
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 5. ГОДИНА LII 

15. МАРТА 2017. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 
55/14), члана 20. тачка 28. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр. 
129/07 и 83/14-други закон ) и члана 46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“,  бр. 5/2011), Скупштина општине Сента, на седници 
одржаној дана 10. марта   2017. године, донела је  

ОДЛУКУ О ОПШТИНСКОМ  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
ОПШТИНЕ  СЕНТА 

Глава I 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се надлежност, уређење и организација Општинског 
правобранилаштва општине Сента (у даљем тексту: Правобранилаштво), као и друга 
питања од значаја за рад правобранилаштва. 

Члан 2. 

Правобранилаштво је орган општине, који обавља послове правне заштите  
имовинских права и интереса општине Сента у  складу са Уставом РС, Законом и другим 
општим правним актима. 

Члан 3. 

Седиште Правобранилаштва је у Сенти на адреси Главни трг број 2. 

Члан 4. 

Правобранилаштво има печат округлог облика пречника 45 мм, који садржи грб 
Републике Србије у средини, око којег је исписан текст: „Република Србија – АП 
Војводина – Општина Сента – Општинско Правобранилаштво „ , на српском језику 
ћириличним писмом и на мађарском језику. 

Правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика, који садржи текст: ” 
Република Србија, АП Војводина, Општина Сента, Општинско Правобранилаштво, Број: 
___________ , Датум: ____________ , Сента.„ , на српском језику ћириличним писмом и на 
мађарском језику. 

На згради у којој се налази седиште Правобранилаштва мора бити истакнут назив 
Правобранилаштва, у складу са законом. 

51.
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Глава II 
НАДЛЕЖНОСТ 

 
Члан 5. 

 
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине  

Правобранилаштво заступа општину Сента у поступцима пред судовима, органима управе 
и другим надлежним органима када општина Сента има положај странке или умешача о 
чијим обавезама и правима се одлучује у том поступку. 
 

Члан 6. 
 

Правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, органима управе и 
другим надлежним органима заступа органе општине Сента, организације и друга правна 
лица чије се финансирање обезбеђује из Буџета општине Сента, ради заштите имовинских 
права и интереса општине. 

Када у истом поступку учествују као странке или умешачи са супротним 
интересима органи општине и друга правна лица која се финансирају из Буџета општине 
Сента, Правобранилаштво ће заступати општину и њене органе. 

Када у истом поступку учествују као странке са супротним интересима правна лица 
која се финансирају из Буџета општине Сента, Правобранилаштво ће заступати странку 
која је иницирала покретање поступка.  
 

Члан 7. 
 

Правобранилаштво ће у случајевима у којима то природа спора допушта, пре 
покретања поступка предузети потребне мере ради споразумног решавања спорног 
односа. 

Правобранилаштво припрема споразум ради решавања спорног односа које 
одобрава и потписује Председник Општине .  
 

Члан 8. 
 

Правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и 
правних лица, која заступа у погледу заштите њихових имовинских права и интереса.  
                                   

Члан 9. 
 

Правобранилаштво даје правним лицима чија имовинска права и интересе заступа, 
на њихов захтев, правна мишљења у вези са закључивањем имовинскоправних уговора 
као и правна мишљења о другим имовинскоправним питањима. 

Мишљење из става 1. овог члана Правобранилаштво је дужно да достави у року од 
30 дана од дана пријема захтева. 
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Члан 10. 
 

Правобранилаштво је овлашћено да покрене, односно поднесе иницијативу за 
покретање поступка пред судом или другим надлежним органом поводом питања из своје 
надлежности. 

Када оцени да се налогом или захтевом субјекта кога заступа крши Устав или закон 
или угрожавају имовинска права и интереси општине Сента, Правобранилаштво ће о томе 
одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема налога или захтева, писменим путем 
обавестити издаваоца налога, односно подносиоца захтева, са образложеним разлозима за 
одбијање поступања. 

Ако заступани субјекат и после обавештења из става 2. овог члана остане при 
издатом налогу или поднетом захтеву, Правобранилаштво ће поступити по том налогу или 
захтеву. 

Правобранилац не може трпети штетне последице уколико поступи у складу са 
одредбама става 1. до 3. овог члана. 
 

Члан 11. 
 

Органи општине и друга правна лица које заступа Правобранилаштво дужни су да 
на његов захтев доставе све потребне списе и обавештења, односно пруже податке и 
објашњења за предузимање радњи за које је Правобранилаштво надлежан.  

Када Правобранилаштво везује законски рок за поступање, органи и организације  
дужни су да податке и обавештења неодложно доставе односно податке и објашњења 
неодложно пруже. 
 

Члан 12. 
 

Правобранилац може поверити Правобранилаштву друге јединице локалне 
самоуправе да предузме одређену  радњу у поступку пред судом, органом управе или 
другим надлежним органом. 

Лица из става 1. овог члана поступају у границама датог писменог пуномоћја. 
Правобранилаштво може захтевати од Државног правобранилаштва да му пружи 

стручну помоћ или да преузме заступање.  
 
 

Члан 13. 
 

Судови, органи управе и други надлежни органи дужни су да у стварима у којима 
је предвиђено заступање од стране Правобранилаштва, достављају сва писмена 
непосредно Правобранилаштву путем писарнице Правобранилаштва, која је једина 
овлашћена за пријем поште. 

Достављање извршено супротно одредби става 1. овог члана не производи правно 
дејство. 
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Члан 14. 
Правобранилаштво не може супротној страни у преговорима у поступку за 

споразумно решавање спора, односно у судском, управном или другом поступку, као ни 
трећим лицима, давати податке добијене од заступаног субјекта, осим ако заступани 
субјект није то претходно одобрио.  
 

Члан 15. 
 

На питања у вези са делокругом рада Правобранилаштва, која нису уређена овом 
Одлуком сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву („Службени гласник 
РС”,  бр. 55/14 ) које се односе на Државно Правобранилаштво.             
       
 

Глава III 
УРЕЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА  ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

 
Члан 16. 

 
Послове из надлежности општинског правобранилаштва обавља општински 

правобранилац у складу са Уставом РС, законом, овом Одлуком и другим општим 
правним актима.  
 

Члан 17. 
 

Општинског правобраниоца поставља Скупштина општине на предлог 
председника општине на период од пет година и исто лице може бити поново постављено. 
 

Члан 18. 
 

На функцију  општинског правобраниоца може бити постављен држављанин 
Републике Србије, који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је 
стекао високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету , положио правосудни испит, 
достојан је правобранилачке функције и има најмање oсам година радног искуства у 
правној струци после положеног правосудног испита.        
 

Члан 19. 
 

Општински правобранилац руководи радом и представља правобранилаштво и 
одговара Скупштини општине Сента и Општинском већу општине Сента за свој рад и за 
рад правобранилаштва. 
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Општински правобранилац, најкасније до 31. марта текуће године подноси 
Општинском већу извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну годину. 
 

Члан 20. 
 

Општински правобранилац одлучује о правима по основу рада и о радном односу 
службеника у општинском правобранилаштву. 

Општински правобранилац остварује права из радног односа у складу са 
прописима који уређују положај државних службеника, ако законом није другачије 
одређено. 
 

Члан 21. 
 

Унутрашња организација и систематизација радних места и њихово разврставање 
по звањима у општинском правобранилаштву уређује се обједињеним Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи и 
Општинском правобранилаштву општине Сента, који акт на предлог Начелника 
општинске управе усваја Општинско веће. 
 

Глава IV 
СРЕДСТВА ЗА РАД 

 
Члан 22. 

 
Средства за рад Правобранилаштва као директног корисника обезбеђују се у 

Буџету општине Сента.  
 

Члан 23. 
 

Правобранилаштво као директни корисник буџета општине саставља свој 
финансијски план и доставља органу општинске управе надлежном за буџет и финансије  
који план се у складу са Законом о буџетском систему исказује у буџету општине на 
програмски начин.   
 

Члан 24. 
 

Остварени приходи у заступању представљају приход општине. 
 
         

Глава V 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 25. 

 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Општинском 

правобранилаштву општине Сента („Службени лист општине Сента”, бр. 18/2014). 

289



 
Члан 26. 

Ова oдлука се објављује у “Службеном листу општине Сента” и ступа на снагу 
даном доношења. 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина             Председница Скупштине општине Сента 
Општина Сента 
Скупштина општине Сента                                             Татјана Бало с. р.  
Број: 021-3/2017-I 
Дана: 10. март 2017. године 
С е н т а                  
                                                           

О б р а з л о ж е њ е 
 
Разлози за доношење Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Сента по хитном 
поступку су следећи: 

1. Према члану 2. става 1. тачке 7. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС„, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016)  и према члану 9. 
Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о 
условима и начину за отварање и укидање подрачуна („Службени гласник РС“, 
број 113/2013, 8/2014 и 24/2016), Правобранилаштво је постало уместо 
индиректног корисника 

-ДИРЕКТНИ корисници буџетских средстава, 
-УГАШЕН ЈЕ његов жиро рачун, брисан је ПИБ и матични број, 
-БРИСАН ЈЕ из евиденције корисника јавних средстава, 
-ЗАВРШНИ РАЧУН не саставља, 
-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН и ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ није самосталан 
докуменат. 

Ове промене су обрађене у Поглављу IV Одлуке. 
 

2. Надлежни покрајински секретаријат није дао сагласност на текст  службеног печата 
и штамбиља Правобранилаштва са називом органа како  гласи у важећој Одлуци и то 
„Községi Ügyészség”  већ тражи исправку назива на „Községi Vagyonjogi Ügyészség”. 
Ова промена се предвиђа у Поглављу I Одлуке. 

 
Према члану 2. став 4. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 55/14) 
уређење и организација као и друга питања од значаја за рад Правобранилаштва јединице 
локалне самоуправе утврђују се одлуком јединице локалне самоуправе у складу са 
основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних овим Законом.  
 
Сходна примена на локалном нивоу значи да је потребно на јединствен начин решавати 
питање остваривања правобранилачке функције.  
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Закон о правобранилаштву успоставља основе уређења и организације свих 
правобранилаштава на републичком,  покрајинском, градском и општинском нивоу. Ове 
основе подразумевају: 

1. обавезност постојања институције,  
2. једнообразан назив и  
3. дефинисање надлежности.  

 
Према члану 20. став 1. тачке 28. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07 и 83/14-други закон) општина преко својих органа у складу са Уставом и 
Законом образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову 
организацију и рад. 
 
Од времена доношења Закона о правобранилаштву дошло је до низа промена у  
организацији структуре власти од нивоа Републике до нивоа јединица локалне 
самоуправе, мења се и правни статус Правобранилаштва, које више нема својство правног 
лица већ постаје посебан орган структуре власти у општини. 
 
Према члану 2. став 1. тачке 7. Закона о буџетском систему  („Службени гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016) директни корисници буџетских средстава су органи 
и организације РС односно органи и службе локалне власти. 
 
Према Правилнику о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о 
условима и начину за отварање и укидање подрачуна („Службени гласник РС“, бр. 
113/2013,  8/2014  и  24/2016),  који прописује начин утврђивања и евидентирања (упис, 
промена података и брисање) корисника јавних средстава који су укључени и који нису 
укључени у систем консолидованог рачуна трезора,  Правобранилаштво је брисан као 
корисник јавних средстава из Евиденције  корисника јавних средстава а претходно је 
укинут жиро рачун правобранилаштва у оквиру трезора локалне власти.  
 
Расходи Правобранилаштва као директног корисника буџетских средстава се реализују 
директно са рачуна налогодавца општине Сента и постоји обједињена процедура 
финансијског планирања и извршавања финансијског плана правобранилаштва исти 
представља саставни део Одлуке о буџету општине Сента.       
 
Доношење и примена Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016) је наметнула потребу за новом 
организацијом рада правобранилаштва. 
 
Према члану 58. став 5. Закона Начелник општинске управе припрема обједињени предлог 
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и 
Општинском правобранилаштву, који доставља Општинском већу на усвајање. 
 
Све ове законске промене су наметнуле потребу за доношење ове Одлуке о општинском 
правобранилаштву општине Сента. Скупштина општине, након разматрања предлога 
Општинског већа општине Сента  донела је одлуку као у диспозитиву.   
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На основу члана 32. става 1. тачке 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 46. става 1. тачке 5. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011) Скупштина 
општине Сента, на својој седници, одржаној дана 10. марта 2017. године донела је 

З  А   К  Љ   У   Ч   А  К 
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 

2017 - 2018. ГОДИНЕ 

I 
Доноси се Програм развоја спорта у општини Сента за период 2017-2018. године 

II 
Овај закључак се објављује у “Службеном листу општине Сента” и ступа на снагу 

даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е: 

Према члану 32. ставу 1. тачки 4. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члану 46. ставу 1. тачки 5. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине 
доноси програм развоја општине и појединих делатности. 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента, закључком од 02. марта 2017. године утврдило је предлог 
Закључка о доношењу Програма развоја спорта у општини Сента за период 2017-2018. 
године, ради решавања хитног питања доношења основног акта у области спорта у року, 
предвиђеном Законом о спорту. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента донела је Закључак о доношењу Програма развоја спорта у општини Сента за 
период 2017-2018. године. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 66-1/2017-I
Дана:  10. март 2017. године  
С е н т а 

Председница Скупштине општине Сента  

Татјана Бало  c. p. 

52.
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1. УВОД

1.1. ЗНАЧАЈ СПОРТА

Спорт као слободна људска активност усмерена је на развој психо-физичких спобоности. Он, као
такав, је довољан мотив да се људи баве физичким активностима усмереним на очување и 
унапређење здравља, како физичког, тако и менталног. 

Не треба заборавити да човек има потребу за кретањем, доказивањем, такмичењем, да буде 
виђен и признат. Управо због тога, једно друштво које тежи да буде уређено и признато, мора да 
води рачуна и о томе како и на који начин је у оквиру њега спорт уређен. 

Европска повеља дефинише спорт. Спорт представљају сви облици физичке активности који 
кроз организовано или неорганизовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке 
спремности и менталног благостања, стварања друштвених односа или постизање резултата на 
свим нивоима. 

Уједињене нације и Уницеф посебно обраћају пажњу на спорт. Из једног цитата бившег 
генералног секретара УН се види јасно колика је улога спорт у друштву и колико он доприноси 
бољем разумевању и толеранцији. 

Он између осталог напомиње „Спорт може да има улогу у побољшању живота појединаца, 
али не само појединаца... већ читавих заједница. Сасвим сам уверен да је сада прави час да се то 
разумевање награди, да се подстакну владе, агенције за развој и заједнице и размишљају о томе 
како спорт може да се систематичније укључи у планове за помоћ деци, посебно оној која живе у 
оскудици, болести и у седишту сукоба“,  Кофи А. Анан, Генерални секретар Уједињених нација. 

Спорт је показатељ развијености једног друштва, његовог цивилизацијског напредовања који 
иде ка циљу да сваком човеку обезбеди услове за живот достојан времена у ком живи. 

Локална заједница је прва у низу система, која треба да обезбеди услове да се свако може 
бавити спортом, физичком активношћу по сопственом избору и вољи без обзира на пол, расу, нацију 
или материјално стање.  

1.2. СПОРТ У СЕНТИ 

Може се закључити да је спорт у Сенти развијен и да има своју традицију и континуитет. 
Наравно, као и свугде, спорт има осцилације, своје успоне и падове који до сад нису изазвали неке 
веће проблеме. Локална самоуправа, у складу са својим овлашћењима, и те како брине о потребама 
грађана да се баве спортом и омогућава, преко буџета и подршке програмских активности, његову 
успешну реализацију. 

Управо, темељна израда овог Програма као и претходна израда Стратегије развоја спорта 
2012- 2016. указују на то  да се озбиљно бави темом спорта, физичке културе и рекреације грађана. 
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Систем спорта је уређен преко кровне одлуке СО Сента, правилника, категоризације 
спортских организација као програмског буџета. Увек свесни да није довољно урађено, односно да 
се увек могу побољшати услови за развој спорта и физичких активности грађана. 

