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65. 
 
На основу члана 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 
72/09 и 81/09-исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011) и члана 46. става 1. тачке 7. Статута 
општине Сента ("Службени лист општине Сента" број 5/2011),  
Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 30. марта 2012. године  донела је  

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
 О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА СА ЗАКОНОМ О 

ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 
 

Члан 1.  
 
Овом одлуком врши се допуна Одлуке о усклађивању Просторног плана општине Сента са 
Законом о планирању и изградњи ("Службени лист општине Сента" број 16/2009). 
 

Члан 2. 
 

После члана 1. ове Одлуке додаје се нови члан 1 а. који гласи: 
 
„Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део Просторног плана општине 
Сента. 
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Просторног 
плана општине Сента је саставни део ове Одлуке.“ 
 
 

Члан 3.  
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Сента" 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                              Председник СО Сента, 
Број: 350-6/2012-I                                                                              
                                                                                                             Rácz Szabó László, с. р. 
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На основу члана 9. став 1. и члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 20. став 2. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 – исправка, 
64/2010 – одлука УС и 24/2011) и члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе 
општине Сента („Службени лист општине Сента“ број 9/2010), Одељење за урбанизам и 
комуналне послове Општинске управе општине Сента доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

 
1. Приступа се изради новог Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину.  
 
2. Извештај из става 1. диспозитива овог решења је саставни део усклађеног Просторног 
плана општине Сента. 
 
3. Ово решење је саставни део Одлуке о усклађивању Просторног плана општине Сента са 
Законом о планирању и изградњи  („Службени лист општине Сента“ број 16/2009) и Одлуке 
о допуни Одлуке о  усклађивању Просторног плана општине   Сента са  Законом о 
планирању и изградњи. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Просторни план општине Сента израђен од стране Ј.П. „Завода за урбанизам Војводине“ под 
бројем Е-2188, донет је од стране Скупштине општине Сента на седници одржаној дана 
15.05.2008. године и објављен у „Службеном листу општине Сента“ број 7/2008. 
Министарство животне средине и просторног планирања је дало сагласност на Просторни 
план општине Сента дана 04.09.2008. године под бројем 350-01-00118/2008-07. У процедури 
израде Просторног плана достављен је Извештај о стратешкој процени утицаја број Е-2188/1 
израђен од стране обрађивача плана Ј.П. „Завод за урбанизам Војводине“ априла 2008. 
године. 
На основу донете Одлуке о допуни одлуке  усклађивању Просторног плана општине Сента са 
новим Законом о планирању и изградњи Стратешка процена утицаја на животну средину је 
саставни део плана. Поступком усклађивања Просторног плана обухваћене су одређене 
измене планских решења и услова. 
Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући 
значајни утицаји на животну средину до којих се дошло имплементацијом Просторног плана 
општине Сента и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину, који 
садржи нарочито: 

- Полазне основе Стратешке процене;  
- Опште и посебне циљеве Стратешке процене и избор индикатора; 
- Процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних 

утицаја на животну средину; 
- Смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и 

процене утицаја пројекта на животну средину; 
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- Програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана; 
- Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради Стратешке процене; 
- Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Просторног плана са 

аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне 
средине укључена у Просторни план; 

- Закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив јавности; 

- Друге податке од значаја за стратешку процену. 
На основу напред наведеног, а у складу са чланом 3. став 1., 2. и  3. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010), и 
раније донетој Одлуци о изради Просторног плана општине Сента који је саставни део 
садржаја стратешке процене утицаја важећег Просторног плана општине Сента, донето је 
решење као у диспозитиву. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                                Руководилац Одељења 
Број: 350-6/2012-I 
                                                                                                          Валерија Туза дипл.инг.грађ.                                                                       
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66. 
 
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011) 
и члана 46. став 1. тачка 17. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
5/2011), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 30. марта 2012. године донела 
је  
 
 

О     Д     Л     У     К     У 
О 

ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности за потребе и у 
својину општине Сента. 
 

Члан 2. 
 

Општина Сента извршиће прибављање непокретности – куповином, од власника 
непокретности – ХАРМАТ МАРИЈЕ из Сенте, ул. Железничка бр. 4/а, и то: 
- Породичне стамбене зграде, уписане у Лист непокретности бр. 4555, К.О. Сента која се 
налази у Сенти, ул. Златне Греде бр. 16, парц. бр. 1555/1 - Земљиште под зградом-објектом у 
површини од 02 а и 73 м2 и Земљиште уз зграду - објекат у површини од 01 а и 64 м2, у 
укупној површини од 04 а и 37 м2, у динарској противвредности 23.000 EUR-а (према 
важећем средњем курсу НБС на дан исплате). 

 
                                                                 Члан 3. 

 
Уговор о куповини у име општине Сента  закључује Председник општине. 
 

Члан 4. 
 

Прибављање непокретности врши се на основу Закона о јавној својини. 
 

Члан 5. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                   Председник СО Сента, 
Број: 46-8/2012-I                                                                      
                                                                                                      Рац Сабо Ласло, с. р.  
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67. 
 
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011) 
и члана 46. став 1. тачка 17. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
5/2011), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 30. марта 2012. године донела 
је  
 
 

О     Д     Л     У     К     У 
О 

ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности за потребе и у 
својину општине Сента. 
 

Члан 2. 
 

Општина Сента извршиће прибављање непокретности – куповином, од власника 
непокретности – ТУРИ ПЕТЕРА из Сенте, ул. Торњошки пут бр. 43, и то: 
- Породичне стамбене зграде, уписане у Лист непокретности бр. 5822, К.О. Сента која се 
налази у Сенти, ул. Торњошки пут бр. 43, парц. бр. 6776 - Земљиште под зградом-објектом, 
земљиште уз зграду и њива у укупној површини од 8 а и 34 м2, у динарској противвредности 
11.000 EUR-а (према важећем средњем курсу НБС на дан исплате). 

 
                                                                 Члан 3. 

 
Уговор о куповини у име општине Сента  закључује Председник општине. 
 

Члан 4. 
 

Прибављање непокретности врши се на основу Закона о јавној својини. 
 

Члан 5. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                   Председник СО Сента 
Број: 46-9/2012-I                                                                      
                                                                                                     Рац Сабо Ласло, с. р.  
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68. 
 
На основу члана 25. става 1. Одлуке о ауто-такси превозу путника („Службени лист општине 
Сента“ број: 12/2011) и члана 46. става 1. тачке 7. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, број: 5/2011), Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној  дана 
30. марта 2012. године донела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси тарифе по којој се мора 

обављати ауто-тaкси превоз на територији Општине  Сента 
 
I 

Утврђује се економски најнижа цена у оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз 
мора обављати на територији општине Сента, зависно од дана, доба дана и подручја на којем 
се превоз обавља, и то:  

• Цена старта: 50.00 динара,  
• Цена по једном  пређеном  километру 50.00 динара и 
• Цена чекања по часу 400.00 динара. 

У цене ауто-такси превоза путника урачунат је и превоз пртљага путника, по комаду, у 
границама величине и носивости простора за пртљаг. Под личним пртљагом се 
подразумевају путне торбе до 20 килограма тежине. Ценовником може да се предвиди 
посебна доплата за лични пртљаг путника тежи од 20 килограма, са чиме путник мора да 
буде упознат пре започињања такси-превоза. 
 

II 
Ауто-такси превозници су дужни да ценовнике својих услуга и мерне инструменте ускладе 
са овом Одлуком. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                   Председник Скупштине општине             
Број: 346-1/2012-I                                                                                                                                                                                    
                                                                                                         Rácz Szabó László, с. р.  
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69. 
 
