СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

БРОЈ 10. ГОДИНА LIV
04. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

100.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018),
чланa 113. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр.
25/2019), члана 45. став 1. тачка 13. Статута општине Сента („Службени лист
општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 19. став 1. Статута Апотеке Сента („Службени
лист општине Сента“, бр. 20/2010, 25/2012 и 27/2016), Скупштина општине Сента на
својој седници одржаној дана 4. јула 2019. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ СЕНТА
I.
Разрешава се Зита др Вебер дужности директора Апотеке Сента, због
неиспуњавања услова прописаних чланом 115. став 1. тачка 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019), почев од 4. јула 2019. године.
I I.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента".
Образложење:
Одредба члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018),
прописује да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом.
Одредба члана 115. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“,
бр. 25/2019) прописује дa за директора здравствене установе може бити именовано
лице које:
1) је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно
магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из
области правних, економских, односно организационих наука, на академским
мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;
2) има завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента;
3) има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе,
односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;
4) није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег
није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује
организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог
криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није
правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну
затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља
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људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера
безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско
лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на
слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно
забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати
дужност директора;
5) није члан органа политичке странке;
6) испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе.
Одредба члана 118. став 2. тачка 13. Закона о здравственој заштити прописује да
оснивач разрешава директора здравствене установе пре истека мандата: 13) из других
разлога утврђених законом или статутом здравствене установе.
Одредба члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити прописује да директора,
заменика директора, председника и чланове управног одбора и председника и чланове
надзорног одбора здравствене установе, именује и разрешава оснивач.
Одредба члана 45. став 1. тачка 13. Статута општине Сента („Службени лист
општине Сента“, бр. 4/2019) прописује да Скупштина општине, у складу са
законом, именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора
установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом.
Председник општине обратио се Дому здравља Сента са захтевом за добијање
података о радном искуству Зите др Вебер у којем је наведено да с обзиром да је
Општина Сента оснивач Апотеке Сента, а да су наступиле нове околности у вези
услова које треба да испуњава директор здравствене установе, потребно је да се
општини Сента достави податак колико година радног искуства као руководилац
здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој
установи има Зита др Вебер, према евиденцији Дома здравља Сента
Дом здравља Сента је дана 01.07.2019. године доставио потврду, број : 11-712/2 у
којој је наведено да Зита др Вебер , као руководилац здравстене установе , односно
руководилац организационе јединице у здравественој установи нема радно
искуство.
Скупштина општине Сента је на седници одржаној дана 12. децембра 2016. године
донела Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Сента, којим је
именована за вршиоца дужности директора Апотеке Сента дипл. стоматолог Зита
Вебер са пребивалитем у Сенти ул Кошут Лајоша б.б., до завршетка поступка
именовања директора Апотеке Сента, а најдуже на шест месеци, које Решење је
објављено у Службеном листу општине Сента бр. 28/2016.
Скупштина општине Сента је на седници одржаној дана 31. маја 2017. године
донела Решење о именовању директора Апотеке Сента, којим је именована Зита др
Вебер, доктор стоматологије из Сенте, за директора Апотеке Сента, на мандатни
период од четири године, које Решење је објављено у Службеном листу општине
Сента бр. 10/2017.
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Одредба члана 115. став 1. тачка 3. Закона о здравственој заштити прописује дa за
директора здравствене установе може бити именовано лице које: 3) има најмање
пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно
руководилац организационе јединице у здравственој установи. На основу увида у
Потврду Дома здравља Сента посл. бр. 11-712/2 од 1. јула 2019. године, Решење о
именовању вршиоца дужности директора Апотеке Сента (Службени лист општине
Сента бр. 28/2016) и Решење о именовању директора Апотеке Сента(Службени лист
општине Сента бр. 10/2017) утврђено је да на дан доношења овог Решења Зита др
Вебер има 2 године 6 месеци 22 дана радног искуства као руководилац здравствене
установе, док радног искуства као руководилац организационе јединице у
здравственој установи нема.
Сходно члану 115. став 1. тачка 3., а у вези са чланом 118. став 2. тачка 13. Закона о
здравственој заштити, утврђено је да Зита др Вебер не испуњава услов за директора
здравствене установе прописан чланом 115. став 1. тачка 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019).
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси
Скупштина општине Сента предложило је разрешење Зите др Вебер дужности
директора Апотеке Сента, због неиспуњавања услова прописаних чланом 115. став
1. тачка 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019).
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине
Сента за разрешење директора Апотеке Сента, донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним
судом у Београду, улица Немањина број 9. Тужба Управном суду у Београду се
предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог
решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 020-52/2019-I
Дана: 4. јула 2019. године
Сента