Спортске организације, спортски клубови, као и терторијални грански савез су основне 
ћелије од којих све креће, а локална самоуправа је та која прати потребе и интересе грађана из ове 
области. Веома важну улогу има школа, педагози физичке културе, као и свест грађана о потреби 
бављења спортом, односно о активном животу. Та хармонија међусобних односа није увек на нивоу 
који треба да буде, али у ходу се исправаљају проблеми и добра комуникација је та која треба да 
реши сва питања која захтевају решење. 

У општини Сента има 29 регистрованих спортских организација које су учлањене у 
Општински спортски савез, као и неколико спортских организација које су регистроване али је 
њихова делатност комерцијалног карактера и нису учлањене у Општински и више гранске савезе. 

Сента је постигла високе и врхунске резултате како у клупским, тако и у појединачним 
резултатима. Наравно да треба истаћи спортске гране које дуже година држе континуитет и имају, 
пре свега, појединце који у вишим ранговима и репрезетативним селекцијама постижу одличне 
резултате. 

Спорт, како у Сенти, тако и у целом друштву, као део друштва не могу заобићи појаве које 
итекако утичу на његов развој. Негативне појаве су, пре свега, недовољна заинтересованост деце и 
родитеља за спорт и активан живот, мањак знања о бенефитима редовног бављења физичким 
активностима, демографска слика која указује на мањи број рођене деце, велики одлив 
становништва, као и недовољна заинтересованост спортских стручњака за рад у спорту. 

Из свега наведеног се може закључити да израда Програма развоја спорта у општини Сента 
представља наставак и корекцију постојеће Стратегије развоја спорта, усклађивање са новим 
законским решењима, пре свега Закона о спорту, потребама грађана и значаја за општину Сента. 

Све ово представља изазов за ауторе Програма и оних који треба да донесу коначну одлуку 
и препознају значај документа, који је једини валидан и исправан ако се може имплементирати у 
целости. 

 

2. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ИЗАЗОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА       

2.1. ВИЗИЈА 

Визија на основу које се доноси Програм развоја спорта у општини Сента је да се створи што 
квалитетнији стратешки основ за унапређење спорта и стварање што бољих услова за грађане 
општине Сента како би им се обезбедио бољи квалитет живота како би изградили боље друштвене 
односе и квалитетнији систем вредности. 
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2.2. МИСИЈА 

Мисија је стварање организације и система спорта у општини Сента у коме ће свако имати 
право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, 
побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, 
унапређење квалитета живота и постизања што бољих резултата и одржавања традиционалних 
врхунских резултата. 

3. СПЕЦИФИЧНОСТИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

Општина Сента налази се у североисточном делу Бачке, северном делу Војводине и припада 
Севернобанатском округу.  

 

 

Сенћанску општину сачињавају пет насеља: Сента, Торњош, Горњи Брег, Богараш и Кеви. 
Сента, као највеће насељено место, представља центар општине (79, 40%).Територија општине има 
површину од 293,4 км2. 

Укупан број становника по попису из 2011. године је 23.316. што је у односу на задњих десет 
година и претходни попис из 2002. мањи за 8.81 % и значајно је  већи у поређу са покрајинским 
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(5.67%) и  и републичким просеком (5,04%). Од укупног броја становника Општине Мађари чине око 
79%, Срби око 11%, Роми око 2,5, док су остали у значајно мањем уделу, или по броју или по 
неопредељености. 

Просечна старост становника у општини Сента је нешто виша у односу на републички ниво 
(42,2), али значајно виши у односу на АП Војводину (41,8 година) и износи 42,7 година. У складу са 
тиме је и чињеница да је индекс старења становништва значајно већи у Општини, и износи 121,45, у 
односу на Републику Србију (114,32) а нарочито АП Војводину (108,62). 

Број запослених је 5.393, а незапослених 1826, од тога је 571 жена. Према основним 
показатељима и карактеристикама у Општини Сента која броји 23 316 становника, неки вид 
социјалне помоћи користи 2 399 лица или 10.28 % од укупног броја становништва. Укупан број свих 
пензионера по структури и врсти остварене пензије је 6 084 лица, што чини 26,09% од укупног броја 
становника. У општини се налази 10  дечијих  вртића  са  око 680 деце, једна  основна школа – 
седам издвојених одељења са  нешто више  од 1 750 ђака и четири средње школе са око 1200 ђака. 

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 
самоуправе, општина Сента припада првој групи, коју чине 23 јединице локалне самоуправе чији је 
степен развијености изнад републичког просека. 

Из свега горе наведеног, општина Сента има негативан проценат и индекс броја становника док 
је економско стање на задовољавајућем нивоу.  

Спорт, као део друштва, не могу да заобићу негативни трендови, те управо овим документима 
као и другим системским решењима, желимо да решимо последице негативних трендова који морају 
бити смањени на најмању могућу меру.  

 

4. ЧИНИОЦИ СИСТЕМА СПОРТА У ОПШТИНИ  СЕНТА  И ЊИХОВА УЛОГА 

Чиниоци система спорта у општини Сента делују у два сектора: јавни и невладин.  

Јавни сектор чине: Општинско веће (ресор за спорт и омладину), Одбор за образовање и спорт, 
Комисија за спровођење програма развоја спорта, Комисија за спровођење јавних конкурса из 
области спорта. 

Надлежности: сви наведени субјекти у јавном сектору су у обавези да прате, примају 
информације из области спорта како законске, тако и клубова и спортских oрганизација, а пре свега 
Спортског савеза општине Сента. На основу свих тих информација и предлога , они су у обавези да 
предлажу Правилнике и системска решења, која ће унапредити развој спорта у самој општини. 
Коначну одлуку, ако се ради о Програму или кровној одлуци, доноси Скупштина општине Сента, а 
остале одлуке – Правилнике усваја Општинско веће, док одлуке по питању јавног конкурса на 
предлог комисија доноси председник општине. 
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Невладин сектор чине Територијални спортски савез – Спортски савез општине Сента и 
спортске организације, клубови и удружења, који су чланови Спортског савеза општине Сента. У 
Сенти има неколицина спортских организација, које нису учлањене нити имају услове за учлањење у 
територијални спортски савез, јер се базирају на комерцијалном, а не такмичарском принципу. У 
2016. години следећи клубови су активни: Сенћански атлетски клуб ,,Сента“, Фудбалски клуб 
,,Сента“, Фудбалски клуб ,,Торњош“, Кајакашки и рекреациони клуб ,,Тисин цвет“, Рукометни клуб 
,,Сента“, Рвачки клуб ,,Сента“, Рвачки клуб ,,Херкулес“, Ватерполо клуб ,,Сента“, Тениски клуб 
„Сента 1903“, Стонотенски клуб „ Сента“, Стрељачки клуб ,,Квин“, Стрељачки клуб ,,Сента“, 
Шаховски клуб ,,Раднички“, Шаховски клуб ,,Сента“, Удружење спортских риболоваца ,,Сента“, 
Пливачки клуб ,,Сента“, Куглашки клуб „ Сента“, Кошаркашки клуб „Плави кош“, Кошаркашки клуб 
,,Баскет стар“, Гимнастички клуб ,,Линеа“ , Плесни клуб ,,Фламенко“, Клуб за боди билдинг ,,Титан“, 
Клуб подводних активности „Тиса“, Џудо клуб „ Сента“, Клуб борилачких спортова „ МС Џим“, 
Одбојкашки клуб „Сента“, Удружење педагога физичког васпитања и спорта општине Сента, 
Удружење „Спорт за све“ општине Сента. 

Наведени клубови, спортске организације и удружење преко својих представника у органима 
Спортског савеза општине Сента, предлажу, учествују у областима спорта према локалној 
самоуправи у смислу развоја њиховог спорта и остваривања својих права и обавеза. 

Спортски савез оппштине Сента је веома специфично организован. Поред својих редовних 
делатности: организовања, предлагања, праћења спортских активности и програма, књижења итд. 
за своје чланице, има девет запослених који обављају и послове чишћења спортских објеката у 
општини Сента. 

Сви чиниоци спорта у општини Сента имају своја јасна овлашћења и задатке које треба да 
реализују а све у циљу побољшања и остваривања својих права и обавеза, које је регулисано 
позитивним прописима и интерним актима. 

5. ЗАКОНСКИ ОКВИР 

5.1. ВАЖЕЋИ ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

Основни правни акт којим се регулише област спорта у Републици Србији, јесте Закон о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 10/16), који је донет у фебурару 2016. године. 

Закон о спорту јесте системски закон који уређује област спорта у складу са европским 
стандардима и прописима. Овим законом детаљно су уређена права и обавезе спортиста и осталих 
физичких лица у систему спорта, питања у вези с правним положајем, организацијом и 
регистрацијом правних лица у систему спорта; дефинисани су општи интерес у области спорта, као 
и потребе и интереси грађана у области спорта у аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе; успостављени су јасни критеријуми, услови и начин финансирања из буџетских 
средстава; дат је основ за нужне категоризације у области спорта; опредељено је доношење 
стратегије развоја спорта у Републици Србији, те – по први пут – утврђена је обавеза аутономне 
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покрајине да донесе програм развоја спорта на својој територији; прецизиран и унапређен систем 
функционисања школског спорта; успостављен је свеобухватан режим у погледу статуса, 
функционисања и одржавања спортских објеката; прецизиран је режим организовања спортских 
приредби; прописано је вођење евиденција ради поседовања релевантних података из ове области; 
успостављен је нови систем надзора над радом организација у области спорта и уређена су питања 
у вези са евидентирањем.  

Поред овог системског закона, за област спорта у погледу правног уређења значајни су и 
следећи закони:  

1. Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном понашању гледалаца на 
спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама („Службени лист СФРЈ” − 
Међународни уговори, број 9/90); 

2. Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са додатком 
(„Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 4/91); 

3. Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијских симбола, са анексом 
(„Службени лист СРЈ” − Међународни уговори, број 1/99);  

4. Закон о потврђивању Међународне конвенција против допинга у спорту („Службени гласник 
РС” – Међународни уговори, број 38/09);  

5. Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14);  

6. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени 
гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. закон и 111/09);  

7. Закон о скијалиштима („Службени гласник РС”, брoj 46/06);  

8. Национала стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13). 

На темељу Закона о спорту, донети су подзаконски акти – правилници којима се ближе уређују 
поједине области тог закона, који су – као и сам Закон о спорту – обавезујући и за област спорта у 
АП Војводини.  

1. Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских 
активности и учествовање на спортским такмичењима („Службени гласник РС”, број 15/12);  

2. Правилник о условима за обављање спортских делатности („Службени гласник РС”, број 
63/13); 11  

3. Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту 
(„Службени гласник РС”, број 8/13);  
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4. Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским 
дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта („Службени гласник РС”, број 
51/16); 

5. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију („Службени 
гласник РС”, број 72/11 i 25/13);  

6. Правилник о начину вођења матичних евиденција у области спорта („Службени гласник РС”, 
број 74/11);  

7. Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским 
организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима 
(„Службени гласник РС”, број 43/11);  

8. Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у 
области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16);  

9. Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора („Службени 
гласник РС”, број 61/11);  

10. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник РС”, број 7/13);  

11. Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Службени гласник РС”, број 
92/11);  

12. Правилник о националној категоризацији спортских стручњака („Службени гласник РС”, број 
25/13);  

13. Правилник о националној категоризацији спортова („Службени гласник РС”, број 25/13);  

14. Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста („Службени гласник РС”, број 
123/12);  

15. Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи 
интерес у области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 72/12, 3/12 и 
25/13);  

16. Правилник о коришћењу спортских објеката и обављању спортских активности у јавним 
спортским објектима („Службени гласник РС”, број 55/13);  

17. Правилник о евиденцијама које воде високошколске установе и друге организације које се 

баве оспособљавањем у области спорта („Службени гласник РС”, број 61/11);  

18. Правилник о дозволи за рад спортских стручњака („Службени гласник РС”, број 7/13);  
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19. Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности 
(„Службени гласник РС”, број 17/13);  

20. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста 
аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са 
посебним заслугама („Службени гласник РС”, број 124/12); 

21. Одлука о образовању Националног савета за борбу против насиља и недоличног понашања 
гледалаца на спортским приредбама („Службени гласник РС”, бр. 65/11 и 100/12);  

22. Правилник о националној категоризацији спортских објеката („Службени гласник РС”, број 
103/13). Значајан документ који је у умногоме одредио и садржину Закона о спорту јесте 
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године („Службени 
гласник РС”, број 1/15) 

5.2. НАДЛЕЖНОСТ И ПОЛОЖАЈ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

Потребе и интереси грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе су регулисани 
Законом о спорту и то децидно у члану 137. Закона о спорту (Сл. гласник 10/16 РС) 

Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица 
локалне самоуправе, у складу са законом, јесу следеће надлежности: 

1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;  

2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне 
самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој 
близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита; 

3. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;  

4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих 
спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима; 

5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 
европским клупским такмичењима;  

6. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 
вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 
школска спортска такмичења и др.);  

7. делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе; 

8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 
самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;  
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9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;  

10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних 
спортиста;  

11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, 
намештање спортских резултата и др.);  

12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему 
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и 
делатностима;  

13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 
адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 
самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;  

14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 
самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и 
врхунских спортиста;  

15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини 
чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице 
локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу 
термина за тренирање учесницима у систему спорта;  

16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.  

За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана јединице локалне 
самоуправе обезбеђују у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета утврђених 
овим законом. 

Одредбе овог закона и подзаконских аката доносе услове, критеријуме и начин одобрења 
програма и пројеката, односно финансирања делатности којом се оставрује општи интерес у 
области спорта. 

5.3. АКТИ ОПШТИНЕ СЕНТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 

Општина Сента је регулисала својом кровном одлуком и стратегијом, начин и модел 
задовољења потреба грађана спортом и физичком културом. 

1. Стратегија развоја спорта општине Сента 2012-2016. ( Сл.гласник ОС бр.13/2011) 
2. Одлука СО Сента о утврђивању основе и мерила за финансирање физичке културе и спорта 

из буџета оштине Сента ( Сл.лист општине Сента 11/2012) 
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Општинско веће је усвојило следеће документе којима се регулишу права и обавезе из области 
спорта, у складу са коначном одлуком по расписаним јавним конкурсима. 

 
1. Правилник о додели спортских стипендија (Сл.лист ОС  бр.12/2016) 
2. Правилник о начину финансирања спортских објеката (Сл.лист ОС 3/2104; 3/2016) 
3. Правилник о начину суфинансирања спортских организација (Сл.лист ОС бр. 3/2014; 2/2016) 
4. Правилник о категоризацији спортских организација у општини Сента (Сл.лист ОС бр.3/2016) 
5. Правилник о начину финансирања сеоског спорта (Сл.лист ОС бр. 13/2012, 5/2014) 
6. Правилник о начину финансирања школског спорта (Сл.лист ОС бр.13/2012 5/2014) 
7. Правилник о начину финансирања спорта за све ( Сл.лист ОС бр. 13/2012, 17/2012, 5/2014) 
8. Правилник о начину финансирања врхунског спорта (Сл.лист ОС бр. 27/2016 ) 

 

5.4. ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА НА НИВОУ ОПШТИНЕ СЕНТА 

Финансирање спорта на ниову општине Сента је регулисано буџетом општине Сента, тзв. 
Програмом 14  Развој спорта и омладине. 

Општинским документом Стратегијом развоја спорта 2012-2016, предлог Спортског савеза 
општине Сента и самих спортских клубова је основ за предлагање расподеле буџетских средстава. 