На основу члана 34. става 1. тачке 9а), члана 35. става 1. тачке 3а) Закона о ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009 и 92/2011), члана 14. Уредбе о саставу и начину 
рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“ број 98/2010) и члана 46. тачке 7. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ број 5/2011), Скупштина општине 
Сента на својој седници одржаној дана  30. марта 2012. године донела је  
 
 

 З А К Љ У Ч А К 
 О УСВАЈАЊУ  ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
 
I 
 

Усваја се План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента за 2012. 
годину  
 
 
 

II 
 
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 

 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 217-50/2012-I                                                                                    
                                                                                                Рац Сабо Ласло, с. р. 
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На основу члана 34. става 1. тачке 9а), члана 35. става 1. тачке 3а) Закона о ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009 и 92/2011),  и члана 14. Уредбе о саставу и 
начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“ број 98/2010), члана 5. става 1. 
тачке 16. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени лист 
општине Сента“ број 4/2011),  Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента 
доноси: 
 

  ПЛАН  РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА  
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА  2012  ГOДИНУ 

 
1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
            Задатак обухвата: Израду  извештаја за 2011. годину 
            Носилац задатка: Општински штаба 
 Рок: Март 
 

2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 2102. ГОДИНУ 

 
Задатак обухвата: Израду предлога годишњег Плана рада са предложеним оквирним 
активностима  и роковима реализације. 
Носилац задатка: Начелник штаба са члановима штаба. 
Рок: Март 
 

      3. ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕПОРУКА, ЗАКЉУЧАКА И НАРЕЂЕЊА ОПШТИНКОГ 
ШТАБАЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ СУБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
СЕНТА 

 
Задатак обухвата: Достављање Одлуке о организацији и функционисању цивилне  
заштите и Одлуке о одређивању  оспособљених правних лица и других организација у 
заштити и спасавању на територији општине Сента. 
Носилац задатка: Надлежни орган јединице локалне самоуправе.   
Рок: По доношењу одлука, закључака и наређења 
 

     4. ИЗРАДА РЕШЕЊА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА 
 ПОВЕРЕНИКА 
 

Задатак обухвата: Израду решења за именовање повереника и заменика повереника у 
насељеним местима 
Носилац задатка: Командант, надлежни орган јединице локалне самоуправе 
Рок: Април 
 

     5.   ДОСТАВЉАЊЕ  ПРОЦЕНЕ И ПЛАНА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
    

Задатак обухвата: Достављање Процене и Плана за ванредне ситуације субјектима     
ради израде њихових планова. 
Носилац задатка: Надлежни орган јединице локалне самоуправе 
Рок: Април 
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     6.    АЖУРИРАЊЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ  ПЛАНА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

Задатак обухвата: Ажурирање и усклађивање Плана за ванредне ситуације са 
Уредбом о методологији израде планова за ванредне ситуације.     
Носилац задатка: Начелник  и чланови штаба  
Рок: Сталан задатак 
 

     7. ИЗРАДА ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ 
 НАМАНЕ 
  

Задатак обухвата: Сагледавање  прописаних формација о формирању јединица 
цивилне заштите опште намене на територији општине, као и њихово формирање, у 
складу са прописаним  критеријумима. 
Носилац задатка: Командант и чланови штаба 
Рок: По добијању ближих подзаконских аката 
 

     8.  ОБУКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 
 

Задатак обухвата: У складу са планом надлежних органа, а у циљу обуке чланова  
Општинског штаба  за руковођење акцијама заштите и спасавања, сагледати који су  
чланови предвиђени за обуку, дати неопходне инструкције и упутити их на обуку. 

            Носилац задатка: Командант  и чланови штаба 
            Рок: По добијању плана обуке 
 
     9.  ИНФОРМАЦИЈА О СПРОВЕДЕНОЈ ОБУЦИ ЧЛАНОВА ШТАБА 
 

Задатак обухвата: Информација чланова Општинског штаба који су учествовали на 
обуци. Искуства и  сазнања која се могу применити у раду Општинског штаба. 

            Носилац задатка: Командант и чланови Општинског штаба. 
            Рок: По завршеној обуци 
      
    10. САРАДЊА СА ОКРУЖНИМ ШТАБОМ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КАО И СА         
            СУСЕДНИМ ШТАБОВИМА 
 
            Задатак обухвата: Размена искуства у раду штабова. 
            Носилац задатка: Командант и чланови штаба. 
            Рок: Током године. 
 
    11. КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА ОД НАСТАНКА 
 ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
 

Задатак обухвата: Праћење ситуације и процењивање ризика од настанка 
елементарних непогода, предузимање превентивних мера, правовремено  
обавештавање грађана и субјеката на територији општине.  
Носилац задатка: Општински штаб.  
Рок: Сталан задатак. 
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    12. САГЛЕДАВАЊЕ ИМАЈУЋИХ МТС ЗА ПОТРЕБЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 
Задатак обухвата: Увид у стање МТС и могућности квалитетнијег опремања  
недостајућим средствима у складу са могућностима општине.  

       Носилац задатка: Чланови Општинског штаба и надлежни орган јединице локалне 
самоуправе 

            Рок: Током године 
 
    13. ИНФОРМАЦИЈА О ГОДИШЊИМ АКТИВНОСТИМА И ИСКУСТВИМА, КАО И 
            ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЧЛАНОВА ШТАБА  ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
            Задатак обухвата: Извештај чланова Општинског штаба о реализованим задацима,                     

евентуалним ванредним мерама и предлозима за будуће активности. 
Носилац задатка: Чланови штаба. 
Рок: Децембар месец. 
 

    14. ОРГАНИЗАЦИЈА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 
 

Задатак обухвата: Организовање седница Општинског штаба квартално или по 
потреби. 
Носилац задатка: Командант, заменик команданта и начелник Општинског штаба 
Рок: По плану и по потреби 

 
 
 
 
 
                                                                                               Командант Општинског штаба 
                                                                                                    за ванредне ситуације 
 
                                                                                                        Анико Ширкова 
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70. 
 
На основу члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 46. става 1. тачки 9. и 22. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 5/2011) Скупштина општине Сента на седници, одржаној дана 30. марта 
2012. године донела је 
 

 З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ 

СЕНТА ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

I. 
 

УСВАЈА СЕ План рада Завичајне фондације „Стеван Сремац“ Сента за 2012. годину. 
 

II. 
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                                  Председник СО Сента 
Број: 415-5/2012-I                                                                                  
                                                                                                                  Rácz Szabó László, с. р. 
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                            ЗАВИЧАЈНА ФОНДАЦИЈА 

 С Т Е В А Н    С Р Е М А Ц 
                        С Е Н Т А 
                                    www.stevansremac.org.rs 

 
_____________________________________________________

_____         
           СРБИЈА ~ 24400 СЕНТА ~ УЛИЦА СТЕВАНА СРЕМЦА БРОЈ 4   
                         РАЧУН У ТРЕЗОРУ НБС 840-562644-93            

   ТЕЛЕФОН/ФАКС (ОО38124)  (О24) 817-055 ~ MОБТЕЛ (062)1-290-285    

                      ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА: sremac@sksyu.net 

 
 
 

ПЛАН РАДА ФОНДАЦИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
         Пошто је постала релевантан чинилац културног живота града и шире околине, Фондација у 
2012. години граби пуним корацима напред у своје потпуно конституисање и потпуну афирмацију на 
културном небу Србије, што је већ, слободно можемо рећи, делимично урађено, а у току је 
успостављање веза покрајинским и републичким институцијама културе. Искорак ка сарадњи са 
сличним институцијама Срба из окружења, треба бити првенствени задатак ове године.  
         Остваривање задатка укрупњавања српске културне сцене на овим просторима, започет прошле 
године, Фондација мора да настави све до оног момента док у потпуности не постане стожер 
окупљања свих српских културних институција овог простора, те да, заједничким наступом са 
осталим релевантним чиниоцима српске културе у општини, постане својеврсни српски културни 
центар.  Да би се тај циљ остварио потребно је да се и Фондација проширује, како на плану 
културних дешавања, тако и на  самом техничком и просторном плану.  
 
1. Афирмација Фондације 
 
         Успешну афирмацију која је у 2011. годни настављена из претходних година треба наставити и 
у овој години. Предстоје нам, већ неколико пута одлагане, две договорене промоције у Матици 
српској у Новом Саду, као и промоција у Текелијануму у Будимпешти. Од већ започетих промоција, 
треба наставити присуство преко Туристичке организације Сенте на сајмовима туризма у Београду, 
Врњачкој Бањи, Будимпешти, које су већ дале одређене резултате. Фондација се већ афирмише у 
библиотекама Србије својим издањима, а школe већ шаљу своје ученике да посете Фондацију. 
Наравно, овај сегмент афирмације треба још проширити.  
         Своје значајно место, Фондација је већ заузела у нишком културном животу преко Нишког 
културног центра и Народног музеја. Све активности Фондације, као и издаваштво, сада се већ 
традиционално промовишу у Нишу, што је, свакако, показало значајне резултате, јер ћемо на овај 
начин остварити контакте са свим важнијим установама културе града Ниша и околине. Према томе, 
град Ниш мора и даље остати својеврстан промотер Фондације у том делу Србије.  
         У смислу афирмације, Фондација наставља и 2012. године одржавање блиске сарадње са 
доказаним пријатељима, као што су књижевници Матија Бећковић, Тања Крагујевић, Зоран Ћирић, 
Милан Белегишанин, Горан Петровић, професори Универзитета Михајло Пантић, Душан Иванић, 
Драган Недељковић, Миливој Ненин, Горан Максимовић, Славко Гордић, Горан Васин, Слободан 
Владушић и Радослав Ераковић. Пошто је ово доказано добар пут, мишљења смо да га треба 
наставити. 
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2. Издаваштво 
 
