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146. 
На основу члана 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09 
и 81/09-исправка), и члана 11. става 1. тачке 2. и члана 19. става 1. тачке 4. Статута општине 
Сента ("Службени лист општине Сента", број 1/2006 – пречишћени текст, бр. 2/2007 и 11/2008), 
Скупштина општине Сента, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници 
одржаној 10.12. 2009. године доноси 

 
О Д Л У К У  

О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА 
СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 

 
Члан 1.  

Приступа се усклађивању Просторног плана општине Сента ("Службени лист општине Сента", 
број 7/08) са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09 и 
81/09-исправка) (у даљем тексту: усклађивање Просторног плана општине).  
 

Члан 2. 
Усклађивање Просторног плана општине ће се извршити у року од 18 месеци од дана ступања 
на снагу Закона о планирању и изградњи. 

 
Члан 3. 

Средства за усклађивање Просторног плана општине, обезбедиће се из буџета општине и из 
других извора у складу са Законом. 

 
Члан 4.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Сента" 
 
Република Србија                                           Председник Скупштине општине Сента      
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента                                                        Жирош – Јанкелић Анико c.p. 
Скупштина општине Сента 
Број: 350-15/2009-V. 
 
 
147. 
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 
и 81/09-исправка), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  
("Службени гласник РС", број 135/04) и члана 11. става 1. тачке 2. и члана 19. става 1. тачке 
4.Статута општине Сента ("Службени лист општинe Сента" број 1/2006 – пречишћени текст, бр. 
2/2007, 11/2008), Скупштина општине Сента, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, 
на  седници одржаној 10.12. 2009. године доноси 

 
О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СЕНТА 
 

Члан 1.  
Приступа се изради Плана генералне регулације насеља Сента (у даљем тексту: План). Основни 
циљ израде Плана је утврђивање стратегије развоја и просторног уређења насеља, као и правила 
уређења и грађења.  
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Члан 2. 
Рок за израду Плана је 15 (петнаест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 3.  

Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине и из других извора у складу са 
Законом. 
 

Члан 4. 
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и 
излаже се на јавни увид. 
 
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 дана, 
при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који 
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге 
информације које су од значаја за јавни увид. 
 
Јавни увид плана одржаће се у службеним просторијама Општинске управе у Сенти. 

 
Члан 5.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Сента". 
 
Република Србија                                                                  Председник СО Сента 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента                                                                Жирош – Јанкелић Анико c.p. 
Скупштина општине Сента 
Број:350-16/2009-V. 
С е н т a 
 
 
148. 
На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и вршењу делатности од општег 
интереса (“Службени гласник РС” број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 испр.), члана 31. 
став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007) и члана 
19. став 1. тачка 8. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента” број 1/2006 – 
пречишћен текст, 2/2007 И 11/2008) 
Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 20.10. 2009. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ДЕОНИЧКОГ ДРУШТВА 

У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ ЗА ИНСТАЛАТЕРСКЕ И ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У 
ГРАЂЕВИНАРСТВУ "ЕЛЕКТРО-БАЧКА" СА П.О. СЕНТА КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ЕЛГАС" СА П.О. СЕНТА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о организовању деоничког друштва у мешовитој 
својини за инсталатерске и завршне радове у грађевинарству "Електро-Бачка" са п.о. Сента као 
јавног предузећа "Елгас" са п.о. Сента ("Службени лист општине Сента" број 23/1992 и 3/1994) 
- у даљем тексту: Одлука. 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

− Број 16. − 
11. децембар 2009. 

 

 - 462 -

Члан 2. 
Мења се став 1. члан 2. Одлуке и гласи: Назив предузећа  је: "ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА И ИНСТАЛАТЕРСКЕ РАДОВА ЕЛГАС ЈП СЕНТА" 
а скраћена ознака фирме гласи:  "ЕЛГАС" Ј.П. СЕНТА. 
 

Члан 3. 
Мења се члан 3. Одлуке и гласи: "Седиште Јавног предузећа је у Сенти, улица Миксат Калмана број 37". 
 