Један извештај приказује преглед финансија на средини спровођења Стратегије и то на следећи 
начин:  

- Табеларни преглед одобрених буџетских средстава по јавном конкурсу за спорт и физичку 
културу у 2014. години за чланове Спортског савеза општине Сента, као и одобрена 
средства општинког буџета према спортским организацијама 

 

Р.бр. Назив 
организације 

С
по

рт
ск
а 

до
та
ци

ја
- о
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 т
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ањ
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В
рх
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Ук
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но

 

Б
ро

ј с
ти
пе
нд

иј
а 

1. Рвачки клуб 
,,Сента“ 

263,619.93 90,000.00 590,998.00   255,010.00  112,729.00 1,312,356.93 2 

2. Стонотениски клуб 
,,Сента“ 

238,682.91 
+120,000.00 

45,000.00 730,422.00   819,640.00  98,629.60 2,052,374.51 1 

3. Сенћански атлетски 
клуб ,,Сента“ 

233,339.26 135,000.00 606,095.00   331,000.00   1,305,995.26 1 

4. Фудбалски клуб 
,,Сента 

215,527.10 - 614,656.00      830,183.10 - 

5. Ватерполо клуб 
,,Сента“ 

239,573.51 45,000.00 577,932.00   87,000.00   949,505.51 6 

6. Кајакашки клуб 
,,Тисин цвет“ 

241,354.73 45,000.00 840,771.00   153,000.00   1,280,125.73 - 

7. Рукометни клуб „ 214,636.49 - 549,722.00   275,250.00   1,038,608.49 - 
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Сента“ 
8. Пливачки клуб „ 

Сента“ 
199,318.04 - 678,422.00   241,000.00   1,118,740.04 - 

9. Гимнастички клуб 
,,Линеа“ 

168,503.01 -       168,503.01 - 

10. Тениски клуб „ 
Линеа“ 

204,839.81 -    273,000.00   477,839.81 - 

 11. Будо клуб ,,Сента“ 176,340.36 -      48,306.40 224,646.76 1 

12. Куглашки клуб „ 
Сента“ 

199,469.16 -    604,350.00   803,819.16 - 

13. Кошаркашки клуб 
„ Баскет стар“ 

162,803.12 -       162,803.12  

14. Фудбалски клуб 
„Раднички“ 

176,340.36 -  44,000.00  88,000.00   308,340.36 - 

15. Одбојкашки клуб 
,,Сента“ 

154,965.77 
90 000,00 

-       244 956.77  

16. Шаховски клуб „ 
Сента“ 

163,871.85 90,000.00 563,393.00   180,750.00 ‐   953,014.85  

17. Рвачки клуб „ 
Херкулес“ 

183,465.22 -  32,000.00    104,667.9
0 

320,133.12  

18. Шаховски клуб „ 
Раднички“ 

126,644.44 -  48,000.00     174,644.44  

19. Удружење 
спортских 
риболоваца  

165,653.06 -      241,532.0
0 

407,185.06 - 

20. Стреличарски клуб 
„ Аркус“ 

- -       - - 

21. Клуб борилачких 
вештина „ Кунг- фу 
-ву шу“ 

108,476.04 -      20,131.70 128,607.74 - 

22. Плесни клуб 
,,Фламенго“ 

98,501.23 -       98,501.23 - 

23. Стрељачки клуб „ 
Сента“ 

59,599.48 -       59,599.48 - 

24. Боди билдинг 
,,Титан“ 

91,020.12 -       91,020.12 - 

25. Кошаркашки клуб „ 
Плави кош“ 

- -        - 

26. Klub BV ,,Ms džim” 155,856.38 -       155,856.38 - 

27. Стрељачки клуб „ 
Квин“ 

85,498.35 -       85,498.35 - 

28. Клуб подводних 
активности „Тиса“ 

39,988.29 -       39,988.29 - 

29.  Удружење педагога 
физичког васитања 
и спорта ОС 

 -     166,500.00  166,500.00 - 

30. Општинско 
удружење „ Спорт 
за све ОС“ 

 -   100,000.0
0 

   100,000.00 - 

 УКУПНО 4,548,489.82 450,000.00 5,752,411.0 124,000.0 100,000.00 3,308,000.0 166,500.00 625,993.60 15,075228.42 - 

 

Основни циљ је био достизање 4% од укупног буџета- приходне стране, што се у 2016. години 
значајно померило због изградње и одржавање спортске дворане. 

Сам буџет за спорт је износио 24 милиона динара, у којем се налази спортска дотација, стални 
трошкови за све спортске објекте, зарада спортских тренера, спортске стипендије, спорта за све, 
сеоски спорт, школски спорт, као и  врхунски спорт и трошкови Спортског савеза у коме је девет 
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радника запослено, спортске награде, текуће поправке и одржавање. У цео овај износ се мора   
додати и одржавање спортске дворане које обухвата 15 милиона динара у 2016. години, са 
тендецијом пораста сталних трошкова. Приходи по питању коришћења дворане су веома мали и 
нису значајан износ за планирање. 

 Табеларни преглед начина и износа финансирања спорта у општини Сента у 2016.години. 

 Програм 14 Развој спорта и омладине; подршка локланим спортским организацијама, 
удружењима и савезима; услуга рекреација и спорта 

 Дотација невладиним организацијама   
1. Спортски савез општине Сента  6 400 000  
2. Спортски клубови 11 705 000  
3. Спортске награде    300 000  
4. Врхунски спорт    300 000  
5. Спортске стипендије    962 500  
 УКУПНО            19 667 500 
 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој 

култури;услуга рекреација и спорта  
    
1. Школски спорт 350 000  
2. Спорт за све 150 000  
3. Сеоски спорт 150 000  
 УКУПНО                 650 000 
    
 Одржавање спортске инфраструктуре 
1. Стални трошкови- трошкови осигурања   50 000  
2. Текуће поправке и одржавања   400 000  
3. Спортски објекти 3 308 000  
4. Спортска хала ( сви трошкови)            15 200 000  
 УКУПНО             18 958 000 
 

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ОБЛАСТ СПОРТА (без улагања)             39 275 500 динара 

% проценат од укупног буџета  за 2016. годину СО Сента (935 239 147)                   4, 20% 

Реализација у 2016. години је била у укупном износу од 35 776 396 динара или 91,09 %. 

 

6. AНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА У СЕНТИ 

Радна група за израду програма развоја спорта у општини Сента хтела је да има комплетне 
податке о стању спорта у Сенти, пре свега на учешће почев од предшколског узраста, па до свих 
који на било који начин учествују или се организовано баве физичким активностима. 
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Из тог разлога урађена су детаљна тестирања, анкете и пресек стања да би имали полазну 
основу и пре свега тачне информације које би олакшале израду предлога циљева и активности који 
ће допринети развоју спорта. 

6.1. ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ 

Анкетирање деце у свим вртићима ,,Снежана“ на територији општине Сента вршено је у периоду 
од 26. до 29. септембра 2016. године, уз сагласност и одобрење директора установе. Циљна група 
за анкетирање су деца старије и предшколске групе узраста од пет до седам година. Анкета садржи 
четири питања. Одговара се са да или не и заокруживањем одговора. Писана је и на српском и на 
мађарском језику. Анонимна је и служи за утврђивање тренутног стања физичких активности деце 
овог узраста, а у сврху израде Програма развоја спорта. Анкету у име деце попуњавали су 
родитељи.  

Укупан број деце за анкетирање је 326, од којих је анкету попунило 268 или 82,21%. 

име установе укупно деце 
број 

анкетираних 
проценат анкетираних 

по објекту 

ПЕРЈАНИЦА 52 34 65,38% 
БЕЛА РАДА 50 43 86,00% 
КРАСУЉАК 43 43 100,00% 
МАСЛАЧАК 28 25 89,29% 
ДУГА 43 32 74,42% 
БАМБИ 46 33 71,74% 
КЕВИ 7 5 71,43% 
БОГАРАШ 4 4 100,00% 
ГОРЊИ БРЕГ 25 24 96,00% 
ТОРЊОШ 28 25 89,29% 
СВЕ УКУПНО 326 268 

ПРОЦЕНАТ АНКЕТИРАНЕ ДЕЦЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

82,21% 
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Прво питање анкете односило се на ангажованост деце у неком организованом облику физичке 
активности – спорту у неком клубу, спортском друштву и сл. 

Питање: Да ли се ваше дете бави организованом физичком активношћу – спортом у неком 
клубу, спортском друштву и слично ? 

Одговорити заокруживањем: ДА или НЕ 

Од укупног броја анкетиране деце 268, 66-оро деце се бави организованом физичком 
активношћу – спортом односно 24,63%. Док се 202 детета односно 75,37% тј. већина не бави 
спортом. Током обраде података уочено је да се ни једно анкетирано дете из Богараша и Горњег 
Брега не бави спортом, а у Торњошу 2 детета путују у школицу спорта у Чантавир, а у Кевију само 1 
дете.  

 име установе број 
анкетираних да не 

1 ПЕРЈАНИЦА 34 15 19 
2 БЕЛА РАДА 43 9 34 
3 КРАСУЉАК 43 9 34 
4 МАСЛАЧАК 25 9 16 
5 ДУГА 32 8 24 
6 БАМБИ 33 13 20 
7 КЕВИ 5 1 4 
8 БОГАРАШ 4 0 4 
9 ГОРЊИ БРЕГ 24 0 24 
10 ТОРЊОШ 25 2 23 
  268 66 202 

   24,63% 75,37% 
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Друго питање анкете односило се искључиво на децу која се баве спортом и на прво питање су 
одговорили потврдно. 

Питање: Којом организованом физичком активношћу – спортом се бави ваше дете и колико пута 
недељно? Одговори типа: ,,трчање и вожња бицикла“ нису узети у обзир. 

ФОЛКЛОР, ПЛЕС 13 19,70% 

АТЛЕТИКА 3 4,55% 
ПЛИВАЊЕ 9 13,64% 
ФУДБАЛ 2 3,03% 
РВАЊЕ 12 18,18% 
ШАХ 2 3,03% 

ГИМНАСТИКА, РИТМ. ГИМНАСТИКА 8 12,12% 

РУКОМЕТ 7 10,61% 
АИКИДО 1 1,52% 
БАЛЕТ, ЏЕЗ БАЛЕТ 3 4,55% 

КАРАТЕ 2 3,03% 

КАЈАК 1 1,52% 
БОКС 1 1,52% 
СПОРТСКА ШКОЛИЦА 2 3,03% 
 66  
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Највише деце се бави фолклором или плесом 13 од укупно 66 односно 19,70% и рвањем 12 од 
66 -оро односно 18,18 %.  

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%

ТАБЕЛА СПОРТОВА

У ПРОЦЕНТИМА

ДВА ПУТА НЕДЕЉНО    68,14%    

ВИШЕ ОД ДВА ПУТА      31,82% 

Два пута недељно на тренинге иде 68,14% односно 45 од 66 -оро анкетиране деце, а мањи број 
анкетираних на тренинг одлази више од два пута недељно. Тачније 31,82% односно 21 од укупно 66-
оро деце која се баве спортом. 

Треће питање анкете везано је за мишљење родитеља да ли има довољно спортова и 
организованих физичких активности за децу уопште у њиховом окружењу, месту становања, 
насељу. 

Питање: Да ли сматрате да за децу има довољно спортских програма - активности у вашем 
окружењу, насељу? 

Одговорити заокруживањем: ДА или НЕ 
 

 име установе број анкетираних да не 

1 ПЕРЈАНИЦА 34 32 2 
2 БЕЛА РАДА 43 39 4 
3 КРАСУЉАК 43 37 6 
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4 МАСЛАЧАК 25 24 1 
5 ДУГА 32 29 3 
6 БАМБИ 33 24 9 
7 КЕВИ 5 0 5 
8 БОГАРАШ 4 0 4 
9 ГОРЊИ БРЕГ 24 0 24 
10 ТОРЊОШ 25 2 23 
  268 187 81 

   69,78% 30,22% 

 

ИМА ДОВОЉНО АКТИВНОСТИ       69,78 % 

НЕМА ДОВОЉНО АКТИВНОСТИ     30,22 % 

Већина анкетираних сматра да за децу има довољно спортских активности у њиховом месту 
становања, тачније 187 од 268 или 69,78 %. Док 81 од 268 тј. 30,22 % анкетираних сматра да нема 
довољно организованих физичких и спортских активности за децу у свом окружењу-месту 
становања. 

Током обраде података примећено је да су анкетирани из Богараша, Торњоша, Кевија и Горњег 
Брега у 96,55% односно 56 од укупно 58 анкетираних из ових насеља, мишљења да нема довољно 
активности за децу у њиховом месту становања. 

Четврто питање се односило само на анкетирану децу која се не баве спортом, ради утврђивања 
разлога зашто дете не иде на спорт или неку организовану физичку активност. Питање у анкети није 
предвиђено да се статистички обрађује пошто су родитељи могли да заокруже више одговора. 
Понуђени одговори су:  

А: нема довољно организованих физичких активности за њен-његов узраст 
Б: превисока чланарина у клубу - спортској организацији 
Ц: недостатак времена да дете водим на спортску активност 
Д: друго 

 
Прегледом анкете може се констатовати  да је већина анкетираних заокружила Д – друго. Ако 

изузмемо ово питање, које не дефинише јасан критеријум зашто се дете не бави спортом, први 
следећи разлог са највише заступљености код анкетираних је под А - нема довољно организованих 
физичких активности за њен-његов узраст. Одговори под Ц - недостатак времена да дете водим на 
спортску активност заступљен је више код анкетираних из вртића који се налазе у  „граду“ док је 
одговора под Б - превисока чланарина у клубу - спортској организацији било свега неколико. 
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ЗАКЉУЧАК: 

Прикупљањем података и статистичком обрадом података анкетирањем закључује се: 
  Деца су у вртићима кроз наставни програм два пута недељно укључена у организовану 

физичку активност, коју са децом спроводе васпитачи.  
 Ван програма вртића само се 24,63% анкетираних бави организованом физичком 

активношћу тј. спортом у неком клубу, спортској организацији. У деловима Општине Сента: 
Горњи Брег и Богараш проценат деце која се баве спортом ван програма вртића је 0%, у 
Торњошу 8%  а у Кевију 20%.  

 Најзаступљенији су спортови код 66-оро анкетиране деце која се баве спортом тј. 
организованом физичком активношћу: фолклор и плес 19,70%, рвање 18,18% и пливање 
13,64%. Два пута недељно одлази на тренинге већина тј. 68,18%, док 31,82% деце тренира 
више од два пута недељно.  

 Већина од укупног броја анкетираних 69,78% сматра да за децу има довољно спортских 
активности у њиховом месту становања. 
 Анкетирани из Богараша, Торњоша, Кевија и Горњег Брега у 96,55% односно 56 од укупно        
58 анкетираних из ових насења, мишљења су да нема довољно активности за децу у  
њиховом месту становања. 

 Као разлог зашто се деца не баве спортом, ако изузмемо недовољно дефинисани 
критеријум, је  „друго“ или „разно“ као одговор који је у анкети најзаступљенији одговор. 
Следећи главни разлог зашто се деца не баве спортом је недовољно организованих 
физичких активности за  узраст детета. А затим недостатак времена да дете водим на 
спортску активност. Овај одговор је више заступљен код анкетираних са територије „града“. 

 У току процеса анкетирања у Општини је одржана „Дечија недеља“. У оквиру програма 
акценат је стављен на спорт. Организовано је више посета спортским клубовима, где су 
деца могла да се упознају са њима.  
У неформалном разговору са васпитачицама, педагогом и помоћником директора установе 
у којој је вршено анкетирања дошло се до податка да су деца била врло заинтересована за 
наведени део програма, да су са одушевљењем све пропратили, желели да пробају и они 
по неки спорт. Закључно мишљење саговорника је да су овакави облици упознавања и 
увођења  деце у спорт и вежбање добри, али би требало више пута у току године да се 
организују. 
 
Примери добре праксе 
 

 Треба искористити  прилику да се „копира“ модел активног увођења деце у спорт, из других 
општина, тачније Новог Сада. У досадашњем раду у струци као професори физичког 
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васпитања имали смо прилику да будемо укључени у овај програм. Наиме, на територији 
општине Нови Сад сва деца предшколског узраста и старије васпитне групе у току боравка у 
вртићима имали су четири пута недељно час физичког васпитања у трајању од пола сата.  

