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34. 
На основу члана  46. става 1. тачке 2. Закона o локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
br. 129/2007), члана 34. става 1. тачке 2. Статута општине Сента («Службени лист општине 
Сента» бр. 1/2006 – пречишћени текст, 2/2007 и 11/2008.) и на основу Одлуке о буџету општине 
Сента за 2010. год. («Сл. лист општине Сента», бр. 17/2009), Општинско веће Oпштинe Сента 
дана 23. фебруара 2010. године  расписује 
 

К О Н К У Р С 
 

за суфинансирање у виду бесповратне донације  
1. невладиних организација из области културе и 
2. осталих невладиних организација: 

зa трошкове њиховог функционисања и за трошкове једног програма или приредбе. 
 
Конкурс спроводе  комисије, именоване од стране Општинског већа Општине Сента. О 
расподели средстава решава Општинско веће Општине Сента. 
 
Износ дотације: 
    За трошкове суфинансирања функционисања, програма и приредаба невладиних 

организација намењени су следећи оквирни износи:  

1. Невладиним организацијама из области културе :           2.060.000,00 динарa, 
2. Осталим невладиним организацијама:                               1.946.000,00 динара. 

 
Општи услови пријаве на конкурс: 
– Право учешћа на конкурсу имају невладине организације, чије је седиште на подручју 

Општине Сента, који су уписани код Локалне самоуправе (Главни трг 1) код Куће цивилних 
организација (Главна улица бр. 1), код Омладинске канцеларије (Главна улива бр. 23), 
односно код канцеларије Ци-Фи (Главни трг. бр. 18), односно чија је делатност повезана са 
општином Сента. Предност уживају  програми везани за општинске истакнуте 
манифестације.  

– На конкурсу могу учествовати само невладине организације које су предали Локалној 
самоуправи Сента обрачун трошкова додељених средстава у 2009. години.  

– На конкурсу се могу учествовати само оне невладине организације које нису посебно 
наведене у буџетским ставкама за 2010.годину. 

– Одржавање Дана цивилних организација спада у оквир овог конкурса. 
– Пријаве се примају само на конкурсном обрасцу. Формулар и текст конкурса могу се добити 

лично, радним данима између 7 и 15 часова, у канцеларији бр. 44 Општинске управе 
Општине Сента (Главни трг бр. 1, 24400 Сента) или се може скинути са званичне веб-
презентације Општине Сента                            (www.zenta-senta.co.rs) 

– Рок за доставу пријава је: 01. април 2010.год. (Под роком за доставу пријава подразумева се 
пристизање пријаве у пријемну канцеларију Општинске управе Општине Сента). Попуњени 
образац се доставља у једном примерку, лично или путем поште, са одговарајућим 
приложеним документима, на адресу: Општинска управа Општине Сента, 24400 Сента, 
Главни трг бр.1 или се предају лично код шалтера бр.1 Пријемне канцеларије Општинске 
управе Општине Сента. 

– Пријаве пристигле по истеку утврђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, 
пријаве поднете на неодговарајућем обрасцу или поднете за намене супротне овом 

http://www.zenta-senta.co.rs/
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конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или мејла, као и непотписане пријаве, неће 
се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали неће се оцењивати!  

– Конкурсни документи се не враћају. 
– Подносилац има право да преда један конкурсни образац на којем  назначава средства, 

потребна за функционисање организације и средства потребна за реализацију програма, 
односно пројекта. Уколико подносилац не тражи средства за реализацију програма или 
пројекта, одговарајуће рубрике конкурсног обрасца неће попунити. 

– Захтеви могу се поднети само за оне приредбе и програме које ће се остварити до 20. 
децембра 2010. Допринос трошковима функционисања такође се може тражити само у 
односу на трошкове у 2010. години. 

– Ако се ради о дотацији за текуће трошкове функционисања, износ дотације се може 
користити искључиво за расходе у вези са свакодневном делатношћу организације која 
конкурише и за набавку материјала, потребних за непрекидан рад (нпр. канцеларијски 
материјал, телефон, поштански трошкови, режија, остале услуге итд.). Не може се тражити 
дотација закупнине, књиговодствених услуга и за израду веб-презентације.  