Члан 4. 
Мења се члан 7. Одлуке и гласи: "Јавно предузеће своју делатност мора обављати под условима 
предвиђеним Законом о енергетици ("Службени гласник РС" број 84/04), Законом о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС" број 25/00, 25/02, 17/05 и 108/05), Методологије за 
одређивање тарифних елемената за обрачун цене природног гаса са тарифне купце ("Службени 
гласник РС" број 68/06 и 01/07), Мишљења Агенција за енергетику Републике Србије и на 
основу сагласности Министарства за рударство и енергетику." 
 

Члан 5. 
Члан 8. Одлуке се брише. 

 
Члан 6. 

Мења се члан 10. одлуке и гласи:"Цена природног гаса за тарифне купце утврђује се на основу 
Методологије за одређивање тарифних елемената за обрачун цене природног гаса са тарифне 
купце ("Службени гласник РС" број 68/06 и 01/07), те прибављене сагласности Агенције за 
енергетику Републике Србије и на основу сагласности Министарства за рударство и 
енергетику." 
 

Члан 7. 
Члан 37. се брише. 
 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у "Службеном листу општине 
Сента. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА   Председник СО Сента 
БРОЈ: 023-17/2009-V.                                              Жирош-Јанкелић Анико c.p. 
 
 
149. 
На основу члана 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 10.12.2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА И ИНСТАЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ 

„ЕЛГАС“ Ј.П. СЕНТА 
 

I   Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за 
дистрибуцију гаса и инсталатерске радове „Елгас“ Ј.П. Сента који је Управни одбор Јавног 
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предузећа за дистрибуцију гаса и инсталатерске радове „Елгас“ Ј.П. Сента  донео дана 17. 
септембра 2009. године. 
 
II        Решење објавити  у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                  Председник СО Сента 
Број:023-16/2009-V                                                           Жирош-Јанкелић Анико c.p. 
 
 
150. 
На основу члана 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 10.12.2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА СТАТУТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СЕНТИ 

 
I    Даје се сагласност на Статут Историјског архива у Сенти, који је Управни одбор 
Историјског архива у Сенти донео дана 13. новембра 2009. године, под бројем  011-95/1. 
 
II        Решење објавити  у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                    Председник СО Сента 
Број: 63-11/09-III                                                                 Жирош-Јанкелић Анико c.p.  
 

 
151. 
На основу члана 19. став 1. тачка 6. Статута општине Сента(„ Сл. Лист општине Сента” бр., 
1/06-пречишћени текст,2/07 и 11/08) , Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 
10.12. 2009. донела је 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 

СТУДЕНАТА ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се намена средстава Фонда за стипендирасње студената 

Општине Сента (у даљем тексту Фонд), услови, начин и критеријуми за доделу стипендија 
студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента. 
 

НАМЕНА СРЕДСТАВА ФОНДА 
 

Члан 2. 
Сердства Фонда намењена су за стипендирање надарених, социјално угрожених 

студената основних академских и струковних студија , као и дипломских академских студија-
мастер, специјалистичких струковних студија и специјалистичких академских студија 
факултета и академија уметности чији је оснивач Република Србија и Аутономна Покрајина 
Војводина. 
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НАЧИН, УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА 
 

Члан 3. 
Председник општине (у даљем тексту: Председник) на предлог Комисије за 

стипендирање студената,(у даљем тексту: Комисија) за сваку школску годину утврђује укупан 
број стипендија , у зависности од висине средстава предвиђених у буџету Општине за ове 
намене и висине износа стипендије на који се не плаћа порез.  

На основу извештаја Националне службе за запошљавање, Комисија сваке године 
сачињава и утврђује Листу факултета  са смеровима дефицитарних занимања  и осталих струка.  

Листа из става 2. овог члана обавезно се доставља Средњим школама на територији 
Општине Сента ради информисања ученика. 

Бројчани редослед факултета на листи из става 2. овог члана зависи од броја пријаве 
потребе послодаваца за кадровима  дефицитарних занимања и од броја пријаве лица која траже 
запослење  за занимања која нису дефицитарна. 

