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93. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента 
Савет за младе 
Број: 016-40/2012-I 
Дана: 25. 06. 2012. године 
С е н т а 
 
На основу члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), 
тачке II диспозитива Решења о оснивању Савета за младе („Службени лист општине Сента“ 
бр. 12/2011) и Закључка о усвајању стратегије за младе општине Сента за период 2010-2014. 
године („Службени лист општине Сента“, број 7/2010.), Савет за младе Скупштине општине 
Сента дана 25. 06. 2012. године доноси следећи  
 

ЗАКЉУЧАК 
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ВЕБ-СТРАНИЦЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА 

МЛАДЕ У СЕНТИ 
 
I 

 
Расписује се конкурс за израду веб-странице Канцеларије за младе у Сенти. 
 
Конкурс се расписује у складу са 1. циљем (Млади и обавештавање) из главе III (Стратешки 
циљеви – средства – показатељи) Стратегије за младе Општине Сента за период од 2010-
2014. године. 

 
II 

 
Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани млади старосног доба између 15 и 
30 година који имају пребивалиште или боравиште на територији Општине Сента. 
 
Подносиоци конкурса - ученици, студенти и незапослени имају предност. 
 

III 
 

Конкурсни радови треба да одговарају следећим садржајним захтевима: 
1. Двојезичност (мађарски и српски – ћириличким и латиничним писмом) 
2. О нама 
3. Контакт 
4. Фејсбук веза 
5. Актуелно (Програми и акције у организацији Канцеларије за младe) 
6. Конкурси (Конкурси расписани од стране Савета за младе и други корисни конкурси) 
7. Омладински веб радио – линк 
8. Омладинске организације братских градова Општине Сента 
9. Документи (категоризовано) 
10. Форум 
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11. Галерија слика 
12. Весник 
13. Берза идеја 
14. Корисни линкови 
15. Површина за рекламе спонзора. 
 

IV 
 

Конкурсни радови треба да одговарају следећим захтевима у погледу форме: 
1. Веб страница треба да буде лако сагледљива и треба да одговара критерију лаког 

руковања 
2. Веб страница треба да буде динамична, а може да буде базиран на ПХП-у, Флеш-у 

или ЦМС-у.  
3. Треба да садржи базу података 
4. Уношење и освеживање података на веб-страницу треба да буде могућ и за кориснике 

без програмерског предзнања 
5. Мени тачке треба да буду лако проширљиве 
6. За одржавање веб-странице треба предати корисничку документацију.  

 
V 
 

Конкурсни рад треба предати на ДВД-у. 
 
Уз конкурсни рад треба приложити фотокопију личне карте.  
 
Ученици, студенти односно незапослени треба да доносе потврду о свом статусу од школе, 
факултета односно од Националне службе за запошљавање. 

 
VI 

 
Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања. 

 
VII 

 
Приликом процењивања конкурсних радова полази се од следећих критеријума:  

1. Сагледљивост 1-10 бодова 
2. Могућности уређивања 1-10 бодова 
3. Спољни изглед 1-10 бодова 
4. Могућности лаког коришћења 1-10 бодова. 

 
Уколико је подносиоц конкурса ученик, студент или незапослено лице и о томе подноси 
адекватну потврду, додељује му се још 5 бодова. 
  

VIII 
 
Конкурсне радове ће процењивати и Одлуку о резултату конкурса ће донети Комисија за веб 
страницу формирана од стране Савета за младе Скупштине општине Сента у року од 14 дана 
по затварању конкурса. 
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Учесници конкурса добиће обавештење о резултатима конкурса у року од 7 дана од 
доношења одлуке. Резултат конкурса биће објављен и на званичној веб страници Општине 
Сента www.zenta-senta.co.rs 
 
Одлука из става 1. ове тачке је коначна и против исте се не може употребити правно 
средство.  

 
IX 

 
Аутор најбољег конкурсног рада стећи ће право да изради веб-страницу Канцеларије за 
младе у Сенти за противвредност од 15.000,00 (петнаестхиљада) динара у бруто износу. 
Споменути износ исплатиће се из средстава предвиђених за остваривање Локалног плана 
акције за омладину чланом 5., раздео 2., глава 2.9., функција 160, позиција 185, економска 
класификација 481-02 Одлуке о буџету Општине Сента за 2012. годину („Службени лист 
општине Сента“, број 14/2011).  
 
Међусобна права и обавезе Савета за младе Скупштине општине Сента и израђивача веб-
странице Канцеларије за младе у Сенти регулисаће се уговором. 

 
X 

 
Конкурс се објављује на званичној веб страници Општине Сента www.zenta-senta.co.rs и у 
„Службеном листу Општине Сента“.   
 
Конкурсни радови са наведеном документацијом предају се у затвореној коверти путем 
поште или лично радним данима од 9-13 часова на адресу: Канцеларија за младе у Сенти, 
24400 Сента, улица Главна бр. 23. 
 
На коверти обавезно назначити: ЗА КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ВЕБ-СТРАНИЦЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У СЕНТИ, НЕ ОТВАРАТИ! 
 
Конкурсни радови поднети од стране подносиоца који немају право учешћа на овом 
конкурсу, неблаговремено поднети конкурсни радови, односно конкурсни радови са 
непотпуном документацијом, као и конкурсни радови достављене путем факса или 
електронском поштом неће се разматрати! 
 
Конкурсна документација се не враћа. 
 
Ближе информације могу се добити у Канцеларији за младе у Сенти, 24400 Сента, улица 
Главна бр. 23. радним данима од 9-13 часова или на телефон 064-345-4394. 
  
 Председник Савета за младе                                                    

  Емеше Тандари, c.p. 
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Садржај: 
 

93. ЗАКЉУЧАК О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ВЕБ 
СТРАНИЦЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У СЕНТИ 

371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 