         Од издања за ову годину треба рећи да, коначно, треба  приступити штампању првог броја 
Алманаха Фондације под насловом ''Бележник'', које није реализовано у претходним годинама због 
помањкања финансијских средстава, а одлука Управног одбора постоји већ неколико година.  
         Како и ове године планирамо конкурисати на расписане конкурсе о суфинасирању пројеката од 
стране Покрајинског секретаријата за културу, очекујемо да реализација овог издања буде остварена. 
Овај Алманах, у зависности од рока његове реализације, треба промовисати на Сремчевим данима. 
Мишљења смо да би Алманах допринео промоцији Фондације, с обзиром да би сублимисао сва 
дешавања у Фондацији, а у њему би се  огласили наши пријатељи, еминентни књижевници и 
професори универзитета.  
         Поред Алманаха Фондација ће бити, поред фирме ''Алтех Србија''  и суиздавач књиге Петра 
Терзића о Николином крсту. 
         Поред споменутог Алманаха и књиге о Николином крсту, треба оставити отворено питање, 
уколико се укаже потреба за штампањем још неког дела, да ће иста активност бити разматрана током 
године.  
 
 
3. Слава Фондације 
 
         Као већ доказан рецепт, мишљења смо да славу Фондације треба уприличити по програму из 
претходних година. Славу треба и ове године организовати, јер је то већ постало традиција, на 
простору преко пута зграде Фондације, уприличити достојанствен програм примерен слави, а затим, 
као и прошле године, организовати пригодан културно-уметнички програм за грађане Сенте. 
Наравно, обим и садржај прославе зависиће од финансијких могућности. Овде морамо додати да се у 
општинској управи размишља да  део ресурса Фондације, хор и фолклор, буду и ове године 
ангажовани на прослави дана града који је непосредно неколико дана након наше славе, тј. 11. 
септембра.  
 
4. Фолклорни ансамбл 
 
         Вођени успешном прошлом годином планови за наредну сезону су свакако само наставак 
започетог у прошлој години, како би наставили планираним путем. То је свакако велика обавеза и 
задатак, али задовољство чланова ансамбла, као и признање које је Управни одбор доделио 
руководиоцима фолклорног ансамбла на прошлогодишњем Светосавском балу, доприноси осећају да 
уз адекватну подршку и сарадњу можемо постепено реализовати све планирано.              
         Оно што је свакако приоритет је да се настави постепено попуњавање и комплетирање 
постојећег фундуса народне ношње. У неколико наврато смо већ наглашавали да је то процес који 
константно траје. 
         Чињеница је да тренутно располажемо са пристојним фундусом народне ношње, ако узмемо у 
обзир да постојимо и радимо тек пуне четири године, али нас она ипак ограничава на извођење игара 
из централне Србије тако да на жалост кореографије које нису у тој етнокореолошкој средини нису 
изводљиве.      Позајмљивање ношње је понекад врло тешко изводљиво јер се понекад датуми наступа 
или дужих гостовања поклапају, а и изискује додатне и понекад непотребне трошкове. 
         Поред оног дела ношње чија је израда у току (допуна кореграфија Пирот и Лесковац), а чија се 
израда финансира из добијених 150.000 динара по конкурсу Покрајине, недостаје још средстава да би 
израдили мушку и женску ношњу за кореографију ИГРЕ ИЗ СРЕМА, чије се постављање планира ове 
године, те би било добро у 2012. години поново конкурисати према Покрајини за поменуту 
кореографију. 
                  Друга кореографија са којом би се започело ове године је Игре из Груже и Левча, за чије 
извођење можемо да користимо ношњу са којом већ располажемо у фундусу, уз поједине ситне 
допуне.  
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                  Оно што је од самог почетка рада фолклорног ансамбла био проблем, а то је питање 
просторије за смештај народне ношње која је тренутно спакована у коферима, што ни изблиза нису 
адекватни услови за чување и одржавање исте, нарочито кад пристигне и нова ношња, је решен. 
Наиме, Фондација је од стране локалне самоуправе добила на коришћење бивше просторије Камерне 
сцене ''Мирослав Антић'', које ће, чим временске прилике дозволе, бити реновиране за потребе 
одлагања истих.   
         По питању оркестра који прати фолклорни ансамбл, проблема неће бити, јер је исти прошле 
године у потпуности оформљен (3 хармонике, гитара, бас гитара, кларинет, бас прим, тапан). 
Чланови оркестра тренутно не добијају никакву материјалну накнаду, али би их на неки начин, у 
неком будућем периоду, требало стимулисати за уложени труд и рад, што би требало видети и са МЗ 
Мол (с обзиром да је већина чланова оркестра из тог места) око покрића бар дела тих трошкова. Исто 
тако треба размотрити накнаду за корепетиторе из Сенте (два) и, евентуално, за трећег из Мола, с 
обзиром да корепетитори немају ни мало лак задатак да распишу ноте за сваку игру, које чине једну 
кореографију, а затим за сваку деоницу дате игре, као и за сваки инструмент из оркестра посебно.   
         Оно што свакако планирамо од већих наступа у новој сезони је одржавање ГОДИШЊЕГ 
КОНЦЕРТА у јуну месецу у Сенти, најављено гостовање у Помазу, Република Мађарска, евентуални 
одлазак на међународну смотру фолклора ФОЛКФЕСТ у јулу месецу у Бугарској, затим одржавање 
годишњег концерта у Молу почетком октобра месеца, и у новембру евентуални одлазак на још један 
међународни фестивал фолклора. Наравно уз предуслов да се родитељи са одласком на фестивале у 
иностранство сложе,  обзиром да финансирање одласка на фестивале пада на терет њиховог буџета.  
         Што се тиче наступа у окружењу, те оних у организацији локалне самоуправе, отворени смо за 
све позиве и радо их прихватамо. Од таквих наступа већ су у најави у мају месецу учешће јунорских 
група из Сенте и Мола на ДРУЖЕЊУ ФОЛКЛОРНИХ ДРУШТАВА БРАТСКИХ ОПШТИНА у 
Нишу, и у јулу месецу учешће ПРВОГ ИЗВОЂАЧКОГ АНСАМБЛА на МЕДИЈАНА ФЕСТ-у у 
Нишу. 
         Стручно оспособљавање једног од уметничких руководилаца ансамбла ове године би, после три 
године школовања на Високој школи струковних студија у Кикинди, одсек Кореографија народних 
игара, требало бити приведено крају.  У том смислу  учешће на семинарима такође игра врло важну 
улогу, обизиром да се управо на њима размењује знање и искуство са колегама.  
 