На Листи из става 2. овог члана, факултетски смерови су наведени у редоследу потражње. 
Сваком поједином студенту на факултетским смеровима по списку додељује се 

стипендија по бројчаном редоследу са Листе из става 2. овог члана. 
Месечни износ стипендије по студенту исплаћује се у висини износа, на који се не плаћа 

порез по одредбама Закона о порезу на доходак грађана.  
Висину стипендије утврђује једанпут годишње Председник, на основу обавештења 

надлежног одељења за послове финансија Општинске управе о томе, колики је износ 
стипендија на који се не плаћа порез , по одредбама Закона о порезу на доходак грађана. 

 
Члан 4. 

Стипендије се додељују на основу конкурса. 
Конкурс расписује Председник на предлог Комисије,за сваку школску годину по 

правилу у октобру месецу текуће године, а  најкасније до краја календарске године , а у складу 
са овим Правилником и средствима предвиђеним за ове намене. 

Стручне и административно техничке послове поступка расписивања и спровођења 
Конкурса обавља Одељење за опште управне послове и друштвене делатности Општинске 
управе (у даљем тексту: Одељење). 

Конкурс се објављује у средствима јавног информисања: Кабловска телевизија, званична 
wеб страница општине, Огласна табла Општинске управе, “Службени лист општине Сента”, 
дневни лист Magyar Szó и Дневник. 

Пријаве на конкурс разматра Комисија . 
 

Члан 5.   
Конкурс садржи:  

- укупан број стипендија, 
- назив факултета са смеровима са листе факултета са смеровима дефицитарних занимања и 
осталих струка, 
 - висину стипендије, 
- услове за све категорије стипендиста, 
- потребна документа која се прилажу уз пријаву, 
- начин конкурисања, 
- рок за подношење пријаве , 
- орган коме се подносе пријаве , 
- рок до кога ће кандидати бити обавештени о резултатима конкурса, 
- назив средстава јавног информисања у којима се конкурс објављује. 
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Члан 6.  
Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент прве, друге, треће и 

наредне године студија под следећим условима и критеријумима: 
- да је држављанин Републике Србије, 
- да има пребивалиште на територији Општине Сента на дан ступања на снагу овог правилника  
као и на дан подношења пријаве за доделу стипендије, 
- да није навршио 25 година живота - за студента основних студија, односно 26 година   
   живота за студента мастерс студија, односно 28 година живота за студента медицине, 
- да није поновио ни једну годину студија, 
- да је студент прве године студија и школује се за дефицитарно занимање, 
-да је уписао студије на факултету у Републици Србији, чији је оснивач Република Србија, 
- да је студент дипломских академских студија-мастер (осим студената прве године) који 
   је уписао студије које по наставном програму факултета трају најмање десет 
   семестара (300 ЕСПБ), уз услов давања године за годину, 
- да је студент докторских академских студија који није у радном односу, који има услов 
давања године за годину, 
- није стекао статус апсолвента, 
- студент који није корисник стипендије или корисник из буџета Републике Србије или 
Аутономне Покрајине Војводине. 
 

Члан 7. 
  Корисник стипендије не може бити :  
- студент прве године студија осим ако се школује за дефицитарну струку, 
- апсолвент , 
- студент који је у радном односу, 
- студент који понавља годину студија, 
- - студент који је корисник стипендије или корисник из буџета Републике Србије или 
Аутономне Покрајине Војводине. 
 

Члан 8. 
             Начин бодовања по критеријуму дефицитарности одређених струка: 
- дефицитарне струке -10 бодова. 
 
            Студент који не студира на матерњем језику-10 бодова. 

Бодовање према постигнутом успеху током школовања врши се према следећем: 
За студенте који уписују 1. годину, за дефицитарну струку: 
 
Успех  Број бодова 
Просечна оцена од   2,00 – 2,50 20 бодова 
Просечна оцена од   2,51 – 3,00 25 бодова 
Просечна оцена од   3,01 – 3,50    30 бодова 
Просечна оцена од   3,51 – 4,00 35 бодова 
Просечна оцена од   4,01 – 4,50 40 бодова 
Просечна оцена од   4,51 – 5,00 45 бодова 
Вукова диплома 50 бодова 
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За студенте који уписују 2., 3., 4. годину студија , односно мастер или докторске студије:  
 