 Програм финансира Општина. Часове су спроводили васпитачи групе и ангажовани 
професор физичког васпитања без тренутног запослења у струци ( ангажовани су са бироа 
рада ). Програм садржи упознавање деце са основним облицима вежбања. Упознавање са 
спортовима кроз савладавање основних елемената, као и посете спортским клубовима, 
корективне гимнастике и вежби јачања. На крају сваког полугодишта припрема се јавни час у 
оквиру објекта за сваку групу посебно са приказом наученог. На крају године јавни час се 
одржава са свим групама из свих вртића на територији општине на градском стадиону.  

 Сматрамо да је овакав облик, тј.програм, идеално решење да сва деца буду системски 
укључена у физичко вежбање. Програм је прилагођен узрасту, сва деца су укључена у исти 
програм, додатно ангажовање родитеља да дете води на неку спортску активност изостаје и 
при том родитељ не треба да издваја средства за чланарину. Предност овог програма је да 
деца, док су у овом узрасту, науче основне елементе спорта како би се поласком у школу 
већ определила и упутила на бављење неким од њих. 

  Било  је покушаја да се спроводе и други модели, тј.програми, увођења деце у спорт у истој 
општини као нпр: бесплатне школице спорта у оквиру клубова, које нису имале толики 
ефекат као горе наведени. Разлози мање ефикасности су били: различити програми рада по 
клубовима, недовољан број полазника ( јер родитељ треба да води дете на активност ) и, 
наравно, директно утицање на то за који ће се спорт дете после усмерити, на уштрб 
дететових интересовања, способности и карактера, а у корист  спортских клубова у циљу 
будућег профита у виду чланарине, што је недопустиво. 

 Такође, у истом горе поменутом разговору, изнели смо свој став и саговорницима о програму 
вежбања деце као у Новом Саду, и добили потврду да би то било једно од добрих решења 
за активније али и систематско увођење деце у спорт и да су они као установа спремни на 
такав вид сарадње.  
 

6.2. ШКОЛСКИ УЗРАСТ (ОД 1- 4 РАЗРЕДА)  

Бројно стање ученика: 

Школа- ИО Дечаци Девојчице 
Турзо Лајош 81 70 
Спомен школа 76 64 
Чоконаи Витез Михаљ 24 17 
Темеркењ Иштван 14 13 
11. новембар 76 115 
Укупно 271 279 
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На питање да ли су пробали неке од спортова , одговори су : 

Школа – ИО Да Не 
Турзо Лајош 124 26 
Спомен школа 111 25 
Чоконаи Витез Михаљ 37 4 
Темеркењ Иштван 15 12 
11. новембар 160 32 
Укупно 447 99 

На питање да ли сте члан неких од сенћанских клубова? 

 
             Школа- ИО Дa Нe 
Турзо Лајош 77 74 
Спомен школа 71 67 
Чоконаи Витез Михаљ 7 34 
Темеркењ Иштван 3 24 
11. новембар 112 73 
Укупно: 270 172 

На питање  колико редовно се баве спортом ? 

 Дневно 
Недељно 

неколико пута 
Месечно неколико 

пута 
Турзо Лајош 35 61 10 
Спомен школа 30 70 14 
Чоконаи Витез Михаљ 21 14 4 
Темеркењ Иштван 5 12 3 
11. новембар 37 110 7 
Укупно 128 267 38 

На питање  да ли су учествовали на неком такмичењу, одговори су :  

Школа- ИО Да Не 
Турзо Лајош  29 67 
Спомен школа 82 56 
Чоконаи Витез Михаљ 17 24 
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Темеркењ Иштван 16 11 
11. новембар 116 64 
Укупно: 312 222 

На питање да ли би желели да пробају неку другу спортску грану, одговори су: 

               Школа - ИО Дa Нe 
Турзо Лајош 88 64 
Спомен школа 92 45 
Чоконаи Витез Михаљ 34 7 
Темеркењ Иштван 22 5 
11. новембар 123 61 
Укупно 359 182 

 

6.3. ШКОЛСКИ УЗРАСТ (ОД 5 – 8. РАЗРЕДА) 
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5  0  0  1  1  3  2  7  2  5  6  9  0  0  1  1  36  38 

6  3  1  0  0  5  0  5  1  5  2  4  0  0  2  1  15  28 

7  0  1  0  1  7  1  4  4  4  4  2  1  0  1  1  39  31 

8  0  0  0  0  3  0  0  1  0  0  1  0  2  3  1  11  26 

укупно  3  2  1  2  18  3  16  8  14  12  16  1  2  7  4  101  123 

процент.  3.69%  3.25%  0.81%  1.62%  14.63%  2.43%  13.00%  6.50%  11.38%  9.75%  13.00%  0.81%  1.62%  8.61%  3.25%  45%  55% 

Укупно тестирано ученика: 224 

 

Резултати Анкете у ОШ  ИО ,,Турзо Лајош" ‐ Сента   виши разреди    

Напомена: проценти су изведени од укупног броја који се баве спортом 

Датум анкете: 06.10.2016.           
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5  2  4  4  2  1  2  0  3  1  0  2  0  2  0  0  0  0  28 

6  2  2  3  3  2  9  1  3  0  1  0  1  0  0  0  0  0  29 
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7  2  0  0  2  0  4  2  1  0  0  0  0  3  1  0  0  0  17 

8  2  2  0  2  2  7  1  0  1  2  0  1  2  0  2  1  1  27 

Укупно  6  8  7  9  5  22  4  7  2  3  2  2  7  1  2  1  1  101 

проце‐

нат 
5.94%  7.92%  6.93%  8.91%  5.94%  21.78%  3.96%  6.93%  1.98%  2.97%  1.98%  1.98%  6.93%  0.99%  1.98%  0.99%  0.99%  62.34% 

Укупно учен: 162 

 

Резултати анкете у ОШ ИО  ,,Спомен школа" ‐ Сента  виши разреди 

Напомена: проценти су урађени по основу ко се бави спортом   

Плес није у оквиру спортских клубова али је активност која постоји   

Датум анкете: 03.10.2016.године         
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Резултати анкете ОШ ИО ,, 11.новембар“ – Сента 

Напомена: у процента је укључен и плес од броја који се баве спортом 

Датум анкете: 04.10. 2016. године 

 

Збирни подаци анкете свих основних школа‐ одељења у Сенти ‐ 10.10.2016. 

 

Атлетика   16 Тенис  7

Укупно тестирано ученика : 194
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Пливање  19 Ватерполо  20

Гимнастика  29 Кајак  13

Плес..  35 Шах  5

Карате  10 Стрељаштво 2

Рукомет  54 Куглање  4

Кошарка  22 Фудбал  56

Рвање  22 Стони тенис  2

Кик бокс  9 Аикидо  4

Одбојка  26
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0
500

1000

1 2 3

Не баве се спортом

Спортом се бави

 

Укупно тестирано ученика  569 100%    

Спортом се бави     362 63.62%    

Не баве се спортом  207 36.37%    

 

Закључак: 

Анкета је реализована у свим тзв. Издвојеним одељењима – школама у Сенти, без села јер тамо 
нема спортских клубова, изузев фудбалског клуба у Торњошу. Пресек стања показује да се велики 
број ученика не бави уопште било каквим физичким активностима, а док приличан број није у 
организованом, односно такмичарском облику бављења, већ рекреативно. Уколико би се одузео 
плес као нетакмичарска и неспортска активност, проценат бављења спортом је мали и био би нижи 
од републичког просека. Анкета показује одличну заступљеност  одређених спортских грана – 
клубова, што је показатељ актуелног стања и тренда код ученика. 

 

6.4. СРЕДЊОШКОЛСКИ УЗРАСТ  

Анкета је спроведена у периоду од 26. септембра до 14. октобра 2016. године у свим средњим 
школама; Сенћанска Гимназија, Економско- трговинска школа, Средња медицинска школа и 
Бољаи гимназија, уз коректну сарадњу професора физичког васпитања у школама. 

Резултати анкете су следећи: 

Пол 

Пол М Ж 

СГ 27 41 
ЕТ 23 43 
СМ 9 35 
Б 51 55 
У 110          174 
                      284  

 
На питање да ли се баве спортом? 

        ДА        Не 

СГ       49        19 
ЕТ       32        34 
СМ        25        19 
Б       58        48 
У      164       120 

 

318



       Програм развоја спорта у општини Сента за период 2017- 2018. године 
_________________________________________________________________________ 

27 
 

На питање којим спортом се баве? 
 

 СГ ЕТ СМ Б Укупно 
Фудбал 4 7 3 8 10 
Кошарка 4 3 3  9 
Одбојка 3 2 1 3 9 
Рукомет 5 2 1 1 8 
Атлетика 3 1 3 1 2 
Гимнастика 2 2 4 0 8 
Бицикло 2 2 2 2 5 
Рвање 2 2  1 5 
Ватерполо 2 1  2 7 
Пливање  1 2 4 3 
Кајак 2  1 1 9 
Боди билдинг 1 3  4 7 
Крос фит 5 1 1  6 
Теретана 1 1  4 21 
Трчање 3 1 4 13 2 
БМX  1  1 2 
Савате 2    2 
Кик бокс   1 1 3 
Карате 1 2   1 
Кунг ФУ 1    3 
Шах 2   1 2 
Стони тенис 1   1 1 
Балет  1   1 
Џез балет   1  1 
Мажорет   1  9 
Плес 1 2 5 1 3 
Куглање   1 2 3 
Стреличарство    3 3 
Мачевање    1 1 

 

Из приложене табеле може се видети да се дечаци углавном баве колетивним спортом или 
неким од борилачких спортова, а девојчице  углавном одбојком, крос фитом , плесом или неким од 
индивидуалних спортова. 

Питање на који начин  се бавите спортом? 

 Организовано 
Слободно- 
аматерски 

СГ 41 9 
ЕТ 21 22 
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СМ 13 20 
Б 26 48 
У 101 99 

 
Питање на ком нивоу се бавите спортом? 

 

  А- професионални спортиста- активни спортисти 
  Б- спортиста аматер 
  В- рекреативци 
  Г- само у школи на часу ФВ 
  Д- уопште се не бави спортом 

 

 А Б В Г Д 

СГ 9 26 13 13 3 
ЕТ 4 22 14 21 4 
СМ 4 16 12 11 3 
Б 11 31 21 43 5 

У 28 95 60 88 15 

Табела показује да се само мали број ученика бави спортом такмичарског нивоа. Већина њих се 
бави спортом у клубу или се не такмичи, већ рекреира, по жељама и могућностима. Добар део 
ученика је активан само на часовима физичког васпитања обавезним у школама. 

 
На питање колико пута  недељно се бавите спортом? 
 

 СГ ЕТ СМ Б Укупно 
1x  1 2 34 37 

1-2X   2 2 4 
2 14 18 8 20 60 

2-3X 2 6 5 8 21 
3X 15 20 5 9 49 

3-4X 9 1 1 5 14 
4X 4 2  4 15 

4-5X 6 2 1 1 7 
5X 3 1 1 2 11 

5-6X 2   1 6 
6X 2    2 

6-7X 1 2   2 
7x 1 2   3 

 

Табела показује да се највећи број ученика бави спортом или неком од физиких активности 2 
пута недељно на часовима физичког васпитања - добар део њих вежба јер мора на редовној 
настави. Тру пута недељно и два до три пута имају и неку додатну активност или у клубу тренирају 
три пута недељно. 
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Најмањи  је број оних који се више од три пута недељно баве спортом у клубу и иду на 
такмичења. Незнатна мањина свакодневно вежба. Пет пута недељно тренирају они који имају 
услова за то или спорт којим се баве то од њих захтева. 

Наведите разлоге због којих се бавите или не бавите спортом? 
 

 
А-  волим спорт 
Б-  из здраствених разлога 
В-  немам времена за спорт 
Г-  уопште не волим спорт 
Д-  остали разлози 

 

 А Б В Г Д 

СГ 49 17 6 1 7 
ЕТ 33 22 15 4 8 
СМ 23 9 10 5 5 
Б 50 19 32 13 21 

У 155 67 53 23 41 

Највећи број ученика воли спорт, већина њих вежба из здравствених разлога - од тога добар део 
не вежба из истих – углавном су ослобођени од наставе физичког васпитања. 

Поред школских обавеза добар део њих нема времена за спорт али га воли. Мањи део ученика 
има негативан став према спорту, мањи део њих наводи због чега воле спорт: жели добар изглед, 
здрав начин живота, да буде најбољи од свих, зато што ослобађа од стреса, одводи негативну 
енергију, деформитети и слично, има и оних који би желели, али нису у могућности да се баве 
спортом. 

На питање да  имате могућности којим би се спортом бавили? 

 СГ ЕТ СМ Б 
Фудбал 2 3 5 8 
Кошарка  8 3 2 
Одбојка 9 10 9 10 
Рукомет 5 1 3 5 
Атлетика 2 4  6 
Пливање 2 5 3 11 
Гимнастика 1 4 1 2 
Рвање 1 2  1 
Ватеропло 1 2  2 
Плес 1 2 1 3 
Борилачки сп. 1 1 1 1 
Карате 1 1   
Аикидо  2  1 
Кик бокс   4 1 
Бадмигтон 4    
Тенис 1 2 1 2 
Кајак   3 4 
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Стони тенис   1  
Трчање  1 1 8 
Крос фит 2 1 1  
Балет 1 1  1 
Уметничко кл.  1  1 
Бејзбол 1    
Голф 2 2   
Рагби 2 2   
Хокеј 1 2   
Параглајдинг 1    
Бокс 1   2 
Јора 1    
Карлинг 1    
Јахање 1   1 
Падобранство 2   1 
Бициклизам  1 1 3 
Доре 1    

 

Листа жеља је прилично разнолика, они који се већ баве неким спортом не би га мењали, већ би 
избрали исти. Највећи број ученика углавном бира спортове с лоптом, индивидуалне спортове. 
Мушка популација углавном бира спортове у којима се тражи снага, а женска попуација бира  
истрајност и кондицију. Има и креативних одговора који се односе на екстремне спортове и спортове 
који нису заступљени у Сенти. 

Закључак: 

1. Анкетирано је укупно 284 ученика средњих школа у Сенти. Од тога се 164 ученика бави 
спортом или неким видом физичке активности, а 120 ученика се не бави. 

2. Најзаступљени су спортови с лоптом код обе популације. Мушка популација се више 
исказује у спортовима снаге и борилачким спортовима, док је женска популација више за 
одбојку, индивидуалне спортове и плес.Треба назначити да плес није такмичарског нивоа 
али да се ипак учествује организовано на културним манифестацијама у Сенти и ван ње. 

3. Све физичке активностиви, сам спорт, углавном се реализују организовано, у оквиру неког 
спортског клуба, а највише су аматерског или рекреативног нивоа. Активних спортиста– 
такмичара је веома мало. 

4. Велики број ученика се организовано бави спортом само на часовима физичког васпитања у 
оквиру редовне наставе али постоји и општа незаинетресованост за спорт. 

5. Највише ученика је 2 пута или до 3 пута недељно активно на настави физичког васпитања и 
ван школе. 
Ученици спортисти физички су активни 5 до 6 пута у односу на услове које имају. 

6. Од свих анкетираних највећи број се бави спортом јер то воли или жели да побољша своје 
здравствено стање. 
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7. Времена за спорт немају они који га не воле уоште и због школских обавеза, има доста 
ученика ослобођених наставе физичког због здравствених тегоба. 

8. Свест о важности физичке активности за здравље још није увек у довољној мери развијена 
код ученика али се труде да је побољшају.  

9. Да има услова и могућности за бављење спортом, ученици би се бавили. Сви ученици који 
су се изјаснили шта желе, изнели су своје запажање да само мало треба побољшати услове 
да се додатно мотивишу ученици за бављење спортом и физичким активностима. 
 