– О резултатима конкурса Општинска управа Сента обавештава подносиоце пријава на 
званичној веб-презентацији Општине Сента најкасније до 15. априла 2010. године, односно 
заинтересовани могу лично да се интересују у Дому цивилних организација (Главна улица 
бр. 15), у Омладинској канцеларији (Главна улица бр. 23), односно у Канцеларији „Ци – Фи“ 
(Главни трг 18).  

– Корисник дотације се обавезује да ће средства добијена по конкурсу користити наменски. 
– Добитник дотације се обавезује да ће о утрошку одобрених новчаних средстава у случају 

приредбе и програма, поднети извештај до 31. децембра 2010. год. Ако добитник дотације 
не удовољи овој својој обавези, његова обавеза за подношење обрачуна не застарева и 
добитник дотације биће искључен из круга конкурса Општине Сента, расписаног у 2011. 
години.  

– Локална самоуправа Општине Сента задржава право да од подносиоца пријаве, ако за то 
постоји потреба, захтева додатну документацију и информацију или да врши контролу на 
лицу места, да исте или сличне захтеве спаја, односно да за доделу дотације захтева 
испуњење даљих услова. 

– Локална самоуправа Општине Сента није дужна да своју одлуку образложи, против решења, 
чије је доношење у њеној искључивој надлежности, не може се уложити правни лек. 

 
Обавезни прилози: 
Подносиоци пријаве, уз своје захтеве за дотацију обавезно прилажу фотокупију 
прве стране Завршног рачуна организације за 2009. годину, на полеђини са  
фотокопијом потврде о предаји препоручене пошиљке на адресу Агенције за 
привредне регистре. 
 
Обрачун: 
Учесници конкурса, којима је на основу одлуке Локалне самоуправе Општине Сента додељена 
дотација дужни су да о наменској употреби дотације поднесу обрачун у конкретно означеном 
року, утврђеном у зависности од карактера конкурса најкасније до 31. децембра 2010. (На 
посебном обрасцу за обрачун средстава што ће бити достављен уз обавештење о резултату 
конкурса.) 
– Спецификацији по главним ставкама трошкова (нпр.: канцеларијски материјал, режија, 

телефон, поштански трошкови, трошкови путовања, односно смештаја, одржавање, услуге 
итд.),  
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– Фотокопије рачуна и уговора, односно уверења која потврђују њихову исплату (признанице 
о пријему које садрже и личне податке прималаца исплата итд.) односно фотокопије 
банковних извода о исплатама. 

– Обрачун се оверава од стране лица, које одговара за пријаву на конкурс, као и од стране 
руководиоца дотиране организације, који има право потписа и печатом организације 
подносиоца. Тиме потписници, под кривичном одговорношћу изјављују да су исплате 
вршене на терет дотације, добијене од Локалне самоуправе општине Сента, те да ће 
документе о овим исплатама обрачунати само и искључиво према Локалној самоуправи 
Општине Сента. 

– Подносиоцима којима је додељена дотација, а не придржавају се ових услова обрачуна, 
односно који најкасније ни приликом предаје конкурсне документације за текућу годину  не 
поднесу обрачун о утрошеним средствима у претходној години Локална самоуправа 
Општинe Сента неће доделити нову дотацију све док не подмире дуг, односно док се не 
оконча  допуна непотпуног обрачуна, односно биће искључени из конкурсног круга у којем 
конкуришу. 

– У случају изразито грубог кршења услова обрачуна, као и недозвољеног утрошка средстава, 
супротно одлуци по конкурсу, Локална самоуправа општине Сента покренуће парнични 
поступак у Општинском суду у Сенти, ради повраћаја износа дотације који је утрошен 
ненаменски, са зарачунатом каматом. У таквим случајевима Локална самоуправа Општине 
Сента ће на добитника дотације пренети све припадајуће трошкове у вези са поступком. 

  
Република Србија                                                       Председница Општине Сента 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента                                                                       Анико Ширкова, с.р. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
Број: 401-2/2010-II 
Дана: 26.02.2010 
С е н т а 
 
 
 
35. 
На основу члана 31. става 1. тачке 6. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ 
бр. 1/2006 – пречишћени текст, бр. 2/2007 и 11/2008), председник општине Сента дана 
24.02.2010. године доноси 

 
Р    Е    Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ОБРАЗОВАЊУ САВЕЗА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
I. 