Успех Број бодова 
Просечна оцена од  6,00 – 6,50 25 бодова 
Просечна оцена од  6,51 – 7,00 30 бодова 
Просечна оцена од  7,01 – 7,50 35 бодова 
Просечна оцена од  7,51 – 8,00  40 бодова 
Просечна оцена од  8,01 – 8,50 45 бодова 
Просечна оцена од  8,51 – 9,00 50 бодова 
Просечна оцена од  9,01 – 9,50 55 бодова 
Просечна оцена од  9,51 – 9,99 60 бодова 
Просечна оцена    10, 00  65 бодова 

 
Просечна оцена у смислу ових Правила је оцена остварена у претходној години. 
 
Материјално стање породичног домаћинства студента 
 
 Начин бодовања је следећи: 
 

Приходи породичног домаћинства Број бодова 

Просечни приходи до 8.000,00 дин. по 
члану породичног домаћинства 

60 бодова 

Просечни приходи од 8. 000 до 12.000,00 
дин. по члану породичног домаћинства 

50 бодова 

Просечни приходи од 12.000 дин. до 
20.000,00 по члану породичног 
домаћинства 

40 бодова 

Просечни приходи од 20.000 дин. до 
28.000 дин. по члану породичног 
домаћинства 

20 бодова 

Просечан приход преко 28.000 дин по 
члану породичног домаћинства 

0 бодова 

  
 

Члан 9. 
У случају  истог броја бодова предност за доделу стипендије имају кандидати, у чијој породици  
има више деце која се школује; који није остварио право на другу стипендију и који има статус 
чије се школовање финансира из буџета. 
 У случају да више кандидата испуњава услове из става1. овог члана, Комисија одлучује којем 
кандидату ће доделити стипендију. 
  

Члан 10. 
Уз попуњени образац пријаве на конкурс за доделу стипендије, који је саставни део овог 

Правилника, кандидат прилаже: 
 - кратку биографију,  
 -оригинално уверење о упису на одговарајућу годину факултета,  
 - уверење о просеку оцена за студенте друге и наредне године, 
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 - уверење о положеним испитима за студенте којима се не издаје уверење о просеку оцена, 
 - оверене фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе,  
 - потврду о пребивалишту за подносиоца пријаве и за малолетна лица ,  
- уверење да је држављанин Републике Србије, 
 - потврду о приходима у три месеца која претходе месецу подношења пријава за сваког  члана 
заједничког домаћинства који остварује приходе,(потврда о зарди од послодавца и потврда 
Пореске управе о приходима за предузетнике ), 
 - потврду о катастарскирн приходима у претходној години за сваког члана заједничког 
домаћинства, 
 - доказе о незапослености, 
 - фотокопије личних карата за све чланове домаћинства, осим за лица из алинеје 6. овог члана, 
- потврду о упису школе за чланове заједничког домаћинства које се школују,  
 - фотокопију обе стране картице текућег рачуна. 
 

Члан 11. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Рок до кога ће кандидат бити обавештени о резултатима конкурса је 30 дана од дана 

затварања конкурса. 
 

Члан 12. 
Непотпуне пријаве на конкурс Одељење враћа на допуну.  
Рок за допуну је до краја трајања конкурса. 
Ако подносиоци пријаве у предвиђеном року из става 1. овог члана не изврше тражену 

допуну, њихове пријаве неће се узети у разматрање. 
 

Члан 13. 
Након спроведеног конкурса Одељење доставља Комисији извештај о реализацији 

конкурса . 
Комисија на основу критеријума из овог Правилника саставља ранг листу могућих 

стипендиста који испуњавају услове за доделу стипендије. 
Одлуку о додели стипендија на основу ранг листе, доноси Председник. 
Учесник на конкурсу који није задовољан одлуком о додели стипендија може поднети 

приговор Председнику у року од 8 дана од дана достављања Одлуке о додели стипендије. 
Одлуку по приговору Председник доноси у року од 8 дана од дана истека рока за 

приговор. 
 

Члан 14. 
Права и обавезе стипендиста и Фонда регулишу се Уговором. 
Уговор о стипендирању са стипендистима закључује Председник у писменој форми, у 

року од 15 дана од дана правоснажности одлуке о додели стипендије. 
 