5. Хор 

 
         После успешне 2011. године хор и за 2012. годину има озбиљне планове. И ове године се 
планира стварање новог репертоара: учење и увежбавање нових песама најразличитијег карактера, а у 
зависности од  потреба и обнављање већ научених песама. 
         Такоше се ове године планира размена искустава, посете и дружења са другим хоровима, 
углавном са онима  са којима је већ прошле године успостављен контакт, а то су хор из Бачког 
Петровца и хор из Тисафелдвара, Република Мађарска.  
         Дана 18. априла 2012. године ће бити четири пуне године како женски хор континуирано ради, и 
зато, осим већ уобичајених наступа током године,  се планира за тај "рођендан" и један целовечерњи 
концерт у Сенти. Такође се планира даља сарадња са мушким хором из Тисафелдвара (Република 
Мађарска) и са мешовитим хором Музика Вива из Бачког Петровца.   
         Први наступ у овој години се планира на свечаној Светосавској академији 26. јануара, а одмах 
следећи дан и на Светосавском балу. 
         Хор се припрема и ове године на одлазак на такмичење у Бијељину на Међународни хорски 
фестивал у мају, где би поред наступа, хор успоставио сарадњу са неким од хорова из Републике 
Српске.  
         Како  нам је наговештено, хорски сусрети у Мађарској ће вероватно бити почетком јула. Пошто 
је Вече хорске музике, са гостујућим хоровима, прошле и претпрошле године за Дан града у 
септембру било врло успешно и посећено, по нашем, а и по мишљењу публике, обавезно треба 
наставити са том  традицијом, а размишља се о позиву још једном хору. 
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         Свакако се планира наступ за Велику Госпојину у августу (Слава Фондације), а са новим 
песмама хор ће се припремати за Сремчеве дане у новембру месецу. 
         Бачкопетровачки мешовити хор је наговестио позив за гостовање и за ову годину, али без 
прецизирања термина. Наравно, и даље ћемо се одазивати позиву Црвеног крста да хор наступа на 
приредби Сунчана јесен живота, у октобру месецу, а одазваћемо се, као и до сада, и другим позивима 
за потребе града Сенте. Постоји жеља да, у зависности од финансијских могућности, хоровођа и неке 
од чланица хорана присуствују неком од летњих или зимски хорских семинара.  
         Јасно је да реализација неких  планова зависи од много фактора, (на пример радним данима за 
време радног времена хор често није могао прихватити наступе због заузетости чланица на радним 
местима), а неке планове, можда, из материјалних разлога нећемо моћи реализовати. 
         У 2012. планирамо, по могућности, око 4-5 недеља летње паузе, а касније, ако је потребно, 
радије повећати број недељних хорских проби на три уместо две пробе.  
         Хор тренутно броји 14 активних чланица, што чини сасвим одговарајућу звучну целину, али су 
евентуални нови чланови  и даље добродошли у наш хор. 
         Многи наступи се не могу унапред планирати, али ће се  хор и ове године радо одазвати разним 
позивима локалне самоуправе или сенћанских средњих школа, као и прошле године, и радо 
наступити на разним свечаним манифестацијама и пригодним програмом увеличати исте, наравно уз 
претходно усаглашавање са члановима Хора и УО Фондације. 
         Уколико би се могла обезбедити средства (рецимо, путем Покрајинских конкурса), женском 
хору Фондације неопходне би биле нове хаљине, с обзиром на број наступа.   
         У овој години планирамо да остваримо већ дуго најављивани наступ у братском граду Нишу 
(Градска општина Медијана), а у току су преговори за још нека гостовања у околним местима, а 
такође је у плану и размена хорова.  
 
6. Сремчеви дани 
 
         Сада већ традиционални Сремчеви дани и ове године треба да буде врхунац рада Фондације јер 
се за време тих дана сублимира све оно што је у Фондацији урађено за годину дана.  
        Неизоставни део Сремчевих дана је академија уприличена у част великана српске писане речи, 
на којој, о делу Стевана Стремца, увек говори еминентна личност, одличан познавалац живота и дела 
нашег академика. Свакако да је, у свом другом делу, академија предвиђена за промоцију издања 
Фондације за ту годину. План је да на овој буде промовисан алманах ''Бележник'' као и, евентуално, 
једно капитално дело издаваштва Фондације. Свакако да ће и ове године академија бити богата и за 
културно – уметнички програм који ће презентовати познате личности српске уметности. 
         У оквиру Сремчевих дана, и ове године је планирано књижевно вече добитника Сремчеве 
награде за ову годину, затим историјска трибина, као и гостујућа позоришна представа нишког 
Народног позоришта.   
         Као новина, која се показала добром, је та да и ове године треба један дан одвојити за децу, с 
обзиром да је прошле године, када смо то експериментално урадили, тога дана кроз просторије 
Фондације прошло најмање стотинак деце. Поучени тим искуством, треба, оформити литерарну 
секцију при Фондацији.  
 
7. Остале активности 
 
         У смислу организовања књижевних вечери, промоција књига, филмских и музичких вечери и 
сл. ове године треба ставити нагласак на омасовљењу овог сегмента, с обзиром да се Фондација 
показала као добар домаћин и организатор ових активности. У плану је да сваког месеца два до три 
пута буду промоције књига, књижевне вечери, историјске трибине, на које треба ставити акценат, и 
сличне активности, а у новоуведеном програму МЛАДИ ТАЛЕНТИ да буду представљени млади 
људи који се баве литературом, археологијом и сличним делатностима од интереса за Фондацију.  
         Као додатни део активности за ову годину, планира се да Фондација узме значајнију улогу у 
организацији Видовданa који традиционално организује Српска православна црквена општина 
сенћанска у порти православне цркве, а у коме су већ учествовали наш хор и фолклорни ансамбл. 
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         Формирање литерарне секције, завичајно историјско-географско археолошке секције, те 
расписивање конкурса у краснопису, ради очувања ћириличног писма, су приоритети у проширивању 
рада Фондације за 2012. годину.  
         Фондација планира да и ове године настави са организацијом Светосавског бала којим се враћа 
стари српски обичај духовности исказан кроз традиционалне балове, те да на једном месту окупи у 
помен једаном од највећих српских празника духовности, Светог Саву, све људе добре воље.     
         Одговарајућом пригодом, током ове године, би требало обезбедити гостовање СВИБОР-а, 
Српског Витешког Борења, удружења које исконске борилачке вештине преноси са колена на колено.                   
         Као и ових година до сада и ове ће Фондација наставити одлично започету сарадњу са локалном 
самоуправом, као својим оснивачем, те ће средства добијена на тај начин, наменски и планирано 
трошити. 
         Фондација такође планира да и ове године учествује на конкурсима расписаним од стране 
Покрајинског секретаријата за културу за суфинансирање програма из области културе, као и за 
опремање установа културе, где очекује знатна наменска финансијска средства.  
         Трећи сегмент финансирања Фондације је започела претходне године, а наставиће и у овој, где 
се воде континуирани преговори са привредним субјектима града и околине око њихових донација, 
што због финансијске кризе иде врло тешко. 
 
У Сенти, јануара 2012. 
                                                                            Председник УО Фондације 
 
                                                                                Слободан Борђошки 
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71. 
 
На основу члана 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачке 7. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), члана 9. став 1. тачка 1. и члана 10. Одлуке о 
оснивању Фонда за стипендирање студената општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 8/2009) Скупштина општине Сента, на својој седници, одржаној  дана 30. марта 
2012. године  донела је 

 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о расподели средстава Фонда за 
стипендирање студената општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 16/2009 и 
17/2010) у даљем тексту: Правилник.  

 
Члан 2. 

 
У члану 4. став 2. реч „октобру“ замењује се речју „новембру“. 
У члану 4. став 3. речи „Одељење за опште управне послове и друштвене делатности“ 
замењују се речима „Одељење за општу управу и друштвене делатности“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 6. став 1. речи „прве, друге, треће и наредне године“ замењују се речима „првог, 
другог и трећег степена“. 
У члану 6. став 1. алинеја 2. речи „на дан ступања на снагу овог правилника“ замењују се 
речима „најмање годину дана пре“. 
У члану 6. став 1. алинеја 6. иза речи „Република Србија,“ додају се речи „аутономна 
покрајина или јединица локалне самоуправе,“. 
У члану 6. став 1. алинеја 9. иза речи „апсолвента,“ додају се речи „или до стицања статуса 
који у Болоњском систему одговара том статусу“. 
Мења се члан 6. став 1. алинеја 10. који гласи:  
„- студент који није корисник стипендије или кредита из буџета Републике Србије или 
Аутономне Покрајине Војводине, као ни из других извора.“   
 

Члан 4. 
 

У члану 7. став 1. алинеја 2. иза речи „апсолвент“ додају се речи „или има статус који у 
Болоњском систему одговара статусу апсолвента,“. 
У члану 7. став 1. алинеја 5. иза речи „стипендије“ додају се речи „или кредита“, а иза речи: 
„Војводине“ додају се речи „или из других извора“.  
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Члан 5. 
 
У члану 8. став 1. број „10“ замењује се бројем „20“. 
У члану 8. став 2. број „10“ замењује се бројем „20“. 
 

Члан 6. 
 

У члану 10. став 1. алинеја 5. иза речи „средње школе,“ додају се речи „(само за студенте 
прве године студија),“. 
Члан 10. став 1. алинеја 6. мења се и гласи:  
„- уверење о пребивалишту издате од надлежног органа МУП-а  за подносиоца пријаве и за 
малолетна лица са којима подносиоц пријаве живи у заједничком домаћинству,“. 
У члану 10. став 1. алинеја 7. испред речи „уверење“ додају се речи: „одговарајуће“ 
У члану 10. став 1. алинеја 10. иза речи „незапослености“ додају се речи „незапослених лица 
са којима подносиоц пријаве живи у заједничком домаћинству,“. 
У члану 10. став 1. алинеја 13. после речи „текућег рачуна“ додају се речи „или изјаву о томе 
да ће то учинити у року од 8 дана од дана пријема Одлуке о додели стипендије и да прими к 
знању да ће изгубити право на стипендију ако то не учини у том року,“. 
У члану 10. став 1. додају се нове алинеје 15., 16. и 17. које гласе:  
„-изјаву о томе да не примају стипендију или кредит из буџета Републике Србије или 
Аутономне Покрајине Војводине, као ни из других извора,    
- доказ или изјаву о томе да није поновио ниједну годину студија, 
- изјаву да нису у радном односу“.  
 