Разрешавају се дужности председник, заменик председника и чланови Савета за безбедност 
општине Сента и то: Пек Золтан, предсеник Савета за безбедност општине Сента, Владимир 
Никочев, заменик председника Савета за безбедност општине Сента, Жирош-Јанкелић Анико, 
мг Мирко Гашовић, Хиреш Иван, Антун Михајловић,Срђан Цветковић, др. Тари Јене, 
Милијана Поповић, Нађ Јожеф, Млађан Јовић, Шароши Габриела, Словодан Борђошки, Нађ 
Абоњи Золтан, Патаки Тибор, Гајда Атила, Гедошевић Валерија и Пастор Марија, чланови 
Савета за безбедност општине Сента. 
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II. 
Образује се Савет за безбедност општине Сента у саставу: 

- Шикова Анико, председник општине Сента – председник, 
- Никочев Бладимир, командир Полицијске станице Сента – заменик председника, 
- Рац Сабо Ласло, председник СО Сента – члан, 
- Кребс Золтан - тужилац Основног јавног тужилаштва у Суботици –  Тужилаштва на 

подручју Судске јединице у Сенти – члан, 
- Светлана Радоњић, председник Основног суда у Суботици – Судске јединице у Сенти – 

члан, 
- Снежана Звекић, председник Прекршајног суда у Сенти – члан, 
- Срђан Цветковић– полицајац Полицијске станице Сента – члан, 
- Др. Тари Јене - директор Болнице Сента – члан, 
- Милијана Поповић -  директор Центра за социјални рад – члан, 
- Нађ Јожеф – жупник Католичке цркве „Свете Нале Терезије“ у Сенти – члан, 
- Млађан Јовић – свештеник Православне црквене општине у Сенти – члан, 
- Шароши Габриела, директор ОШ „Стеван Сремац“ Сента – члан, 
- Слободан Борђошки, директор Економско-трговачке школе у Сенти – члан, 
- Нађ Абоњи Золтан, директор Средње медицинске школе у Сенти – члан, 
- Патаки Тибор, директор Сенћанске Гимназије – члан, 
- Гајда Атила – директор Гимназије „Бољаи“ Сента – члан, 
- Гедошевић Валерија, директор Д.В: „Снежана – Hófehérke” Сента – члан, 
- Ревид Магдолна – представник Црвеног крста Сента – члан, 
- Шоти Михаљ – представник Омладинске организације Сента – члан, 
- Пастор Марија, секретар СО Сента – секретар Савета без права одлучивања. 

 
III. 

Савет за безбедност се образује за обављање следећих задатака: 
- дефинисање безбедносних проблема који постоје на територији општине Сента, 
- одређивање праваца развоја превентивне стратегије и подела појединих овлашћења, 
- усвајање програма превенције којима се делује на поједине безбедносне проблеме, 
- доношење одлука и прописивање обавеза појединих субјеката који се тичу усвојених 

програма превенције којима се покушају решити поједини безбедносни проблеми, 
- подношење извештаја у погледу резултата програма превенције, 
- усвајање измена и допуна програма, 
- формирање одбора и радних група у оквиру Савета за безбедност који су специјализовани 

за развој и имплементацију појединих пројеката превенције којима се делује на поједине 
безбедносне проблеме, 

- подношење извештаја о раду радних група и ефикасности њихових настијања. 
 

IV. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија                                                             Председник општине Сента 
Аутономна Покрајина Војводина                                             Ширкова Анико, с.р. 
Општина Сента 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА 
Број:020-4/2010-V 
Дана: 24.02.2010. 
С е н т а 
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Садржај: 
 

34. КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У ВИДУ БЕСПОВРАТНЕ ДОНАЦИЈЕ 25. 

35. РЕШЕЊЕ  РАЗРЕШЕЊУ И ОБРАЗОВАЊУ САВЕЗА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
ОПШТИНЕ СЕНТА 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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