Члан 15. 
Уговором се утврђује: 

 - висина стипендије, 
 - обавезе стипендиста, 
 - последице неизвршења уговорених обавеза, 
 - друга права и обавезе уговорних страна у вези са стипендирањем.  
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Члан 16.  
 
Стипендија додељена на основу услова и критеријума из овог Правилника искључује примање 
стипендије остварене из буџета Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине. 
 

Члан 17.  
Стипендиста губи право на стипендију: 

- када понови годину студија, 
- када се утврди да подаци који су наведени као основ за остваривање права на стипендију не 
одговарају чињеничном стању, 
- ако не достави доказе, сходно члану 19. овог Правилника, 
- када напусти студије, 
- ако се запосли, 
- када се утврди да истовремено прима стипендију или сличан облик давања одређених у складу 
са чланом 6. овог правилника. 
- у случају пресељења на територију друге општине.  

Одлуку о раскиду уговора о стипендирању доноси Председник на предлог Комисије. 
            Студент који је остварио право на стипендију, задржава  то право у случајевима 
оправданог мировања  обавеза  студија,  прописаних  законом  и  општим  актом  факултета  на  
којем студира, али му се стипендија не исплаћује у току раздобља мировања. 
 

Члан 18. 
             Стипендисти се одобрава исплата стипендије за сво време трајања студирања, до 
стицања апсолвентског стажа и иста се исплаћује у девет месечних рата , у месечним износима, 
до 30. у месецу за претходни месец, на текући рачун . 

Исплата стипендије почиње од октобра месеца текуће године и врши се до краја јуна 
месеца наредне године. 

Стипендије се не исплаћују у јулу , августу и септембру. 
Средства за стипендије се користе без обавезе враћања, осим кад корисник изгуби право 

на стипендију. 
Стипендиста који не дипломира до истека апсолвентског стажа,има обавезу враћања 

средстава сходно одредбама става 7. члана 20. овог Правилника. 
 

Члан 19. 
Стипендиста је дужан да на почетку сваке школске године, најкасније до краја октобра 

месеца достави Одељењу потврду о упису у наредну годину студија, уверење факултета о 
просечној оцени студија за претходну годину, као и изјаву да не прима стипендију или сличан 
облик давања из других извора у складу са чланом 6. овог Правилника. 

Одељење након утврђивања испуњености услова, по предлогу Комисије,Одељењу за 
буџет и финансије доставља списак стипендиста којима се одобрава исплата стипендија за 
наредну годину. 

 
Члан 20. 

Корисници стипендије обавезни су да по завршетку школовања заснују радни однос са 
послодавцима који послују на територији Општине Сента, уколико код послодаваца постоји 
потреба за занимањем корисника стипендије и да у радном односу проведу најмање  две 
године. 

Стипендиста је у обавези да након завршетка студија , 6 месеци  тражи посао на 
територији Општине Сента  преко Националне службе за запошљавање. 
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Након истека рока из става 2. овог члана, стипендиста у року од 8 дана доставља 
Одељењу потврду Националне службе за запошљавање о томе да није успео да заснује радни 
однос у смислу става 1. овог члана.  

Стипендиста је дужан да у року од 5 дана од дана заснивања првог радног односа , о 
томе достави потврду послодавца  и обавести Одељење . 

Примљени износ стипендије добијеног  по основу овог правилника стипендиста враћа са 
законском каматом када по завршеном студирању, својом вољом не испуни услове   из става 1.и 
3.  овог члана, 

 Обавеза из претходног става доспева даном заснивања радног односа код другог 
послодавца и даном раскида радног односа пре истека периода од две године, у смислу става 1. 
овог члана. 

Стипендиста који изгуби статус стипендисте Фонда из разлога наведених у члану 17.,као 
и у случају из става 5. члана 18. овог Правилника, дужан је да примљени износ стипендије 
добијеног  по основу овог правилника врати са законском каматом. 

Обавеза из претходног става доспева у року од 30 дана од дана пријема Одлуке о 
раскиду уговора о стипендирању . 

