 
 


	САДРЖАЈ!!!