Заменик председника Скупштине општине Сента
Тибор Патаки с.р.
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101.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018),
чланa 117. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019),
члана 45. став 1. тачка 13. Статута општине Сента („Службени лист општине
Сента“, бр. 4/2019) и члана 19. став 1. Статута Апотеке Сента („Службени лист
општине Сента“, бр. 20/2010, 25/2012 и 27/2016), Скупштина општине Сента на својој
седници одржаној дана 4. јула 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ СЕНТА
I.
Именује се за вршиоца дужности директора Апотеке Сента, дипл. фарм.спец. Тамара
Ђурић Живковић, са пребивалиштем у Сенти, Кеј др. Зорана Ђинђића бр. 6/11 . – на
период не дужи од шест месеци, почев од 4. јула 2019. године.
II.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента”.
Образложење:
Одредба члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018),
прописује да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом.
Одредба члана 115. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“,
бр. 25/2019) прописује дa за директора здравствене установе може бити именовано
лице које:
1) је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно
магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из
области правних, економских, односно организационих наука, на академским
мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;
2) има завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента;
3) има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе,
односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;
4) није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег
није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује
организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог
криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није
правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну
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затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља
људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера
безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско
лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на
слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно
забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати
дужност директора;
5) није члан органа политичке странке;
6) испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе.
Одредба члана 117. став 1. Закона о здравственој заштити прописује да aко управни
одбор здравствене установе не изврши избор кандидата за директора здравствене
установе, односно ако оснивач здравствене установе не именује директора
здравствене установе, у складу са одредбама овог закона, као и у случају када дужност
директора престане пре истека мандата, док се не спроведе конкурс за директора,
оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на период не дужи од шест
месеци, који може имати само један мандат. Услови за избор, права, обавезе и
одговорности директора здравствене установе, односе се и на вршиоца дужности
директора здравствене установе (став 2.).
Одредба члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити прописује да директора,
заменика директора, председника и чланове управног одбора и председника и чланове
надзорног одбора здравствене установе, именује и разрешава оснивач.
Одредба члана 45. став 1. тачка 13. Статута општине Сента („Службени лист
општине Сента“, бр. 4/2019) прописује да Скупштина општине, у складу са
законом, именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора
установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом.
Сходно члану 117. став 1. Закона о здравственој заштити, који прописује да у
случају када дужност директора престане пре истека мандата, док се не спроведе
конкурс за директора, оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на период
не дужи од шест месеци и ставу 2. истог члана који прописује да услови за избор
директора здравствене установе, односе се и на вршиоца дужности директора
здравствене установе, а након што је утврдило да Тамара Ђурић Живковић испуњава
све услове из члана 115. став 1. Закона о здравственој заштити, те је Општинско веће
општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине
Сента предложило је именовање за вршиоца дужности директора Апотеке Сента,
дипл. фарм. спец. Тамару Ђурић Живковић, са пребивалиштем у Сенти, Кеј др.
Зорана Ђинђића бр. 6/11 . – на период не дужи од шест месеци.
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине
Сента за именовање вршиоца дужности директора Апотеке Сента, донела је решење
као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним
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судом у Београду, улица Немањина број 9. Тужба Управном суду у Београду се
предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог
решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 020-41/2019-I
Дана: 4. јула 2019. године
Сента

Заменик председника Скупштине општине Сента
Тибор Патаки с.р.
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102.

На основу члана 5. 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, 103/2015,
99/2016,113/2017, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019.
годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), председник општине дана 18. jуна 2019. године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 12.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2019. годину у Разделу 5. Општинска управа,
Глава 5.01 Дечји Вртић Снежана- Хофехерке
У оквиру Програма 8.: Предшколско образовање и васпитање
Програмска активност: 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања, извор финансирања 01, позиција 192, економска класификација 426 – Материјал
100.000,00 динара, умањује се за износ од 35.000,00 динара, те износи 65.000,00 динара;
У оквиру Програма 8.: Предшколско образовање и васпитање
Програмска активност: 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања, извор финансирања 01, позиција 190, економска класификација 423 – Услуге по
уговору из буџета 100.000,00 динара, повећава се са износом од 35.000,00 динара, те износи
135.000,00 динара.
II
Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је планирањем
средстава недовољног обима у оквиру позиција 190.
III
О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе
општине Сента.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Република Србија
Председник општине
Број: 400- 26/2019-II
Дана: 18. јуна 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.

Председник општине Сента дао је сагласност на Решење о промени апропријације дана
18.06.2019.године.
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103.
На основу члана 5. 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, 103/2015,
99/2016,113/2017, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента
за 2019. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. Статута
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), pредседник општине дана
18. jуна 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о повећању апропријације
I
На основу захтева за повећање апроприације Дечји Вртић Снежана из Сенте од
дана 22.05.2019.г. под бројем 128-451-1890/2019-01, повећава се апропријација у разделу
5. Општинске управе Сента- Глава 5.01. Програм 8: Предшколско образовање и
васпитање, Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања, Функција 911, извор финансирања 07- Трансфери
од других нивоа власти, економска класификација 422- Трошкови путовања повећава се у
износу од 120.000,00 динара.
II
Сходно члану 5. Став 8. 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,
103/2015, 99/2016 и 113/2017), Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП
Војводина у корист нивоа општина (конто:733156) увећава се за 120.000,00 динара, и то са
16.150.000,00 на 16.270.000,00 динара.
III
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се
са Уговором предвиђене намене.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске
управе општине Сента.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Образложење:
Члан 5. Закона о буџетском систему прописује да изузетно, у случају да један ниво власти
својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у
случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења
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буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање расхода по том основу.
Буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и
издацима.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општине Сента
Председник oпштине
Број: 400- 27/2019-II
Дана: 18. jуна 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.
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ИЗДАВАЧ:

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

ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине општине Сента
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