Члан 7. 
 
Мења се члан 17. став 1. алинеја 6. који гласи: 
„- када се утврди да истовремено прима стипендију или кредит из буџета Републике Србије, 
Аутономне Покрајине Војводине или из других извора.“ 
У члану 17. додају се нови ст. 4., 5., 6. и 7. који гласе: 
„Студент који је остварио право на стипендију, а из оправданих разлога не жели да прими 
стипендију у следећој академској години (настављање школовања у високошколској 
установи која не одговара критерију из члана 6. став 1. алинеја 6. овог Правилника или 
склапање новог уговора о стипендији) може да затражи мировање својих обавеза из Уговора 
о стипендирању. У случају мировања Уговора из напред наведених разлога обавезе 
стипендисте након завршетка школовања из члана 20. овог Правилника остају на снази.  
Одлуку о оправданости неиспуњавања уговорених обавеза корисникa стипендиjе и 
мировању Уговора о стипендирању доноси Председник на предлог Комисије. 
Корисник стипендије изузетно не губи право на стипендију уколико се одрекне од 
истовременог примања стипендије или кредита из буџета Републике Србије, Аутономне 
Покрајине Војводине или из других извора у року од 30 дана од дана пријема дописа 
Одељења. 
Обавезује се Одељење да одмах након што добија обавештење о чињеници да корисник 
стипендије истовремено прима и стипендију или кредит из буџета Републике Србије, 
Аутономне Покрајине Војводине или из других извора кориснику стипендије за 
изјашњавање одреди рок од 30 дана од дана пријема дописа.“  
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Члан 8. 
 
У члану 18. став 1. иза речи „апсолвентског стажа“ додају се речи „или до стицања статуса 
који у Болоњском систему одговара том статусу“, а иза речи „до 30. у месецу“ бришу се речи 
„за претходни месец,“. 
У члану 18. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Изузетно за месец октобар исплата се врши тек након што Комисија, сходно члану 19. став 
2. овог Правилника за сваког студента утврди испуњеност услова из члана 19. став 1. овог 
Правилника, док за нове стипендисте у текућој академској години исплата се врши тек након 
спроведеног конкурса и потписивања Уговора о стипендији.“ 
У члану 18. ст. 3-5. постају ст. 4-6. 
У члану 18. став 6. иза речи „апсолвентског стажа“ додају се речи „или до истека рока који се 
одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског 
програма“. 

 
Члан 9. 

 
У члану 19. став 1. речи „потврду о пребивалишту“ замењују се речима: „ уверење о 
пребивалишту издате од надлежног органа МУП-а“, а иза речи „стипендију или“ речи 
„сличан облик давања из других извора у складу са чланом 6. овог Правилника“ замењују 
речима: „кредит из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине или из других 
извора.“ 
 
У члану 19. додаје се нови став 2. и 3. које гласе:  
„Уколико због испита које треба да положи у последња 3 дана месеца октобра стипендиста је 
спречен да у предвиђеном року достави уверење о упису у наредну годину студија, дужан је 
да о томе писмено обавести Одељење до краја октобра, а да потврду о упису у наредну 
годину студија достави најкасније у року од 3 дана након истека рока из става 1. члана 19. 
Чак и у случају мировања Уговора о стипендији стипендиста је дужан да до краја октобра 
поднесе Одељењу доказе о даљој оправданости мировања или о томе да су наступили 
околности на основу којих мировање Уговора може да се приведе крају.“  
У члану 19. досадашњи став 2. постаје став 4.  
 

 
Члан 10. 

 
У члану 20. додаје се нови став 7. који гласи: 
„Стипендиста нема обавезу враћања стипендије уколико му радни однос престаје пре истека 
периода од 2 године мимо његове воље и кривице под условом да поново затражи посао на 
територији Општине Сента и да након завршетка студија буде регистрован укупно 6 месеци 
код месно надлежног органа Националне службе за запошљавање или ако проведе укупно 2 
године у радном односу код послодаваца на територији Општине Сента и о томе достави 
Одељењу адекватнe потврдe.“  
Досадашњи ст. 7-11. члана 20. постају ст. 8-12. 
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Члан 11. 
 

У члану 22. након реча „Одељење“ се ставља тачка, а бришу се речи „за опште управне 
послове и друштвене делатности Општинске управе Сента“. 
 

Члан 12. 
   

У члану 23. став 1. алинеја 2. речи „овом одлуком“ замењују се речима „овим Правилником и 
Одлуком о оснивању Фонда за стипендирање студената општине Сента,“. 
У члану 23. став 1. додаје се нова алинеја 3. која гласи: 
„- у сарадњи са Националном службом запошљавања и са социјалним партнерима утврђује 
дефицитарна занимања на територији општине Сента сходно члану 3. став 2. овог 
Правилника,“. 
Досадашње алинеје 3-5. става 1. члана 23. постају алинеје 4-6. 
У члану 23. став 1. додаје се нова алинеја 7. који гласи:  
„- подноси извештај о свом раду и коришћењу средстава председнику општине по потреби, а 
Скупштини општине на крају календарске године.“. 
 

Члан 13. 
 

Мења се образац пријаве на следећи начин: 
У наслову пријаве бројеви „2009/2010“ замењују се доњом цртом. 
У VII поглављу обрасца речи „школској 2009/2010“ замењују се речима „актуелној 
академској“. 
У првој изјави речи „који додељује Министарство просвете и спорта, други фонд, фондација, 
радна организација, предузеће или слично, и да нисам корисник стипендије или сличног 
облика давања из других извора, осим иностраних“ замењују се речима „из буџета Републике 
Србије или Аутономне Покрајине Војводине, као ни из других извора.“ 
У тексту у којем се одређују прилози које уз пријаву треба приложити врше се следеће 
измене: 
- у тачци 5) иза речи „средње школе“ додају се речи: „(само за студенте прве године 
студија)“ 
- у тачци 6) речи „Потврда о пребивалишту“ замењује се речима „Уверење о пребивалишту 
издато од надлежног органа МУП-а“ 
- у тачци 7) испред речи „уверење“ додаје се реч „Одговарајуће“ 
- у тачци 8) иза речи „остварује приходе“ додају се речи: „(потврда о заради од послодавца и 
потврда Пореске Управе о приходима за предузетнике)“ 
- у тачци 11) речи „за лица из алинеје 5. овог члана“ замењују се речима „подносиоца пријаве 
и малолетна лица“ 
- у тачци 12) иза речи „текућег рачуна“ додају се речи „или изјаву о томе да ће то учинити у 
року од 8 дана од дана пријема Одлуке о додели стипендије и да прими к знању да ће 
изгубити право на стипендију ако то не учини у том року“. 
Поред тога додају се нове тачке 13-16. које гласе: 
„13) Потврду о упису школе за чланове заједничког домаћинства које се школују 
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14) Изјаву незапосленог члана породице о висини прихода коју остварује обављањем 
сезонских послова или на други сличан начин 
15) Доказ или изјаву о томе да није поновио ниједну годину студија 
16) Изјаву да нису у радном односу.“ 
  

Члан 14. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Сента“.. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА   Председник СО Сента 
Број: 451-5/2012-I      
                                                                                                Rácz Szabó László, с. р. 
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72. 
 
На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2. и 15. и члана 55. став 3. тачке 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 32. 
став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 
46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној дана 30. марта 2012. године донела је 
 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН 

СРЕМАЦ“ У СЕНТИ 
 
 

I. 
Разрешава се члан Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти и то: 
 

- Теодора Поша Шош са пребивалиштем у Богарашу, ул. Братства-јединства бр. 1. – као 
представник локалне самоуправе. 

 
II. 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
 

О б р а з л о ж е њ е : 

Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у школи јесте школски одбор. 

Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе.  

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу органа 
управљања – коначно је у управном поступку. 