Отплата износа примљеног на име стипендије из става 4. и 6. овог члана, врши се у 
месечним ратама, а период отплате одговара периоду примања стипендије. 

У случају прекида студирања, стицања апсолвентског стажа или наступања других 
околности који су од утицаја на остваривање права на стипендију, стипендиста је дужан да у 
року од 15 дана од дана наступања наведених околности из члана 17. овог правилника, обавести 
стипендитора. 

Начин враћања стипендије регулисаће се уговором по одредбама Закона облигационим 
односима                             
 
 

КОМИСИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА 
 

Члан 21. 
Комисију  за стипендирање студената именује Скупштина општине на мандатни период 

од 4 године. 
Комисија има председника и 6 чланова , а чине је стручна лица из области образовања и 

представници локалне самоуправе. 
Рад Комисије је јаван. 

 
Члан 22. 

Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обавља Одељење за 
опште управне послове и друштвене делатности Општинске управе Сента. 
 

Члан 23. 
Задатак Комисије је да: 

 - предлаже мере за подстицај развоја студената, 
 - предлаже услове , критеријуме и мерила за остваривање права утврђених овом одлуком, 
 - предлаже  расписивања конкурса Председнику општине за доделу стипендија, 
 - сачини ранг листу стипендиста по расписаном конкурсу, 
- на основу сачињене ранг листе стипендиста по расписаном конкурсу, предлаже Председнику 
општине доношење Одлуке о додели стипендија. 
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Члан 24. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сента”. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА     Председник СО Сента 
БРОЈ:451-12/09-III                Жирош-Јанкелић Анико c.p. 
 
 
152. 
На основу члана 54. ст. 3 ,9 и 11. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09 ) и члана 19. и 78. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр.1/06-пречишћени текст , 2/07 и 11/08) Скупштина општине Сента на 
седници оджаној дана 10.12.2009.године  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ  У СЕНТИ 
 
I 

Разрешавају се дужности чланова   Школског Одбора Сенћанске Гимназије у Сенти на које су 
именовани Решењем Скупштине општине Сента број 020-37/V-07  од 18.07.2007. године: 
 
- Хомоља Елвира                                                       - представник родитеља. 
- Шинковић Ержебет                                                 -  представник родитеља. 

 
II 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Скупштина општине Сента                                       Председник Скупштине општине 
Број: 020-54/2009                                                             Жирош-Јанкелић Анико c.p. 
 
 
153. 
На основу члана 54. ст. 3 ,9 и 11. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09 ) и члана 19. и 78. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр.1/06-пречишћени текст , 2/07 и 11/08) Скупштина општине Сента на 
седници оджаној дана 10.12.2009.године  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ  У СЕНТИ 
 
I 

Именују се  за чланове  Школског Одбора Сенћанске Гимназије  у Сенти: 
 
-     Хегедиш - Слобода др.Габриела, из Сенте                           - представник родитеља. 
-     Фајка Валерија,  из Сенте                                                       -  представник родитеља. 
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II 
Мандат именованих чланова Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора 
Сенћанске Гимназије у Сенти, именованих Решењем СО Сента број 020-37/V-07 од 
18.07.2007.године. 
  

III 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Скупштина општине Сента                                       Председник Скупштине општине 
Број: 020-54/2009-III                                                      Жирош-Јанкелић Анико c.p. 
 
 
Садржај: 
 

146. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА 
СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 460. 

147. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
СЕНТА 460. 

148. 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 
ДЕОНИЧКОГ ДРУШТВА У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ ЗА 
ИНСТАЛАТЕРСКЕ И ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
"ЕЛЕКТРО-БАЧКА" СА П.О. СЕНТА КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ЕЛГАС" СА П.О. СЕНТА 

461. 

149. 
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ГАСА И ИНСТАЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ „ЕЛГАС“ Ј.П. СЕНТА 

462. 

150. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА СТАТУТ ИСТОРИЈСКОГ 
АРХИВА У СЕНТИ 463. 

151. ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА 
СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА ОПШТИНЕ СЕНТА 463. 

152. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ  У СЕНТИ 470. 

153. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ  У СЕНТИ 470. 
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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. 
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