 
 
 
 
 

6.5. СПОРТСКИ КЛУБОВИ ( индивидуални и неолимпијски спортови) 

 

  Збир одговора из упитника    

Тренер Помоћни тренер Такмичари 

Р
ед
н
и

 б
р
ој

 

Спортски 
клубови ( 

индивидуални 
спортови) 

Презиме и 
име 

Звање 
Презиме и 

име 
Звање п к ј с 

Р
ек
р
еа
ти
вц
и

 

Б
р
ој

 т
ак
м
и
ч
ар
а 

 

 Б
р
ој

 п
р
еђ
ен
и
х 

к
и
л
ом

ет
ер
а 

1 РК ,,Херкулес“ Копас Карољ 
оперативни 
тренер 

Сабо П. Нандор 
 Оперативни 
тренер 

10 6 4 1 10 33 6,500

2 Стрељ.клуб „ Квин“ Молнар Бела 
тренер- 
инструктор 

Ристић Јован 
Тренер 
инструктор 

0 0 0 68 20 16 1,800

3 Кунг фу ву шу клуб Варга Золтан 
Оперативни 
тренер 

- - 6 0 1 2 11 6 1,000

4 Будо клуб ,,Сента“ Халас Михаљ 
Оперативни 
тренер 

- - 16 5 2 18+2 96 20 5,000

5 КРК „Тисин цвет“ Фехер Чаба дипл.тренер Нађ. А . Лајош 
Професор 
фискултуре 

15 4 7 10 48 20 12,000

6 
Стонотениски клуб 
,,Сента“ 

Мелик Золтан Виши тренер Мелик Виктор  Апсолвент ф.к. 0 7 1 11 40 55 7,000

7 
Стрељачки клуб  
„Сента“ 

Латки Роберт 
 Лиценцирани 
тренер 

    20 5 5 20 40 30 3,000

8 
Пливачки клуб 
„ Сента“ 

Зелић 
Александар 

Тренер 
специјалиста 

Крагујевић 
Милан  

 Тренер 
специјалиста 

24 16 9 6 21 42 7,500

9 
Шаховски клуб 
„Раднички“ 

Леринц Ласло нема Шимон Золтан нема 1 2 3 35 2 21 2,850

10 
Плесни клуб  
„ Фламенго“ 

Хорват Катаи 
Петер 

 Оперативни 
тренер 

 Хорват Катаи 
Анита 

Тренер 
мажорета 

0 14 11 0 15 6 2,000

11 
Удружење спортских
риболоваца „Сента“ 

 
Бицок Роберт Спортски учитељ

Кнежевић 
Љубомир 

Спортски 
учитељ 

0 0 0 5+8 400 20 2,200

12 
Шаховски клуб  
„ Сента“ 

Шоколовачки 
Марија 

Оперативни 
тренер 

Кокаи Петер 
Шаховски 
тренер 

20 15 31 39 23 12 80,000
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13 
Куглашки клуб  
„ Сента“ 

Маток Иштван  нема  Фекете Ласло Нема 1 0 4 20 50 50 5,000

14 
Боди билдинг клуб  
Титан  

Бодза Карољ 
Спортски 
стручњак 

Богдановић 
Владимир 

тренер 0 0 0 5 56 3 600

15 Атлетски клуб Сента Урбан Јожеф 
Лицен. атлетски 
тренер 

Сегедински Игор Професор ф.в. 34 5 4 10 25 40 10,400

16  Рвачки клуб ,,Сента“ Зерге Ласло  Оперативни тр.  Молнар Миклош  Опер.тренер 22 6 8  14 30 44 16,000

17 
 Тениски клуб 
,, Сента 1309“ 

 Палађи 
Миклош 

 Виши тренер   Палађи Петар  Опер.тренер  12 2 1  1 50 25 2,000

18 
 Гимнастички клуб  
,,Линеа“ 

 Брановачки 
Клара, Анико 
Жирош 
Јанкелић 

 Оперативни 
тренер, дипл. 
тренер 

 Латињак 
Еуридике, 
Борђошки 
Моника 

 Професор, 
оперативни 
тренер 

17 5 0  4 33 8 4500  

                  

 
Укупно за све 
клубове         

147 79161 260 857  511856 

 

 

            Извештај са састанка клубова 

Извештај је сачињен на основу састанка клубова који се баве  олимпијским и неолимпијским 
индивидуалним  спортским гранама одржан дана: 04.10.2016. године у просторијама Спортског 
савеза са почетком у 12  часова,  који су водили Ференц Борбељ и Игор Сегедински. 

На седници су присуствовали Роберт Рац Сабо, представник Удружења спортских риболоваца, 
Чаба Фехер у име Кајакашког клуба „Тисин цвет“, Јожеф Урбан, са стране Сенћанског атлетског 
клуба, Ласло Леринц, представник Шаховског клуба у Торњошу, Роберт Латки, са стране 
Стрељачког клуба, Иштван Заплетан у име Куглашког клуба, Петер Хорват Катаи, представник 
Плесног клуба „Фламенко“, Золтан Мелик, са стране Стонотениског клуба и касније се прикључио 
Зелић Александар, са стране Пливачког клуба. Одсуство са  седнице је најавио заступник  Будо 
клуба.  

Седницу је уводним излагањем отворио Ференц Борбељ. Након његовог излагања, клубови су 
поднели извештај о својим будућим плановима и проблемима са којима се суочавају. 

Удружење спортских риболоваца: у првој су лиги Србије; 2013. године су били  светски прваци  
групе клубова, тако да су скоро све постигли што се у овој спортској грани  могло постићи.  У 
будућности желе да ставе нагласак на васпитање подмлатка. Пошто већ 5-6 година  удружење нема 
групу подмлатка, али им је за то потребан тренер за подмладак, постоји и потреба за њим.  Веома су 
успешни  и  курсеви за риболов за  децу  који се из године у годину одржавају. Била би потребна 
већа површина стајаће воде,  где би се могле обављати  обуке и  такмичења. 

Кајакашки клуб „Тисин цвет“: у протеклој сезони клуб је имао 4 такмичара репрезентативца и у 
будућности им је циљ, преко државних шампионских медаља, стицање  међународних  медаља 
репрезентативаца. Веома је тешко остварити овај циљ припремајући се на текућој води, проблем је 
стајаћа вода. У интересу што  боље припреме, потребно је зиме организовати кампове за вежбање у  
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топлим појасима, да би у том периоду могли што више да веслају. Надаље, неопходан је и помоћни 
тренер, који би се бавио подмлатком, пошто се у овом моменту један једини тренер бави  са 
генерацијом од  7 до 27 година.  

Атлетски клуб: у следећој години је највећи задатак обнављање атлетске стазе. Клуб већ 
годинама  не добија право за организовање такмичења на  нивоу Војводине и  државном нивоу због 
стања стазе, што отежава  и  одвијање  тренинга. У будуће треба подићи на виши ниво одржавање 
контаката са школама, да би што више деце заинтересовали за бављење овим спортом. Клубу је 
битно организовање кампа,  углавном у зимском периоду,  да би се такмичари  могли  припремити у 
одговарајућој сали за такмичења под затвореним кровом.  

Шаховски клуб у Торњошу: највећи проблем је у вези са стањем зграде, која је предмет 
реституције и тако нико не жели да улаже  у обнављање. Клуб би желео да организује летњи  ткамп 
шаха (логике) за децу са села.  

 
Стрељачки клуб: клубу је најбитније такмичење и за ту сврху би требало купити нова оружја.  

Куглашки клуб: клуб се након испадања из супер лиге такмичи у I лиги, оформљена је  женска 
група, која се, такође, такмичи у I лиги. Недостаје подмладак, за шта је потребан тренер са 
одговарајућом  стручном спремом  за тренирање подмлатка.  На терену, који је предат пре 8 година, 
сваке треће године би требало извршити  одржавање,  до којег до сада још није дошло. То би 
требало хитно обавити.  Надаље,  неопходна би била изолација зграде и  осавремењавање грејања.  

Плесни клуб „Фламенко“: учествују на  такмичењима државног  и  међународног нивоа. Желели 
би да у блиској будућности организују међународно такмичење у  сенћанској Спортској хали. За сада 
користе зграду „Партизана“ и  узимају у закуп  салу месне заједнице, али би желели да се дугорочно 
реши проблем коришћења сале.  

Стонотениски клуб: главни циљ клуба је одгајање подмлатка. Имају играче, са којима се боре да 
остану у супер лиги. Има талентованих младих играча, али треба још неколико година, да би они  
играли у групи одраслих. Желели би да покрену школу пинг-понга, али за то им треба тренер за 
подмладак, а проблем им је како га плаћати – задржати.  У будућности им је циљ оптимализација 
грејања.  

Пливачки клуб: најбитнија је изградња новог базена, где би под одговарајућим условима могли  
да се припремају и у зимском периоду, тиме би више деце почело да се бави пливањем. 

 

6.6. СПОРТСКИ КЛУБОВИ  (колективни спортови) 

 
Назив 

спортског 
клуба 

Број  
такмичарских 
селекција 

Број 
регистрованих 

играча 

Ранг 
такмичења Наведни проблеми 
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1. 
Фудбалски клуб 
,,Сента“ 5 (м) 102 

Међуопштинска 
и Потиска лига 

Превоз деце није 
адекватан, одржавање 
терена, опрема и 
реквизити су 
недовољни, одлазак 
младих играча 

2. 
Рукометни клуб 
,, Сента“ 

5 ( м+ж) 74 

Војвођанска 
лига група 
Банат, трећа 
лига  група 
Банат 

Велики трошкови 
путовања и недостатак 
финансијских средстава, 
одлазак младих 

3. 
Одбојкашки 
клуб ,,Сента“ 

2 (ж) 30 

Друга 
Војвођанска 
лига- група 
север 

Трошкови путовања су 
велики проблем, 
недовољно опреме, као 
и један комплет стубова 
за мрежу у сали. 

4. 
Кошаркашки 
клуб ,,Баскет 
стар“ 

1 15 Школе кошарке 
Проблем је превоз деце 
на такмичења 

5. 
Кошаркашки 
клуб ,,Плави 
кош“ - Сента 

2 17 У-17; У-14 КСВ 

Путовања су велики 
трошак клуба као и 
недостатак опреме и 
реквизита 

6. 
Ватерполо клуб  
„Сента“ 5 75 

Српска лига; 
Летња лига 

Нема услова за 
такмичење у Сенти. 

 

Закључак: Сви клубови имају тренере с одговарајућом лиценцом и квалификацијама. 
Заједнички проблем за све клубове су одласци и путовања на такмичења и утакмице. Мора се наћи 
решење прихватљиво за све. Велики је проблем одлазак ђака после средње школе и немогућност 
формирања стабилније сениорске екипе, а и велика миграција становништва. 

6.7  УДРУЖЕЊЕ ПЕДАГОГА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА И СПОРТА ЗА СВЕ   

 

Увидом у програме ових организација, као и планове, може се констатовати да Удружење 
педагога нема посебне програме, сем једног или два; без јасне визије како даље; уз често мењања 
руководства. Док удружење Спорт за све има програме, визију али се жале да нема довољно 
средстава за реализацију свих програма. 

Подаци су прилично забрињавајући, те се мора темељно приступити реорганизацији ових 
удружења, поготово код Удружења педагога, и обезбедити средства у складу са предложеним 
програмом. 
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Обе ове организације требало би да имају велику улогу покретачке снаге, која често захтева 
велики напор, ентузијазам, волонтерство и креативност. 

 

6.7. СПОРТСКИ  ОБЈЕКТИ 

Увидом у стање свих спортских објеката у оштини Сента, где припадају и сале за физичко 
васпитање при школама, може се констатовати следеће: 

- кров фискултурне сале у Горњем Брегу прокишњава, тоалети у истој сали су неадекватни, 
купатила и врата се морају мењати 

- у истој сали нема довољан број квалитетних струњача 
- фискултурна сала при основној школи у Торњошу задовољава прописане норме, али 

справе, које су дотрајале, због безбедности треба заменити. На отвореном терену у истој 
школи кошаркашке табле су дотрајале, линије треба исцртати и набавити конструкцију за 
одбојку. 

- у Богарашу би требало поставити на отвореном терену кош, мрежу за одбојку и мале голове 
јер за то има места, имајући у виду да сама зграда нема посебну фискултурну салу. 

- фискултурна сала у школи „11.новембар“ има дотрајали паркет, који због безбедности 
ученика треба хитно променити. 

- на градском стадиону су потребни тоалети, као и поправка водовода, односно инсталација 
- објекат који користи Будо клуб ,,Сента“, је потребно реновирати или наћи други адекватан 

смештај за спортове борилачких  вештина. 
- у градском стадиону опшећена је атлетска стаза и потребна је реконструкција или изградња 

ниве атлетске стазе. 
- тзв. ,,црни базен“  има забрану коришћења због урушавања, а плави још нема функцију 

спортског објекта 
- сви спортски објекти се користе по уговорима који се морају ускладити са законима о јавној 

својини 
- нова спортска дворана је у поступку уписа у катастар и надлежни регистар, потребно је  

дефинисати власништво, начин коришћења и пословања у будућем периоду  

6.8. АНАЛИЗА СТАЊА - SWOT 

               

САДАШЊОСТ  

Снаге: 
 програмом развоја спорта, локална 

самоуправа показује озбиљност и 
заинтересованост за спорт 

 има пуно кадрова који су стручни, искусни и 
довољно мотивисани за даљи рад, 

Слабости: 
 пад заинтересованости за спорт 
 нема довољне сарадње са школама 
 нема довољно средстава за директне дотације 

трошкова такмичења 
 специфичан  статус Спортског савеза општине 
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 Сента има десет плаћених тренера који 
добијају дотације за пуне зараде 

 нова спортска дворана је мотив више за 
све оне који су досад имали проблем с 
простором 

 широки спектар избора спортских грана 
 Сента има традицију и резултате  
 услови за рад у спортским објектима су 

добри 

Сента  
 појединци сматрају да они, односно поједине 

спортске гране морају имати приоритет 
 различити ставови око важности који спорт 

подржати: масовни или врхунски спорт 
 лоша организација школског спорта 
 пад креативности код поједнин спортских 

радника 

БУДУЋНОСТ/ТРЕНДОВИ  

Шансе 
 Услови и могућности рада у спорту су веће 
 Законом о спорту и правилницима се 

регулише област спорта 
 Јасна правила и једнако учешће на 

јавним конкурсима у ЛС 
 нови услови за боље резултате 
 подршка за учешће при фондовима за 

разој спорта 

Претње 
 неповољне демографске промене 
 повећан интерес за алтернтивне видове забаве 

( видео игрице, социјалне мреже....) 
 ТВ програм је прилагођен другачијој врсти забаве 
 велики притисак да само неке гране имају 

приоритет у финансирању 
 слаба економска моћ грађана и заинтересованост 

за спорт 
 

7. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 

Закон о спорту је предвидео приоритете потреба и интереса грађана у области спорта и у ЈЛС. 
Издвојена средства треба да обезбеде подстицај и стварање услова за унапређење спортске 
рекреације, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом, одржавање и опремање спортских објеката, као и физичко васпитање деце 
предшколског узраста и школски спорт. 

Наглашава се у Закону и Националној стратегији да други програми могу бити одобрени тек 
након што се задовоље потребе грађана у овим областима. 