Према члану 55 став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) Скупштина јединице локалне самоуправе 
рашрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган 
управљања установе, на лични захтев као и ако наступи услов из члана 54. став 10. овог 
закона. Овде се очигледно мисли на став 11. члана 54. споменутог закона. Наиме све до 
средине јула 2011. године, док Предсеник  Републике није дао Указ о проглашењу Закона о 
изменама и допунама Закона о основама система и образовања („Службени гласник РС“, број 
52/2011), споменути став 11. члана 54. био је став 10. и тек одредбама члана 10. споменутог 
Закона о изменама и допунама исти постао став 11. Законодавац је очигледно пропустио да 
усклади тачку 5. из става 3. тачке 55. споменутог Закона о основама система и образовања, 
али је намера законодавца ипак више него јасна. 
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Према члану 32. ставу 1. тачки 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
 
Према члану 46. став 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.  
 
Директор Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти је у допису од 09. 02. 2012. године 
обавестио председника Скупштине општине Сента да је Теодора Поша Шош коју је 
Скупштина општине Сента на ванредној седници одржаној 26. 01. 2012. године именовала за 
члана Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти дана 01. 02. 2012. године 
заснивала радни однос у споменутој образовно-васпитној установи, те у смислу члана 54. 
став 11. тачка 2. затражила разрешење Теодоре Поша Шош и именовање новог члана 
Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за кадрове, избор и именовања Скупштине општине Сента, за разрешење  
члана Школског одбора Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти донела 
је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА   Председник СО Сента 
Број: 020-24/2012-I       
                                                                                                 Rácz Szabó László, с. р. 
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73. 
 
На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 5. и 15. и члана 55. став 1. и 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 12. 
став 1. тачке 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник 
РС, број 72/2009), члана 32. став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени 
лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној дана 30. 
марта 2012. године донела је 

 
Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН 
СРЕМАЦ“ У СЕНТИ 

 
I. 
 

Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти:  
- Атила Нађ Немеди са пребивалиштем у Горњем Брегу, ул. Војвођанских бригада бр. 

30. - као представник локалне самоуправе на предлог Националног савета мађарске 
националне мањине. 

II. 
 

Мандат члана Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти траје до истека 
мандата чланова Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти, именованих 
решењем Скупштине општине Сента бр. 020-182/2010-I од 30.12.2010. године.  
 

III. 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е : 

Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у школи јесте школски одбор. 

Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе.  
 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 14. - 

31.03.2012.г. 

 

 299 

Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања устаниове чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.  

Према члану 54. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) у установи у којој се у већини одељења образовно-
васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је, у складу са законом којим 
се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да су од 
посебног значаја за националну мањину, национални савет националних мањина предлаже 3 
члана -  представника јединице локалне самоуправе у орган управљања.  

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу органа 
управљања – коначно је у управном поступку. 

Према члану 55 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) мандат органа управљања траје 4 године. 
 
Према члану 55 став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) изборни период новоименованог појединог члана органа 
управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 
Према члану 12. став 1. тачке 2. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС, број 72/2009) у установама у којима се у већини одељења 
образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је утврђено да су од 
посебног значаја за националну мањину, национални савет националних мањина предлаже 
чланове управног односно Школског одбора -  представнике јединице локалне самоуправе. 
 
Према члану 32. ставу 1. тачки 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
 
Према члану 46. став 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.  
 
Директор Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти је у допису од 09. 02. 2012. године 
обавестио председника Скупштине општине Сента да је Теодора Поша Шош која је на 
седници Скупштине општине Сента одржаној дана 26. 01. 2012. године именована за члана 
Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти дана 01. 02. 2012. године 
заснивала радни однос у споменутој образовно-васпитној установи, те у смислу члана 54. 
став 11. тачка 2. затражила разрешење Теодоре Поша Шош и именовање новог члана 
Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти. На основу тога је од 
Националног савета мађарске националне мањине затражено да да предлог за именовање 
члана Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти.     
 
Национални савет мађарске националне мањине је доставио закључак број MNT-351/K/2012-
O/418/2 од 09. 03. 2012. године којим је предложио именовање Атиле Нађ Немеди, професора 
мађарског језика и књижевности из Горњег Брега. 
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За споменутог кандидата затражени су подаци из казнене евиденције од МУП-а Републике 
Србије, као и његова изјава да не постоје законске сметње за њихово именовање.  
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је именовање Атиле Нађ Немеди, професора мађарског језика и 
књижевности са пребивалиштем у Горњем Брегу, ул. Војвођанских бригада бр. 30. - као 
представника локалне самоуправе на предлог Националног савета мађарске националне 
мањине. 
 
 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Националног савета мађарске 
националне мањине, Општинског већа општине Сента и мишљења Одбора за кадрове, избор 
и именовања Скупштине општине Сента, за именовање  члана Школског одбора Основне 
школе „Стеван Сремац“ у Сенти донела је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                             Председник СО Сента 
Број: 020-29/2012-I                                                             
                                                                                            Rácz Szabó László, с. р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. 
 
 
На основу чл. 46. тач. 22. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
5/2011) а у вези  члана 5. тачка 7. Одлуке о организацији Општинске управе општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 9/2010), Скупштина општине Сента на својој седници 
одржаној дана 30. марта 2012. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
ЗА 2011.ГОДИНУ 

 

I. 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Сента за 2011.годину. 
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II. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ: 031-31/2012-I                                                        Председник СО Сента 

                                                                                            Rácz Szabó László, с. р. 

 

75. 

На основу члана 46. став 1.  тачка 22. и 33.  Статута општине Сента («Службени лист 
општине Сента» бр. 5/2011) и члана 14. став 2. Одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску 
инспекцију ("Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010 , 19/2010-испр., 2/2011 и 6/2011), 
Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 30. марта  2012. године донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА  О ИЗВРШЕНИМ БУЏЕТСКИМ 
КОНТРОЛАМА У 2011.ГОДИНИ 

 
I 
 

УСВАЈА СЕ  Годишњи извештај о извршеним буџетским контролама у 2011. години. 
 

II 
 

 УЗИМА СЕ К’ ЗНАЊУ садржај Записника о извршеним буџетским контролама у 2011. 
години код следећих корисника средстава буџета односно јавном предузећу: Завичајне 
Фондације „СТЕВАН СРЕМАЦ“ Сента, Спортског савеза општине Сента, Културно 
образовног центра “Турзо Лајош“, Гимназије са домом ученика за талентоване ученике 
„BOLJAI“, „ Историјског Архива - Történelmi Levéltár”, Општинске управе, Основне школе 
„Стеван Сремац“, Економско-Трговинске школе Сента, „Историјског архива - Történelmi 
levéltár “ (ванредна контрола), Средње медицинске школе, Месне заједнице „Горњи Брег“ и 
ЈП „Елгас“. 
 

III 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА 
БРОЈ: 40-5/2012-I                                                                    Председник СО Сента 
 
                                                                                                     Rász Szabó László, с. р. 
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76. 

На основу члана 44. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32. 
става 1. тачке 19. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и 
члана 46. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр.5/2011) Скупштина општине Сента на седници, одржаној дана 30. марта 2012. године 
донела је 
 

 З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ РЕЧИ „СЕНТА” ОДНОСНО „СЕНТA-

ZENTA“ У НАЗИВУ СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
СЕНТА 

 
 

Члан 1.  
 

Даје се сагласност следећим спортским удружењима на територији општине Сента да у 
својим називима користе речи „Сента“ односно „Сента-Zenta“: 
 
1. Сенћански атлетски клуб „Сента“, 
2. Балонарски клуб „Сента-Zenta“, 
3. Пливачки клуб „СТАРТНА КОЦКА СЕНТА”. 
 

Члан 2.  
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
                                                                                                                                             
Скупштина општине Сента                         Председник  Скупштине општине Сента                                                  
Број: 010-1/2012-I        
                                                                                          Rácz Szabó László, с. р. 
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77. 
 
На основу члана 34. става 1. тачке 9а), члана 35. става 1. тачке 3а) Закона о ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009 и 92/2011) и члана 46. тачке 7. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“ број 5/2011), Скупштина општине Сента на својој 
седници одржаној дана  30. марта 2012. године донела је  
 
 

 З А К Љ У Ч А К 
 О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У 2011. ГОДИНИ 
 
I 

Усваја се Годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Сента у 2011. години.  

II 
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 217-49/2012-I                                                                                           
                                                                                                   Рац Сабо Ласло, с. р. 
 

 
 
 
 

78. 
 
На основу члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 46. става 1. тачки 9. и 22. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр.5/2011) Скупштина општине Сента на седници, одржаној дана 30. марта 
2012. године донела је 
 

 З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ „СТЕВАН 

СРЕМАЦ“ СЕНТА ЗА 2011. ГОДИНУ 
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I. 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Завичајне фондације „Стеван Сремац“ Сента за 2011. годину. 
 