 

7.1. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА  СПОРТА  У ОПШТИНИ СЕНТА  

7.1.1. Развој спорта деце и омладине  

Општи циљ: 

7.1.2. Унапређен спорт деце и омладине 

Посебни циљеви: 

7.1.2.1. Повећан број школских секција и других ваннаставних спортских активности 
у оквиру школа 
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7.1.2.2. Подстакнуто значајније укључивање ЈЛС и ССОС у реализацију и 
унапређење школског спорта 

7.1.2.3. Повећан број деце и омладине у спортским клубовима 

7.1.2.4. Унапређен такмичарски спорт 

7.1.2.5. Побољшани материјално-технички услови за унапређење спорта деце и 
омладине 

7.1.2.6. Побољшано медијско праћење промоције школског и такмичарског спорта, 
бенефита бављења спортом и активног живота 

7.2. Развој  спортске рекреације и физичких активности  

Општи циљ 

7.2.1. Унапређен спорт за све   обухвата већи број грађана који се баве спортом  

         Посебни циљеви 

7.2.1.1. Подршка јачању организације Спорта за све и предложеним програмима  

7.2.1.2. Подстакнуто јачање свести о важности редовне физичке активности 

7.2.1.3. Јачање и подршка  струковним спортским организацијама 

7.2.1.4. Побољшани материјално-технички услови  у циљу доступности како би се 
што већи број  грађана бавио спортском рекреациојом 

7.3. Опремање спортских објеката 

Општи циљ 

7.3.1. Побољшани услови и стање спортских објеката  и спортске инфраструктуре за 
бављење спортом 

Посебни циљеви 

7.3.1.1. Реновирани спортски објекти 

7.3.1.2. Побољшани материјално-технички услови 

7.3.1.3. Решена правна регулатива око начина коришћења спортских објеката 

7.4. Развој и унапређење врхунског спорта 

Општи циљ: 

7.4.1. Обезбеђени услови за развој и унапређење врхунског спорта 
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Посебни циљеви 

7.4.1.1. Створени услови за одржавање и даље постизање врхунских резултата 

7.4.1.2. Дефинисана област врхунског спорта  

7.4.1.3. Појачана медијска подршка врхунског спорта 

7.5. Остали циљеви 

Општи циљ: 

7.5.1. Доступност здравственим прегледима 

7.5.2. Већи број манифестација од значаја за општину Сента 

7.5.3. Развој спортског туризма 

7.5.4. Унапређена улога и одговорност медија за развој и промоцију спорта 

 

 

8. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА  У ОПШТИНИ 
СЕНТА 

 

8.1. СПРОВОЂЕЊЕ 

Примена Програма развоја спорта у Општини Сента за 2016-2018.годину је дефинисана 
Акционим планом, који је његов саставни део.  

Акционим планом јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и активности за њихову 
реализацију, временски оквир, као и процена да ли су за њихову реализацију потребна материјална 
средства. 

Општинско веће ће донети Решење о образвању Комисије за координирање активности у вези 
спровођења Програма развоја спорта у општини Сента 2016- 2018 године. 

8.2. ПРАЋЕЊЕ 

Праћење се спроводи у одређеним временским интервалима, у складу са динамиком утврђеном 
Акционим планом. 

Ради успостављања јединственог и формалног система извештавања, Председник Општинског 
већа ће утврдити процедуру извештавања у сарадњи са носиоцима активности дефинисаних 
Акционим планом. 
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8.3. ОЦЕЊИВАЊЕ 

Оцењивањем се утврђује напредак у спровођењу ове стратегије и предлажу корективне мере и 
измене током спровођења. Оцењивање се спроводи редовно, једном годишње. Преглед се 
представаља према степену реализације активности: 

- спроведена, делимично спроведена, није спроведена 

У зависности од степена реализацуије активности, предлажу се додатне мере. 

По истеку периода предвиђеног за спровођење Програма, оцена садржи препоруке, закључке, 
научене лекције и приказује најбољу праксу по питању спровођења Програма. 

 

 

 

 

9. АКЦИОНИ ПЛАН 

 

9.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ   
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9.1.1      Унапређен спорт деце и омладине 
9.1.1.1. Повећан број школских секција и других ваннаставних спортских активности у оквиру 
школа 
 

Активност 9.1.1.1.1. 
Понуда спортских 
секција у школи 

Повећана 
понуда 
спортских 
секција у 
школама 

Извештај 
стручног 
актива 

Заинтересо
ваност 
наставника 
и школе 

Школа 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.1.2. 
Понуда проширења 
ваннаставних спортских 
активности у школи 

Повећана 
понуда 
ваннаставн
их 
спортских 

Извештај 
стручног 
актива 

Заинтересо
ваност 
наставника 
и школе 

Школа 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 
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активности 
у школи 

Активност 9.1.1.1.3.  
Понуда спортских 
активности у 
предшколским 
установама 
 

Повећана 
понуда 
спортских 
активности 
у 
предшколск
им 
установама 

Извештај 
установе 

Заинтересо
ваност 
родитеља, 
установе 

Предшколск
а установа 
Удружење 
педагога 
физичке 
кутуре 

Буџет 
општине 
Сента,  

Активност 9.1.1.1.4. 
Увођење редовног 
свакодневног физичког 
вежбања уз стручни 
надзор професора 
физичког васпитања 

Деца 
вежбају 
сваког дана 
у 
предшколск
им 
установама 
уз стручни 
надзор 
професора 
физичког 
васпитања 

Извештај 
предшколске 
установе 

Средства 
одобена од 
стране ЈЛС 

Подрђка 
родитеља, 
предшколск
е установе и 
оснивача 

Буџет 
општине 

Активност 9.1.1.1.5. 
Јачање сарадње школе 
и спортских 
организација у циљу 
унапређења школског 
спорта  
 

Повећан 
број 
реализован
их програма 
и пројеката 
у сарадњи 
спортских 
организациј
а и школа 

Извештаји о 
реализацији 
програма  

Заинтересо
вансот 
школе и 
спортских 
организациј
а 

Спортска 
организација
, ССОС, 
Школа 

Буџет 
општине 
Сента - 
програмска 
активност 

 

Активност 9.1.1.1.6 
Реализација програма 
„Спорт у школе“ 

Повећан 
број 
полазника и 
школа 

Извештај 
школе 

Заинтересо
ваност 
школе , 
родитеља и 
деце 

Школа 
Савез за 
школски 
спорт и буџет 

Активност 9.1.1.1.7  
Реализација програма 
„Активне школе“ 

Већи број 
реализован
их 
активности 

Извештај 
школе  

Заинтересо
вансот 
школе и 
наставника 

Школа Буџет АПВ 

Активност 9.1.1.1.8 
Реализација програма 
„Старт“ 

Већи број 
полазника 

Извештај 
школе и 
удружења 
педагога 

Заинтересо
ваност 
школе и 
удружења 

Удрружење 
педагога,  
школа 

Буџет 
општине 
Сента 
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Активност 9.1.1.1.9 
Школице спорта за децу 
у сеоским срединама 

Организова
не школице 
спорта у 
свим 
сеоским 
срединама 

Извештај 
установе и 
удружења 
педагога 
физичке 
културе 

Средства 
одобрена 
за пројекат 

Заинтересов
аност 
установе и 
удружења 
педагога 
физичке 
културе 

Буџет 
општине, 
АПВ 

  
9.1.1.2 Подстакнуто значајније укључивање ЈЛС и ССОС у реализацију и унапређење 
школског спорта 
 
Активност 9.1.1.2.1 
ССОС је укључен у 
предлагању и 
реализацији  програма 
школског спорта 

Активнија 
улога 
Спортског 
савеза 

Извештај о 
програмским 
активностим
а 

Одлуке 
Управног 
одбора о 
учешћу  

Управни 
одбор ССОС 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.2.2. 
ЈЛС подржава програме 
школског спорта који 
доприносе ангажовању 
већег броја ученика који 
се не баве активно 
спортом 

Повећана 
подршка 
ЈЛС 

Извештај 
програмских 
активности 

Препознава
ње 
важности 
од стране 
ОВ 

Општинско 
веће- 
представник 
за спорт 

Веће 
издвајање за 
школски 
спорт у 
складу са 
Законом  

9.1.1.3  Повећан број деце и омладине у спортским клубовима 
 

Активност 9.1.1.3.1. 
Презентовање 
могућности бављења 
спортом у Сенти 
 

Већи одзив 
деце на 
упис у 
спортске 
клубове 

Извештај по 
категоризаци
ји спортских 
клубова 

Заинтересо
ваност 
спортских 
организациј
а, , 
родитеља 
деце 

Спортске 
организације
, школе 

Нису 
потребна  
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.3.2. 
Олакшано плаћање 
чланарине за спортисте 
 

Већа 
мотивисано
ст за упис у 
спортске 
клубове  

Извештај по 
спортским 
клубовима 

Заинтересо
ваност 
спортских 
клубова 

Спортски 
клубови 

Буџет 
општине 
Сента 

 

 

 
Активност 9.1.1.4.      Унапређен такмичарски спорт 
                                     
Активност 9.1.1.4.1. 
Усвајање нове одлуке о 

 
Могућност 

 
Одлука о 

 
Сагласност 

 
Скупштина 
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начину финансирања 
спорта 
 
 
 

рада у 
складу са 
Законом 
 

начину 
финансирањ
а спорта 
 
 

свих 
заинтерсов
аних 
страна 
 

општине 
Сента 
 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.4.2. 
Категоризација 
спортских организација 

Унапређен 
Правилник 
о спортској 
категоризац
ији 

Одлука 
општинког 
већа о новом 
правилнику 

Позитивно 
мишљење  
Спортског 
савеза 
општине 
Сента 

Општинко 
веће СО 
Сента 

Буџет 
општине 
Сента 

Активност 9.1.1.4.3. 
Дефисани износи 
спортске дотације  
 

Повећан 
износ за 
спортске 
дотације 

Одлука 
општинског 
већа 

Позитивно 
мишљење 
Спортског 
савеза 
општине 
Сента 

Општинско 
веће СО 
Сента 

Буџет 
општине  
Сента 

      
7.1.1.5 Побољшани материјално – технички услови за унапређење спорта деце и омладине 
 

Активност 9.1.1.5.1. 
Решење транспорта 
деце на спортска 
такмичења 
 

Велики 
материјалн
и трошкови 
клубовима, 
спортским 
организациј
ама и 
родитељим
а  

Извештај 
путних 
трошкова за 
такмичења 

Препознава
ње 
проблема 
великих 
трошкова 
од стране 
ЈЛС 

Општинско 
веће  

Буџет 
општине 
Сента 

Активност 9.1.1.5.2. 
Обезбедити несметани 
лекарски преглед и за 
ученике старије од 15 
година, који учествују у 
систему школског 
спорта 

Обављени 
лекарски 
прегледи 
ученика 
старијих од 
15 година, 
учесника на 
такмичењи
ма у 
систему 
школског 
спорта 

Извештај 
школских 
установа, 
Дома 
здравља у 
Сенти 

Изнађено 
решење од 
стране 
Дома 
здравља и 
оснивача 

Заинтересов
аност 
образовних 
установа, 
Дома 
здравља и 
оснивача 

Буџет 
општине 
Сента 
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9.1.1.6 Побољшано медијско праћење промоције школског и такмичарског спорта, бенефита 
бављења спортом и активног живота 
 
Активност 9.1.1.6.1. 
Подржати, сачувати и 
унапредити постојеће 
садржаје и формате о 
спорту у локалним 
медијима. 

Добра 
сарадња са 
локалним 
медијима 

Архива 
медија, 
прилози 
емисије  
медијски 
формати 

Информиса
ност 
грађана 

Медији, 
Општина 
Сента и СС 
Сенте 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.6.2. 
Омогућити креирање и 
емитовање / штампање 
информативних 
садржаја о спорту 

Сарадња са 
медијима, 
доступност 
информациј
ама 

Архива 
медија, 
прилози 
емисије  
медијски 
формати 

Информиса
ност 
грађана 

Медији, 
Општина 
Сента и СС 
Сенте 

Буџет 
општине 
Сента и 
ССОС 

Активност 9.1.1.6.3. 
Подржавати и 
охрабривати редовно 
објављивање независне 
–клупске иницијативе у 
области информисања о 
спорту, рекреацији и 
здрављу. 

Сарадња са 
медијима, 
доступност 
информациј
ама 

Архива 
медија, 
прилози 
емисије  
медијски 
формати 

Информиса
ност 
грађана 

Медији, 
Општина 
Сента и СС 
Сенте 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.1.1.6.4. 
Награђивање најбољих 
спортиста и спортских 
радника. 

 
Додељене 
награде 

Информиса
ност 
грађана 

Медији, 
Општина 
Сента и СС 
Сенте 

Средства из 
буџета 
општине 
Сента 

 

9.2. РАЗВОЈ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ 
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9.2.1.      Унапређен Спорт за све и обухват бављења грађана спортом 
9.2.1.1. Подршка јачању организације Спорта за све са предложеним програмом од стране 
локалне самоуправе 
 

Активност 9.2.1.1.1. 
Понуда спортских 
активности  

Повећана 
понуда 
спортских 
ативности 

Извештај СО  
Спорт за све 

Заинтересо
ваност 
грађана 

СО Спорт за 
све 

Буџет 
општине 
Сента и 
чланарина 
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Активност 9.2.1.1.2. 
Програм-пројекат СО 
Спорт за све 

Програм 
рекреације 
грађана 
преко целе 
године 

Извештај СО  
Спорт за све 

Заинтересо
ваност 
грађана 

СО Спорт за 
све 

Буџет 
општине 
Сента и 
чланарина 

Активност 9.2.1.1.3. 
Програм-пројекат СО 
Спорт за све за жене 

Програм 
рекреације 
грађанки 
преко целе 
године 

Извештај СО  
Спорт за све 

Заинтересо
ваност 
грађанки 

СО Спорт за 
све 

Буџет 
општине 
Сента и 
чланарина 

9.2.1.2  Подстакнуто јачање свести о важности редовне физичке активности 
 
Активност 9.2.1.2.1. 
Едукација грађана 
Сенте, посебно деце, 
омладине, жена, особа с 
инвалидитетом и старих 
лица 
 

Подизање 
свести 
грађана 
Сенте о 
важности 
физичке 
активности 

Извештаји с 
одржаних 
едукација 
организатор
а пројеката 

Заинтересо
ваност 
грађана 

СС Сента, 
Спорт за све  
и удружења 
грађана 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

Активност 9.2.1.2.2. 
Кампање и промоције о 
значају редовног 
рекреативног  вежбања 
у циљу очувања и 
унапређења здравља 

Подизање 
свести 
грађана 
Сенте о 
важности 
физичке 
активности 

Извештаји о 
одржаним 
кампањама 
и 
промоцијама 

Заинтерсов
аност 
грађана и 
одговорнос
т ЛС према 
грађанима 

СС Сента 
организација 
Спорт за све 
и спортска 
удружења 
која се баве 
рекреацијом 
и спортом за 
све 

Буџет 
општине 
Сента 

Активност 9.2.1.2.3. 
Промоције о значају 
превентивне контроле 
здравља грађана Сенте 

Подизање 
свести 
грађана 
Сенте о 
важности 
физичке 
активности 

Број 
одржаних 
промоција и 
превентивни
х контрола 

Заинтерсов
аност 
грађана и 
одговорнос
т ЛС према 
грађанима 

Здравствена 
установа 
општине, СС 
Сента и 
организација 
Спот за све 

Буџет 
општине 
Сента 

Активност 9.2.1.2.4. 
Едукација грађана о 
начину коришћења 
терена и објеката 
намењених рекреацији 

Подизање 
свести 
грађана 
Сенте о 
важности 
физичке 
активности 

Извештај о 
коришћењу 
спортских 
терена и 
објеката 

Заинтересо
ваност 
грађана 

СС Сента 
Буџет 
општине 
Сента 
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Активност 9.2.1.2.5. 
Едукација спортских 
радника о спорту као 
начину терапије 

Реализован
е 
радионице 

Извештаји са 
едукација 

Заинтересо
ваност 
грађана и 
спортских 
организациј
а 

СС Сента 
Буџет 
општине 
Сента 

9.2.1.3  Јачање и подршка струковним спортским организацијама 
 

Активност 9.2.1.3.1 
Иницирање формирања 
Спортско-рекреативних 
организација- друштава 
ОСИ,радних орган. и сл. 

Укључивањ
е радних 
организациј
а, жена и 
инвалида у 
рекреацију 

Регистрован
а спортско-
рекреативна 
друштва 

Потреба  СС Сента 
Буџет 
општине 
Сента 

9.2.1.4  Побољшани материјално технички услови у циљу доступности свим грађанима да се 
баве спортском рекреацијом 
 
Активност 9.2.1.4.1 
Унапредити 
финансирање 
програмских активности 
у области рекреације и 
„Спорта за све” 

Повећан 
број 
рекреативн
их 
активности 

Извештаји са 
рекреативни
х активности 
и такмичења 

Заинтересо
ваност 
грађана 

СС Сента и 
организација 
Спорт за све 

Буџет 
општине 
Сента 

 

9.3. ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 
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9.3.1  Побољшани услови и стање спортских објеката  и спортске инфраструктуре за 
бављење спортом 
9.3.1.2. Реновирани спортски објекти 
 

Активност 9.3.1.2.1 
Реновирање 
фискултурне сале ИО 
Чоконаи В. Михаљ у 
Горњем Брегу 

Саниран 
кров, паркет 
и тоалет у 
фискутурној 

 сали 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства у 
буџету 
општине 

Школа и 
локална 
самоуправа 

Буџети 
општине 
Сента и 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине 
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Активност 9.3.1.2.2. 
Уградња новог паркета у 
ИО „11. новембар“ 

Постављен 
нов паркет 
у 
Фискултурн
ој сали 
школе 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства  

Школа и 
локална 
самоуправа 

Буџет АПВ 

Активност 9.3.1.2.3. 
Асфалтирање 
отворених терена у ИО 
„Турзо Лајош“ 

Асфалатир
ан 
рукометни 
терен у 
дворишту 
школе и 
санирана 
подлога 
кошаркашко
г терена 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства 

Школа и 
локална 
самопуправ
а 

Буџети 
општине 
Сента  и 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине 

Активност 9.3.1.2.4. 
Адаптација - 
реновирање базена  

Саниран 
„Плави 
базен“  

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства 

Локална 
самоуправа 

Буџет 
општине 
Сента и 
Републике 
Србије 

Активност 9.3.1.2.5. 

Изградња - адаптација 
базена  

Изграђен - 
нови „Црни 
базен“ 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одборена 
средства 

Локална 
самоуправа 

Буџет 
Републике 
Србије 

Активност 9.3.1.2.6. 

Санација мокрог чвора 
на градском стадиону 

 

Урађени 
тоалети на 
стадиону 
при 
теренима и 
санирана 
купатила у 
згради 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства 

Локална 
самоуправа 

Буџет 
опшштине 
Сента 
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Активност 9.3.1.2.7. 

Реконструкција или 
изградња атлетске стазе 
при градском стадиону 

Реконструи
сана или 
изграђена 
нова 
атлетска 
стаза при 
градском 
стадиону 

Извештај 
надзорног 
органа 

Одобрена 
средства 

Локална 
самоуправа 

Буџет 
Републике 
Србије, 

Буџет, 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине, 

Буџет Атлет- 

ског савеза 
Србије, Буџет 
опшштине 
Сента 

9.3.1.3. Побољшани материјално – технички услови 
 

Активност 9.3.1.3.1. 
Опремање спортских 
објеката 

Недостатак 
спортских 
реквизита и 
опреме 

Попис 
набавњених 
спортских 
реквизита и 
опреме 

Потребе у 
спортским 
објектима 

СС Сента 

Буџет 
општине, 
АПВ и 
Републике 
Србије 

Активност 9.3.1.3.2. 
Опремање школа 
спортским реквизитима 

Већи број 
спортских 
реквизита 
по 
потребама 
школа 

Попис 
спортских 
реквизита по 
школама 

Захтеви и 
потребе 
предметних 
наставника 

Школа о ЈЛС 
Буџет 
општине 
Сента 

7.3.1.4. Решена правна регулатива око начина коришћења спортских објеката 
 
Активност 7.3.1.4.1. 
Израда плана - 
правилника о 
коришћења спортских 
објеката по категоријама 
 

Израда 
правилника 

Распоред 
коришћеша 
спортских 
објеката 

Дотација 
клубовима 
који 
испуњавају 
услове по 
правилнику 

Ту наброј ко 
је надлежан 
за 
предлагање, 
усвајање 
правилника 

Буџет 
општине 
Сента 

 
 
 
 
 

339



       Програм развоја спорта у општини Сента за период 2017- 2018. године 
_________________________________________________________________________ 

48 
 

9.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА 
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9.4.1.      Обезбеђени услови за развој и унапређење врхунског спорта 

9.4.1.1. Створени услови за одржавање и даље постизање врхунских резултата 
 

Активност 9.4.1.1.1. 
Задржавање спортиста 
у колективном и 
индивидуалном спорту у 
сениорској категорији 

Стипендира
ње 
врхунских 
спортиста 
путем 
јавног 
конкурса 

Јавни 
конкурс 

Заинтересо
ваност 
клубова, 
средине 

Клубови, 
Спортски 
савез 
општина  
Сента 

Буџет 
општине 
Сента 

Активност 9.4.1.1.1. 
Обезбеђивање услова 
за бављење врхунским 
спортом 

Препознава
ње 
врхунског 
спорта  

Спортска 
достигнућат, 
категоризаци
ја 

Позитиван 
став 
општине и 
СС Сента 

Општинско 
веће и СС 
Сената 

Буџет 
општине 
Сента 

9.4.1.2. Дефинисана област врхунског спорта 
 

Активност 9.4.1.2.1. 
Категоризација 
спортских организација 

Унапређен 
Правилник 
о спортској 
категоризац
ији 

Одлука 
општинког 
већа о новом 
правилнику 

Позитивно 
мишљење  
Спортског 
савеза 
општине 
Сента 

Општинко 
веће  

Буџет  
општине 
Сента 

Активност 9.4.1.2.2. 
      

      
9.4.1.3. Појачана медијска подршка врхунског спорта 
 
Активност 9.4.1.3.1. 
Омогућити креирање и 
емитовање / штампање 
информативних 
садржаја о врхунском  
спорту 

Боља 
сарадња са 
медијима 

Архива 
медија, 
прилози 
,емисије,  
медијски 
формати 

Информиса
ност 
грађана, 
праћење 
врхунског 
спорта 

Медији, 
Општина 
Сента и СС 
Сенте 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 
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9.5. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ 
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9.5.1. Доступност здравственим прегледима 

Активност 9.5.1.1. 
Омогућити услове за 
спортске прегледе  
 

Сарадња са 
ЗЦ Сента 

Здравствени 
картони 
спортиста, 
рекреативаца 

Потребе 
свих 
спортиста 
општине 
Сента 

ДЗ Сента 
Буџет 
општине 
Сента 

9.5.2. Већи број манифестација од значаја за општину Сента 

Активност 9.5.2.1. 
Манифестације од 
значаја за општину 
Сента 
 

Одржане 
манифестаци
је од значаја 
и 
популарности 

Извештај 
спортских 
организација 

Препознав
ање  
значаја 
манифест
ације 

Мишљење 
Спортског 
савеза 
општине 
Сента и 
одлука ЈЛС 

Буџет 
општине 
Сента 

9.5.3 Развој спортског туризма 

Активност 9.5.3.1. 
Израда програма 
спортског туризма 

Презентациј
а програма 
спортског 
туризма 

Јавни увид у 
програм 

Заинтерсо
ваност 
туристичке 
организац
ије у 
сарадњи 
са ССОС 

Спортски 
савез 
општине 
Сента; 
Туристичка 
организација 
Сенте; ЈЛС 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

9.5.4. Унапређена улога и одговорност медија за развој и промоцију спорта 
Активност 9.5.4.1. 
Повећавање броја 
информација о 
активностима  спорта у 
Сенти 

Већи 
медијски 
увид у 
спортске 
догађаје 

Новине, 
друштвене 
мреже 

Одређива
ње лица 
задуженог 
за медије 

ССОС 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

ЛИТЕРАТУРА  

најважнији документи за израду Програма 

1. Закон о спорту –Службени гласник РС 10/2016 
2. Стратегија развоја спорта у Републици Србије за период 2014- 2018.године 
3. Акциони план за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србије  за период 

2014- 2018. године 
4. Програм развоја спорта у Аутономној покрајини Војводине за период 2016- 2018. године 
5. Стратегија развоја спорта у општини Сента 2012- 2016. године  
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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени Гласник РС„ бр. 10/2016) и 
члана 46. став 1. тачка 7.  Статута општине Сента („ Службени лист општине Сента„ бр. 
5/2011), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 10. марта 2017. године 
доноси  

ОДЛУКУ 

о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе 

и интереси грађана у области спорта у општини Сента 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

            Овим одлуком прописују се услови, критеријуми, начин и поступак одобравања 
програма, односно пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта и доделе средстава, садржина предлога програма, односно пројекта и 
документације која се уз предлог подноси, садржина извештаја о реализацији програма, 
начин и поступак контроле реализације одобрених  програма,односно пројекта и начин 
јавног објављивања података о предложеним програмима, односно пројектима за 
финансирање. 

           Одредбе Закона о спорту (“Службени гласник РС“, бр. 10/16) (у даљем тексту: 
Закон) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) које се односе на услове, 
критеријуме и начин одобрења програма и пројеката, односно финансирање делатности 
којима се остварује општи интерес у области спорта, закључење уговора, подношење 
извештаја, контролу реализације и обавезу враћања добијених средстава, сходно се 
примењују на програме, односно делатности којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Сента.   

Члан 2. 

Потребе и интереси грађана остварују се кроз финансирање  или суфинансирање 
програма и пројеката (у даљем тексту: програм) из средстава буџета општине Сента, у 
складу са законом, и то: 

1. годишњих програма, на годишњем нивоу за:

53.
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– подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 
бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом, 

– изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице 
локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима 
или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске 
опреме и реквизита, 

– организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе, 

– учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 
домаћим и европским клупским такмичењима, 

– физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење 
физичког вежбања, рад школских спортских секција друштава, општинска и 
међуопштинска школска спортска такмичења и др.), 

– делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице 
локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе 
на основу вредновања програма и категоризације,  

– стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 
перспективних спортиста, 

– едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у 
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима, 

– периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 
територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и 
издавање спортских публикација, 

– унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице 
локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих 
спортских стручњака и врхунских спортиста, 

– награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта, 
 

2. посебних програма по јавном позиву и то : 

– обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој 
талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима, 

– унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-
здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 
образовање, 

– спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, 
намештање спортских резултата и др.), 

– рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у 
државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских 
објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог 
коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у 
систему спорта. 
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            Организације у области спорта од посебног значаја за општину Сента утврђују се 
на основу категоризације организација у области спорта у општини  и Програма развоја 
спорта у општини Сента. 

            За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана општина Сента 
обезбеђује у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета утврђених 
Законом и овом Одлуком, као и просторне- функционалне услове за обављање спортске 
делатности. 

            Овлашћује се Општинско веће општине Сента да доношењем посебних правилника 
ближе уређује у смислу ове Одлуке услове ,критеријуме и начин одобравања годишњих и 
посебних програма, начин категоризације спортских организација, посебне критеријуме 
одобравања и финансирања програма стипендирања категорисаних спортиста и посебне 
критеријуме за одобравање и финансирање програма признања и награда за спортске 
резултате, на основу предлога Комисије за координацију активности на спровођењу 
Програма развоја спорта у општини Сента за 2017-2018. годину, коју именује Председник 
општине за овај период. 

 II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА  И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

                                                                  Члан 3. 

        Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (у 
даљем тексту: програми) могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу: 

1) предлагача програма; 
2) носиоца програма; 
3) садржине и квалитета програма; 
4) финансирања програма. 

 

Предлагач програма 

                                                                  Члан 4. 

        Предлоге годишњих и посебних програма, у складу са Законом и овом Одлуком, 
подносе следеће организације: 

- Спортски савез општине  Сента – предлог свог годишњег програма и годишњих 
програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Сента у 
складу са чланом 2. тачке 1. ове Одлуке, 

- организације у области спорта са седиштем на територији општине Сента предлог 
свог посебног програма из члана 2. тачка 2. ове Одлуке. 
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        Предлог годишњег програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних 
спортиста, посебно перспективних спортиста може се поднети само од стране 
организације у области спорта чији је спортиста члан. 

        У односу на програме везане за организоване ваннаставне спортске активности 
ученика кроз школске спортске секције, школска спортска удружења и екипе, 
организовано физичко васпитање деце предшколског узраста кроз игру и спортске 
активности, као и у односу на обављање стручног рада у спорту, предшколске установе и 
школе имају статус организација у области спорта, у складу са Законом. 

        Предлози годишњих и посебних програма састоје се из једне или више програмских 
целина, а подносе се одвојено за сваку од области из члана 2. ове Одлуке. 

                                                     Носилац програма 

                                                                  Члан 5. 

        Носилац програма мора: 

1) да буде регистрован у складу са Законом; 
2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 
3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије 

одређено; 
4) да има седиште на територији општине Сента; 
5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма; 
6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана; 
7) да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности; 
8) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма 

ранијих година; 
9) да располаже капацитетима за реализацију програма; 
10) да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза. 
 

Носилац програма не може да: 

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 
делатности; 

2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма 
и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или 
дугове према организацијама социјалног осигурања; 

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 
привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем 
имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту. 
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Члан 6. 

        Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је: 

1) био у конфликту интереса; 
2) намерно или с' крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за 

подношење програма или ако је пропустио да све потребне информације; 
3) покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из 

ове Одлуке или на надлежне органе општине Сента током евалуационог периода 
или неког претходног поступка доделе средстава. 

        Носилац програма не може добијати средства из буџета општине Сента за 
реализацију својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности 
ненаменски употребио одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом 
није постигао у битном делу планиране ефекте програма. 

        Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма 
пре него што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу 
са чланом 22.  ове Одлуке.                                

                                        Квалитет и садржина програма 

Члан 7. 

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме: 

1 да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта 
утврђених Законом; 

2  да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици 
Србији и Програмом развоја спорта у општини Сента; 

3  да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног 
спортског савеза; 

4.  да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза; 

5. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, 
код посебних програма; 

     6. да се реализује на територији општине Сента осим програма припрема и        

     учешћа на међународним спортским такмичењима;  

 7. да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација 
чија је чланица Република Србија; 

 8. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Сента 

 9. да ће се реализовати у текућој години; 
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10. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне 
ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност 
реализовања програма; 

11. да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма. 
 

Финансирање програма 

                                                                  Члан 8. 

        Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који 
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе 
постигну намеравани резултати. 

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског 
периода за реализацију програма. 

Потребе грађана из члана 2. став 1 . тачка 1.  алинеја  1, 2 ,5 ове Одлуке имају 
приоритет при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у 
општини Сента односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље 
потребе ових потреба грађана из области спорта. 

                                                                 Члан 9. 

Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде: 

– остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и 
врстама трошкова; 

– обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања; 
– структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног 
обрасца за израду програма; 

– уравнотежен – у односу на планиране трошкове; 
– тачан и реалан – по свим врстама трошкова. 

 

Члан 10. 

        Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова 
реализације програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној 
реализацији програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације 
програма (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца 
програма (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих 
директних трошкова. 

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, 
стварни, детаљни и лако проверљиви. 
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Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који 
су финансијским планом програма намењени непосредној реализацији неког дела 
програма. 

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета 
општине Сента  за свој рад одговарајућа средства по другом основу. 