II. 
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                                  Председник СО Сента 
Број: 415-4/2012-I                                                                                 
                                                                                                                   Rácz Szabó László, с. р. 
79. 
 
На основу члана 21. става 1. тачке 6. Закона о јавним службама („Сл. Гласник Републике 
Србије“, бр.: 42/91 и 71/94), члана 44. става 1. тачке 8. Закона о култури („Службени гласник 
РС“ бр. 72/2009), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоурпави („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачки 9. и 28. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), члана 5. става 1. тачке 8. Одлуке о 
преузимању оснивачких права и о органима Историјског архива у Сенти („Службени лист 
општине Сента“ бр. 1/92 и 7/2011) Скупштина општине Сента на седници, одржаној  дана 30. 
марта 2012. године донела је 
 

 З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА РАДА ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

I. 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Програма рада Историјског Архива Сента за 2011. 
годину. 
 

II. 
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                                  Председник СО Сента 
Број: 63-2/2012-I                                                                                  
                                                                                                                 Rácz Szabó László, с. р. 
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80. 
 
На основу члана 46. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
5/2011), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 30. марта                   
2012. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
I 
 

УСВАЈА СЕ Иницијатива  за оснивање слободне зоне.  
 

II 
 

Задужује се Општинска управа да у сарадњи са локалном самоуправом и привредним 
друштвом „PHIWA” д.o.o. из Суботице уз координацију представника предлагача изради 
комплетну документацију оснивања слободне  зоне у Сенти на локацији Сента, Новосадски 
друм б.б., у власништву привредног друштва „PHIWA” д.о.о. из Суботице, које земљиште се 
налази у индустријској зони катастарске општине Сента, на парцелном броју 8141 и 8142  на 
површини од 10 ха 51 ари 60 м2. 
 
Овлашћује се председница општине Сента за закључивање уговора са привредним друштвом 
„PHIWA” д.o.o. из Суботице о међусобним односима у погледу оснивања слободне зоне, 
правима и обавезама коришћења земљишта и постојећих објеката за потребе рада и 
регулисања учешћа у привредном друштву које управља слободном зоном, стим да 
директора слободне царинске зоне ће именовати „PHIWA” д.o.o. из Суботице.  
 

III 
 

Одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                             Председник 
БРОЈ: 483-1/2012-I                                                      Скупштине општине     
 
                                                                                        Rácz Szabó László, с. р. 
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На основу члана 79. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007), подноси се 
 

И Н И Ц И Ј А Т И В А 
 

ЗА ОСНИВАЊЕ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ СЕНТА 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво „PHIWA” д.о.о. из Суботице Матије Корвина 17 писмом о намерама 
обратило се локалној самоуправи општине Сента у циљу изражавања спремности да се на 
простору логистичког центра у Сенти Новосадски друм б.б., које земљиште се налази у 
власништву предузећа у катастарској општини Сента на парцелном броју 8141 и 8142 у 
површини од 10 ха 51 ари 60м2 и налази се у индустријској зони оснива слободна зона у 
Сенти („PHIWA” д.о.о. из Суботице има већ две царинске зоне и послује њеним површинама 
у Суботици и Зрењанину), која локација у потпуности испуњава услове, који су предвиђени 
за отварање Слободне зоне у складу са Законом о слободним зонама. 
 
На основу члана 6. став 2. тачка 6. Закона о слободним зонама („Службени гласник РС“, бр. 
62/2006) 
 
Оправданост оснивања Слободне зоне се огледа према следећем: 
 

1. Општина Сента са саобраћајног аспекта располаже сувоземним, железничким и 
међудржавним речним приступом свету, који гарантује несметану размену путника, 
роба и услуга са светом. 

2. Подаци о развијености привреде, броју становника и запосленим и незапосленим на 
подручју општине Сента упућују на коришћење погодности у развоју и 
запошљавању које пружа пословање у оквиру слободних зона и услова  који су за 
пословање у њима утврђене позитивним законодавством. 

3. Простор логистичког центра у Сенти Новосадски друм б.б., које земљиште се налази 
у власништву предузећа у катастарској општини Сента на парцелном броју 8141 и 
8142 у површини од 10 ха 51 ари 60м2 и налази се у индустријској зони, која 
локација у потпуности  испуњава  услове, који су предвиђени за отварање „Слободне 
зоне“ Сента. 

4. Логистички центар из тачке 3. опремљен је са потребном инфраструктуром и састоји 
се од изграђених магацинских простора разних величина, на укупној површини од 
око 15.000 м2 и  90.000 м2 слободне површине уз спремност привредног друштва за 
изградњу нових објеката у „Слободној зони“. 
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5. Као основни циљеви који се желе постићи оснивањем Слободне зоне Сента истичу 
се: повећање производње и извоза и обезбеђивање динамичнијег продора сенћанске 
привреде на страна тржишта, уз повлачење домаћег и страног капитала кроз 
трансфер савремене технологије, набавку нове опреме, коришћење домаћих и 
увозних сировина, енергије и компоненти, а уз повећање запослености у складу са 
конкурентским предностима које пружа положај Сенте, његова близина Београду, 
Новом Саду, Суботици и Мађарској (ЕУ) граници, уз важне путне, железничке и 
речне правце. 

 
 

6. У оквиру Слободне зоне предвиђа се обављање како производних индустријских 
делатности, у којима привреда Сенте има традицију и искуство, тако и нових 
производа индустрије и трећег сектора, за које постоје потребна знања, искуства, 
стручњаци и радна снага. 

7. Приликом оснивања Слободне зоне Сента испоштовали би се законски прописи и 
мере у циљу заштите животне средине, здравља људи, материјалних добара и 
безбедности земље у смислу члана 6. Закона о слободним зонама. 

8. Привредно друштво за управљање Слободном зоном Сента у складу са својим 
обавезама, законима и другим прописима, обезбедиће услове за обављање царинског 
надзора и царинског поступка, што је предуслов за отпочињање са радом. 

9. Економска сагласност оснивања Слободне зоне Сента је да: 
- планирани обим производње робе и пружања услуге у зони, продаја те робе и 

услуга и тржишта на која ће се роба и услуге пласирати показују позитиван 
ефекат на спољнотрговински биланс, 

- план запошљавања лица код привредног друштва за управљање зоном и код 
корисника зоне предвиђа запошљавање најмање 100 лица у прве две године, 

- обављањем планираних привредних делатности у зони позитивнотиче на развој 
привредних субјеката који послују ван слободне зоне, 

- планирани обим инвестиционог улагања прелази износ од 3.000.000 евра од 
чега у првој години прелази износ од 1.000.000 евра. Ову чињеницу доказује 
досадашња пракса у местима, где слободне зоне функционишу, као и 
искуство и податке које „PHIWA” д.о.о. постигао у ранијим периодима. 
Гаранцију за успешно пословање даје сама чињеница да је „PHIWA” д.о.о., 
који има вишегодишње успешно искуство преузео обавезе за координирањем 
рада слободне зоне и за проналажењем страних инвеститора. 

 
У циљу оснивања слободне зоне Сента потребно је да између локалне самоуправе и 
привредног друштва „PHIWA” д.о.о. из Суботице у складу са Законом о слободним 
зонама, закључи уговор о међусобним односима, право коришћења земљишта и 
постојећих објеката за потребе рада и регулисања учешћа у привредно друштво које 
управља слободном зоном. У циљу ефикаснијег пословања и добрих контаката са 
иностраним инвеститорима потребно је да директора Слободне зоне Сента именује 
„PHIWA“ д.о.о. из Суботице. Истовремено је потребно у преговоре укључити 
представника предлагача Иницијативе. 
 
Потребно је да привредно друштво „PHIWA” д.о.о. у сарадњи са Општинском управом 
општине Сента припреми документацију у вези стварања услова за прибављање 
потребних сагласности за оснивање Слободне зоне и за отпочињање рада на реализацији 
одређених проиводних програма и услужних делатности у њој и то: 
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- припремити одлуку о условима обављања превредних делатности, заштити 
животне средине и унутрашњем реду, 

- припремити елаборат о постојању економске оправданости за одређивање 
подручја зоне са посебним освртом на процену страних улагања, процену 
очекиваних ефеката, нарочито у погледу проиводње робе и пружања услуга, 
запошљавања и трансфера савремених технологија, уз навођење делатности 
које ће се обављати у зони, 

 
 
 

- припремити осталу документацију потребну,  као и одлуку о давању мишљења 
оправданости оснивања Слободне зоне Сента, да се иста поднесе уз захтев за 
добијања сагласности надлежног Министарства за финансије и Владе 
Републике Србије сагласно одредбама Закона о слободним зонама. 