            Трошкови из става 1. овог члана признају се: 

1. за зараду запослених лица на реализацији програма – до висине две просечне бруто 
зараде у Републици Србији за претходну годину, према подацима органа 
надлежног за послове статистике, обрачунато на месечном нивоу;  

2. за хонораре лица која учествују у реализацији одређене програмске целине 
програма – до висине две просечне бруто зараде у Републици Србији за претходну 
годину, према подацима органа надлежног за послове статистике, обрачунато на 
месечном нивоу за једну програмску целину; 

3. за трошкове путовања у земљи (смештаја, исхране, превоза, дневнице и остали 
трошкови у вези са путовањем) и  иностранству (смештаја, исхране, превоза, 
дневнице, прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа и остали 
трошкови у вези са путовањем) ради обављања програмских активности лица која 
учествују у реализацији програма – до висине трошкова признатих у складу са 
прописима који важе за државне службенике и намештенике и под условом да су 
уговорени у складу са законом, с' тим да се, изузетно, могу признати и трошкови 
услуге обезбеђења исхране спортиста ван уговорених услуга под условом да се 
исхрана на припремама или такмичењима услед објективних околности не може 
реализовати у целости или делимично у оквиру уговорених услуга (бонови на 
регатним стазама, стрелиштима и сл.); 

4. за трошкове куповине опреме и плаћања других услуга – под условом да су 
неопходни за реализацију програма и да су у складу са тржишним ценама, односно 
да су уговорени у складу са законом  којим се уређују јавне набавке. 

            Лица која су запослена код носиоца програма и ангажована као учесници у 
програму не могу поред зараде добијати и хонорар за учешће у програму. 

            Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава 
од укупне суме средстава буџета општине Сента предвиђених за финансирање програма 
из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у општини Сента  морају односити, по правилу, најмање 15% на 
активности повезане са спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног 
програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у програму обавезно 
дефинишу као посебна програмска целина. 

                                                              Члан 11. 

            Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко 
посебног текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу 
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програма, који ће се користити искључиво за буџетска средства која добија од општине у 
складу са прописима којима се уређује пренос средстава из буџета. 

III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ 
ПОДНОСИ 

Члан 12. 

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма 
и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 2 . ове Одлуке .  

Предлог програма садржи детаљне податке о: 

1) носиоцу програма; 
2) области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 2. ове 

Одлуке ; 
3) учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују; 
4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и 

којим групама популације и на који начин ће програм користити; 
5) врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно 

обављања активности; 
6) томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата 

програма); 
7) финансијском  плану  (буџету)  програма,  односно  потребним новчаним средствима, 

исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу; 
8) динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства 

потребна и рокови у којима су потребна); 
9) начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата; 
10) претходном и будућем финансирању носиоца и програма. 
 

Члан 13. 

            Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми: 

1. да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне 
информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца 
програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених 
средстава) ; 

2. област општих потреба и интереса грађана из члана 2. ове Одлуке и које је 
потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма; 

3. да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), 
читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној 
употреби; 

4. да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке; 
5. да је поднет у прописаном року. 
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Обрасце предлога програма, односно апликационог формулара, прописује 
Општинско веће општине Сента  у прилогу посебног правилника о уређивању услова, 
критеријума и начина вредновања квалитета предлога програма. 

Члан 14. 

            Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се документација 
утврђена овом одлуком и друга документација којом се доказује испуњеност као и писана 
изјава лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца програма да не постоје 
препреке из члана 6. ове Одлуке. 

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма 
морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с' тим да образац 
предлога програма треба бити достављен и у електронској форми (це-де, флеш). 

Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт-диск или флеш меморија (це-
де/флеш), морају бити достављени Општинском већу односно Комисији  у једној 
запечаћеној коверти / пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, 
препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу општине Сента. 

Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у 
обзир. 

Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће 
податке:  

1) назив годишњег/посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта;  

2) назив подносиоца предлога;  
3) адресу подносиоца предлога; 
4) напомену да се не отвара пре истека рока из јавног позива (код посебних 

програма). 
Уколико примљени предлог програма није поднет на начин прописан у ставу 3., 4. 

и 5. овог члана, овлашћено лице општине Сента указаће без одлагања на тај пропуст 
подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана. 

Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби 
општине Сента  и на интернет сајту општине Сента. 

                                                                  Члан 15. 

            Када предлог програма подноси Спортски савез општине Сента обједињено за свој 
програм и програме организација у области спорта, предлог програма треба да буде 
поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и 
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за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 2. ове Одлуке уз подношење 
збирног прегледа свих предлога према носиоцима програма. 

                                                                  Члан 16. 

            Предлози годишњих програма достављају се према динамици утврђеној 
Програмским календаром у складу са Законом. 

Предлози посебних програма достављају се у року утврђеном јавним позивом. 

Сагласно Закону, Општинско веће може изузетно одобрити одређени програм 
којим се реализују потребе и  интереси грађана у области спорта из члана 2. ове Одлуке и 
на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног позива по хитном 
поступку у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољавање потреба 
и интереса грађана у области спорта, а подносе га овлашћени предлагачи програма по 
одредбама Закона и када је у питању програм који није из објективних разлога могао бити 
поднет у складу са Програмским календаром, а предмет и садржај програма је такав да 
може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма. 

                                                                  Члан 17. 

            Општинско веће у року од 60 дана од дана усвајања буџета општине Сента 
објављује јавно обавештење о максимално расположивом износу у буџету општине за 
финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма, по областима 
потреба и интереса грађана. 

Одлуком Општинског већа могу бити одређени и максимално дозвољени износи по 
програму за поједине области општег интереса у области спорта, која се објављује на сајту 
општине Сента пре почетка предлагања програма. 

Уколико је таква одлука донета, максимално дозвољени износ се наводи у јавном 
позиву и јавном обавештењу. 

Организације у области спорта достављају своје предлоге годишњих програма 
Спортском савезу општине Сента до 20. априла текуће године, на прописаном обрасцу. 

Спортски савез разматра приспеле предлоге организација у области спорта, 
утврђује коначне предлоге годишњих програма који би се финансирали из буџета 
општине, врши ревизију предлога и обрасца предлога програма и доставља предлоге 
Општинском већу односно Комисији  на прописаним обрасцима, заједно са обједињеном 
рекапитулацијом предложених програма до 1. јуна. 
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Члан 18. 

            За оцену годишњих и посебних програма председник општине образује Стручну 
комисију (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има председника и четири члана, од којих је један члан представник 
Спортског савеза општине Сента. 

Комисија из става 1. овог члана састоји се од лица која имају искуство у управљању 
организацијама у области спорта и програмима у области спорта. 

Председник општине може образовати и посебну стручну комисију за оцену 
програма из одређене области потреба и интереса грађана из члана 2. ове Одлуке. 

Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога у складу са овом 
одлуком и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма. 

Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним 
информацијама или појашњенима или кориговањима, пре достављања предлога 
Општинском већу, да тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно 
носиоца програма. 

Комисија може о одређеном питању да затражи и прибави писано стручно 
мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација. 

                                                                Члан 19. 

            Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима: 

- испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 
програма; 

- испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 
Законом и овим одлуком; 

- усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 
члана 2. ове Одлуке и циљевима Програма развоја спорта у општини Сента 

-   вредновања квалитета предлога програма. 
 

                                                                  Члан 20. 

            Поступак одобравања програма који су примљени у предвиђеном року врши се у 
три фазе. 

У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена испуњености 
услова и критеријума у погледу носиоца програма, форме предлога програма и 
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адекватности предложеног програма, утврђених Законом, овом Одлуком и јавним позивом 
када су у питању посебни програми. 

У другој фази врши се вредновање квалитета програма према критеријумима 
утврђеним од стране Општинског већа, и утврђује се предлог Општинском већу за 
одобрење програма. 

           Прву и другу фазу спроводи Комисија. 

На основу извршених вредновања квалитета програма  сходно Правилнику 
Општинског већа , Комисија утврђује прелиминарни предлог за одобрење програма. 
Комисија сваки предлог програма обележава и следећим коментарима: ,,Не захтева 
додатне преговоре” или ,,Захтева додатне преговоре”. Уколико се прелиминарним 
предлогом за одобрење програма предвиђају мања средства него што су финансијским 
планом предлога програма предвиђена, програм се обавезно означава коментаром 
„Захтева додатне преговоре”. У случају коментара да предлог програма захтева додатне 
преговоре,  Комисија установљава оквир за преговоре и води преговоре, с тим да се током 
преговора обавезно дефинише и које ће се програмске активности реализовати, уколико 
програму треба да се одобре мања средства од оних утврђених буџетом предлога 
програма. Предност у преговорима даје се програмима који су према оцени Комисије 
бољег квалитета. Резултат преговора може бити позитиван и негативан. Позитиван исход 
преговора не мора да значи аутоматско одобравање средстава. 

Након завршених преговора, Комисија утврђује коначни предлог и доставља га 
Општинском већу. 

            У трећој фази Општинско веће одлучује, на основу предлога Комисије. О одобрењу 
годишњих и посебних програма и о висини одобрених средстава Општинско веће 
одлучује појединачним решењем. 

Решења Општинског већа о одобрењу годишњег и посебног програма су коначна и 
против њих се може водити управни спор. Предмет управног спора не може бити, у 
складу са Законом, износ добијених средстава по основу годишњих и посебних програма. 

                                                                 Члан 21. 

            Са подносиоцем одобреног програма председник општине Сента закључује уговор 
о реализовању програма. 

             Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања 
средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је 
обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план 
програма и план реализације програмских активности са висином додељених средстава и 
одобреним активностима на реализацији програма, и да достави Општинском већу 
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допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених 
средстава. 

Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која 
реализује програм у складу са уговором и одобреним квотама буџета општине Сента. 

 IV . КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА  

                                                                Члан 22. 

            Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације 
програма достави Општинском већу завршни (коначни) извештај о реализацији програма, 
са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава, означене на начин који је 
доводи у везу са одређеном врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене 
сопственим печатом, на усвајање. 

Спортски савез општине Сента, као овлашћени предлагач годишњих програма, 
дужан је да, у складу са Законом и својим статутом, прати реализацију одобрених 
програма и да на крају реализације програма подноси извештај Општинском већу о 
остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци у 
реализацији програма, и пре тога. 

Извештај о реализацији програма подноси се на прописаном обрасцу .  

Општинско веће врши по завршетку програма анализу реализације програма и 
постизања планираних ефеката, с' циљем да се утврди:  

- да ли је програм спроведен ефикасно и ефективно у односу на постављене индикаторе;  
- да ли су постављени циљеви били релевантни;  
- да ли су постигнути очекивани резултати;  
- да ли је остварен очекивани утицај; 
- да ли су остварени утицаји у складу са утрошком средстава;  
- да ли је обезбеђена одрживост. 
            Анализу реализације програма за Општинско веће припрема Комисија за 
координацију активности на спровођењу Програма развоја спорта у општини Сента за 
2017-2018. годину . 

            Општинско веће у току поступка разматрања извештаја о реализацији програма 
спортских организација може образовати посебну комисију за контролу наменских 
утрошка одобрених средстава. 

                                                                 Члан 23. 

            Носилац одобреног програма коме су пренета средства дужан је да наменски 
користи средства добијена из буџета општине Сента. 
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            Средства добијена из буџета општине Сента за реализовање програма у области 
спорта морају се вратити, у целости или делимично, даваоцу средстава, заједно са 
затезном каматом од момента пријема у Закону предвиђеним случајевима. 

 Носилац одобреног програма обавезан је да набавку добара, услуга или радова у оквиру 
одобрених средстава врши у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

            Реализовани трошкови су прихватљиви, ако већ нису финансирани из других 
јавних прихода, да су директно повезани са одобреним програмом, да су настали након 
потписивања уговора о реализацији програма, да су регистровани кроз одговарајућу 
књиговодствену документацију, да се могу поткрепити оригиналном документацијом са 
јасно наведеним датумом и износом и да се слажу са максималним вредностима 
одобрених трошкова у финансијском плану програма.   

                                                                    Члан 24. 

            Носиоци одобреног програма у року од 15 дана од дана усвајања завршног 
извештаја о реализацији програма чине доступним јавности извештај о свом раду и о 
обиму и начину стицања и коришћења средстава. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се и на интернет страници носиоца 
програма и мора бити доступан јавности током целе године. 

На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма 
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта мора бити истакнуто да 
се програм финансира средствима из буџета општине Сента. 

                         

 V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                   Члан 25. 

            Поступак одобрења програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта који је започет, а није окончан до дана ступања на снагу ове Одлуке, 
окончаће се по одредбама ове Одлуке. 

            Спортски савез општине Сента подноси извештај Општинском већу о остваривању 
циљева и ефеката годишњих програма чији је предлагач почев од годишњих програма за 
2017. годину. 
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Члан 26. 

             Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању основе 
и мерила за финансирање физичке културе и спорта из буџета општине Сента (“Службени 
лист општине Сента“, бр. 11/2012). 

                                                                    Члан 27. 

            Ова Одлукa објављује се у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу 
даном доношења. 

 

Република Србија                                          Председница Скупштине општине Сента 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента                                                                      Татјана Бало с. р.  
Општинска управа општине Сента 
Број: 66-5 /2017-I 
Дана:  10. март  2017. године 
С е н т а 
 

ОБРАЖЛОЖЕЊЕ: 

Према члану  138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016) јединица 
локалне самоуправе преко надлежних органа уређује ближе услове, критеријуме и начин и 
поступак доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе, односно одобрење 
програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице 
локалне самоуправе и начин јавног објављивања података о предложеним програмима за 
финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма. 
Одредбе овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона које се односе 
на услове, критеријуме и начин одобрења програма и пројеката, односно финансирање 
делатности којима се остварује општи интерес у области спорта, закључење уговора, 
подношење извештаја, контролу реализације и обавезу враћања добијених средстава, 
сходно се примењују и на програме, односно делатности којима се задовољавају потребе 
грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе. 
 
Ради испоштовања обавеза усаглашавања аката у области спорта од стране општине Сента 
са одредбама Закона о спорту , као и обезбеђења услова за реализацију Програма развоја 
спорта у општини Сента за период 2017-2018. године, Општинског већа општине Сента 
утврдило је предлог за доношење ове Одлуке, као хитног акта у погледу решавања 
финансирања организација из области спорта у текућој години  и упутило га је на 
разматрање и усвајање Скупштини општини Сента.  
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На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ 
бр. 62/06, 65/2008 – др. закони, 41/2009 и 112/2015) и члана 75. став 1. тачка 8. Статута 
општине Сента („Службени лист oпштине Сента“ бр. 5/2011) председник oпштине Сента 
дана 10.03.2017. доноси 

Р     Е     Ш     Е     Њ     Е 

о разрешавању  чланова Koмисије за давање мишљења на Годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента  

I. 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента, и то: 
1. Карољ Гуљаш, пољопривредни произвођач, Велики сокак 69, Горњи Брег,
2. Јожеф Шандор, дипл.инж.пољопривреде, Јенеа Фабрија 16, Сента,
3. Силвестер Казинци, дипл. инж. пољопривреде, Нови шор 76, Сента.

II. 

Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-44/2017-II 
Dana: 10.03.2017. године Председник општине, 
С   е   н   т   а Рудолф Цегледи  с. р.        

54.
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На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ 
бр. 62/06, 65/2008 – др. закони, 41/2009 и 112/2015) и члана 75. став 1. тачка 8. Статута 
општине Сента („Службени лист oпштине Сента“ бр. 5/2011) председник oпштине Сента 
дана 10.03.2017. доноси 

Р     Е     Ш     Е     Њ     Е 

о именовању чланова Koмисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента  

I. 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента, и то: 
1. Ервин Кецели Месарош, пољопривредни произвођач из Торњоша, ул. Беле Бартока бр.
16, 
2. Шандор Поша, дип. инж. пољопривреде из Сенте, ул. Железничка бр. 6,
3. Мирослав Томаш, службеник из Сенте, Кеј. Др. Зорана Ђинђића бр. 39/14.

II. 

Мандат чланова Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента, траје до истека мандата чланова 
Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Сента, именованих решењем Председника 
општине Сента бр. 020-24/2015-II од 20.03.2015. године. 

III. 

Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-45/2017-II
Дана: 10.03. 2017. године Председник Општине,   
С   е   н   т   а Рудолф Цегледи с. р.        

55.
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ИЗДАВАЧ: Одељење  за   скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

Карољ Кермеци, дипл. правник, 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.
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