 
Имајући у виду изнето предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање предлога 
закључка и Иницијативе. 
 
                                                                                               
                                                                                      Овлашћени предлагач 
                                                                                               Одборници 
                                                                                       „Грађанског савеза Мађара“ 
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81. 
 

П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА   СРЕДСТАВА   ЗА   ФИНАНСИРАЊЕ  
УНАПРЕЂЕЊА   БЕ ЗБЕДНОСТИ   САОБРАЋАЈА   НА  

ПУТЕВИМА   НА   ТЕРИТОРИЈИ   ОПШТИНЕ   
СЕНТА   ЗА   2 0 1 2 .   ГОДИНУ  

 

I. 
 
Овим Програмом планирају се средства за израду и реализацију планова, програма, пројеката 
и других активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима у општни Сента за 
2012. годину. 
 

II. 
 
За реализацију програма планирају се средства из буџета општине Сента и приходи од 
новчаних казни за саобраћајне прекршаје из члана 17. став 2. тачка 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број  41/2009, 53/2010 и 101/2011) у висини 
од  30%, у укупном износу од  16.750.000,00 динара, и то: 

� одржавање семафора         350.000,00 динара 
� одржавање вертикалне сигнализације    1.000.000,00 динара 
� фарбање хоризонталне сигнализације    1.000.000,00 динара 
� зимско одржавање локалних путева    2.000.000,00 динара 
� изградња и реконструкција стаза од ситних коцки     400.000,00 динара 
� одржавање банкине поред путева     1.000.000,00 динара 
� одржавање ивичњака поред асфалтних коловоза   1.000.000,00 

динара 
� изградња и санација тротоара     4.000.000,00 динара 
� приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје  6.000.000,00 динара 

 
III. 

 
Средства из тачке II овог програма користиће се наменски за финасирање обавеза локалне 
самоуправе утврђених законом из области саобраћаја: 
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• за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавних путева, као и за трошкове 
коришћења и отплату кредита за наведене намене; 

• за постављање, замену, допуну и обнову саобраћајне сигнализације, опреме путева и 
објеката и опреме за заштиту путева, саобраћаја и околине, на основу решења о 
техничком регулисању саобраћаја које издаје општински орган надлежан за послове 
саобраћаја; 

• за рад Савета безбедности саобраћаја општине Сента: 
• за унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 
• за превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја; 
• за научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и 
• за техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу 

саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја. 
 

Од 30% средстава од новчаних казни које припадају буџету општине Сента, 50% средстава 
се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре општине, на чијој територији је 
прекршај учињен. 
 
 
 

1. ОДРЖАВАЊЕ  СЕМАФОРА        350.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

• за  текуће одржавање семафора и мањих интервенција 
 на територији општине Сента        350.000,00 динара 
 
 

2. ОДРЖАВАЊЕ  ВЕРТИКАЛНЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  1.000.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма које се односе на: 
 

• за постављање, замену, допуну и обнову вертикалне 
 саобраћајне сигнализације на територији општине Сента 1.000.000,00 динара 
 
 

3. ОДРЖАВАЊЕ  ХОРИЗОНТАЛНЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  1.000.000,00 
динара 

 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

• за  обнову хоризонталне саобраћајне сигнализације 
 на територији општине Сента     1.000.000,00 динара 
 
 

4. ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ  ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  2.000.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
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• за  одржавање путева у зимском периоду, према Оперативном 
 плану зимске службе на територији општине Сента  2.000.000,00 динара 
 
 

5. ИЗГРАДЊА  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  СТАЗА  ОД   
 СИТНИХ  КОЦКИ          400.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

• изградња и реконструкција стаза од ситне коцке 
 на територији општине Сента        400.000,00 динара 
 
 

6. ОДРЖАВАЊЕ  БАНКИНЕ  ПОРЕД  ПУТЕВА   1.000.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

• машинско скидање високе банкине са одвозом вишка 
 земље на територији општине Сента    1.000.000,00 динара 
 

7. ОДРЖАВАЊЕ  ИВИЧЊАКА  ПОРЕД  АСФАЛТНИХ 
 КОЛОВОЗА          1.000.000,00 
динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

• чишћење коловоза поред ивичњака са одвозом земље 
 на територији општине Сента     1.000.000,00 динара 
 
 

8. ИЗГРАДЊА И САНАЦИЈА ТРОТОАРА    4.000.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

• изградња и санација тротоара на територији општине Сента 4.000.000,00 динара 
 
 

9. СРЕДСТВА  ОД  НОВЧАНИХ  КАЗНИ    6.000.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

• техничко опремање јединица саобраћајне полиције 
 које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и 
 других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 2.000.000,00 динара 

• организација акције "Срећно у школу – срећно у саобраћају"    150.000,00 динара 
• опремање саобраћајних полигона и кабинета      400.000,00 динара 
• саобраћајна сигнализација полигона у Народној башти     200.000,00 динара 
• организовање и спровођење школског и општинског 
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 такмичења под називом - Шта знаш о саобраћају      250.000,00 
динара 

• санирање саобраћајницe на територији општине   3.000.000,00 
динара 

 
 
 
 
 
 
 

IV. 
 
Финансирање или суфинансирање активности из тачке 9. овог програма вршиће се у 
зависности од прилива средстава прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, које 
припадају буџету општине Сента. 
 

V. 
 
Када се прилив средстава прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје не остварује у 
планираном износу, Председник општине Сента утврђује приоритетне активности. 
 

VI. 
 
Средства из тачке II овог програма могу да се увећају за износ поклона или прилога 
покровитеља дато јединици локалне самоуправе, која ће се користити у складу са овим 
програмом. 
 

VII. 
 
Реализацију Програма и надзор над извршавањем појединих програма спроводи орган 
надлежан за послове саобраћаја Општинске управе Сента. 
 

VIII. 
 
Овај програм објавити у "Службеном листу општине Сента". 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ         Председник Општинског већа, 
Број: 344-2/2012-III        Ширкова Анико с.р. 
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82. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број: 217-2-15/2012-II 
Дана: 16.03.2012. 
 
На основу  члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 111/09 и 
92/2011) и члана 17. став 2 и 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне 
ситуаицје („Сл. Гласник РС“ број 98/2010) и члана 75. став. 1 тачка 8. Статута општине Сента 
(„Службени лист оппштине Сента“ број 5/2011), дана 16.03.2012. године Општинсаки штаб 
за ванредне ситуације  донео је 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

2. Усваја се Записник са састанка Општинског штаба за ванредне ситуације број 217-2-
4/2012-II, који је одржан дана 07.02.2012. године. 

3. Усваја се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације, као јединствени, 
заједно са појединачним извештајем чланова Општинског штаба за ванредне 
ситуације општине Сента за 2011. годину. Наведени јединствени Извештај упућује се 
Скупштини општине Сента на прихватање. 

4. Усваја се предлог Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Сента за 2012. годину и упућује се Скупштини општине Сента на прихватање. 

5. Усваја се Анализа рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента за 
време трајања ванредне ситуације од 05.02. до 22.02.2012. године. 

6. Одобрава се исплата накнада трошкова за извршене радове чишћења снега на 
територији општине Сента за време ванредне ситуације Компанији ВОЈПУТ а.д  у 
временском периоду од 03.02. до 18.02.2012. године у укупном износу од 2.223.544,80 
динара (двамилиона двестадвадесетитрихињадепетсточетрдесетичетири динара и 
80/100) на терет средстава за ванредне ситуације. 

7. Одобрава се исплата трошкова за извршене радове чишћење снега на територији 
општине Сента Јавно Комунално-стамбеном Предузећу Сента у временском периоду 
од 08.02. до 01.03.2012. године у укупном износу од 
322.789,00дин(тристотинедвадесетидвехиљадеседамстотинаосамдесетидевет динара и 
00/100) на терет  средстава за ванредне ситуације. 
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8. Обавестити МаћкоАрпада руководиоца оделења за буџет и финансију Општинске 
управе Сента из тачке 5. и 6. овог Закључка. 

9. Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
                                                             

   
                                       Командант Општинског штаба за  

                                  ванредне ситуације 
                                   Анико Ширкова, с. р. 
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ИЗДАВАЧ: 
Одељење  за  скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,  
Главни трг бр. 1. Тел. 024/813-574 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

 

Спец. Ана Кочиш Сирке Мак, 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 скупштинске и извршне послове 

ТИРАЖ: 200 ком. 
 
 
 
 


