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179. 
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020), члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. 
тачка 89) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 23. новембра 2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА  УПРАВНОГ 
ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА  „СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE“  У СЕНТИ 

 
I 

 
Констатује се да  је члановима Управног одбора Дечјег вртића  „Снежана-Hófehérke“  у 
Сенти, престао мандат , због истека мандатног периода од четири године на који су 
именовани,  и то следећим лицима:   
- Корнелиа Жолдош      - представник запослених, 
- Зорана Српак               - представник запослених, 
- Бетина Јухас                - представник запослених, 
- Оршоља Салкаи         - представник родитеља, 
- Тимеа Чепе                   - представник родитеља, 
- Чаба Борош Ђеви       - представник родитеља, 
- Елвира Медве              - представник локалне самоуправе, 
- Илона Месарош           - представник локалне самоуправе и 
- Вероника Шерфезе      - представник локалне самоуправе. 

 
II 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Образложење: 
 

Скупштина општине Сента, решењем број 020-86/2016-I од 17. новембар 2016. године, 
именовала је Управни одбор Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“  у Сенти, са мандатом од  
четири године, „почев од 17. новембра 2016. године“, а међувремено је мењала састав 
Управни одбора. 
 
Одредбом члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020), прописано је: „Чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова 
од укупног броја чланова органа управљања“. 
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Одредбом члана 116. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је: „Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању 
органа управљања.“ 
 
Одредбом члана 116. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања,  
прописано је: „Решење о именовању, односно разрешењу органа управљања коначно је у 
управном поступку“. 
 
Одредбом члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је: „Mандат органа управљања траје четири године“.  
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), прописано је: 
„Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом“. 
 
Одредбом члана 45. став 1. тачка 89) Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, обавља и 
друге послове утврђене законом и статутом“. 
  
Будући да члановима Управног одбора Дечјег вртића  „Снежана-Hófehérke“  у Сенти, 17. 
новембра 2020. године истекао мандат, Скупштина општине Сента, након разматрања 
предлога Општинског већа општине 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: 020-83/2020-I 
Дана: 23. новембра 2020. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ с.р. 

 
  



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 35. - 23.11.2020.  

 

1221 
 

180. 
На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020), члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. 
тачка 89) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 23. новембра 2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА  „СНЕЖАНА-
HÓFEHÉRKE“  У СЕНТИ 

 
I 

Именује се Управни одбор Дечјег вртића  „Снежана-Hófehérke“  у Сенти, у следећем 
саставу: 
- Ковач Халмаи Жужана – као представник локалне самоуправе, 
- Шаролта Нађ - као представник локалне самоуправе, 
- Агнеш Николић - као представник локалне самоуправе, 
- Беата Секе - као представник запослених, 
- Тимеа Јухас - као представник запослених, 
- Бранкицу Ћирић - као представник запослених, 
- Габријела Геблеш - као представник родитеља, 
- Чаба Борош Ђеви  - као представник родитеља и 
- Игор Ромаков - као представник родитеља. 
 

II 
Мандат чланова Управног одбора  Дечјег вртића  „Снежана-Hófehérke“  у Сенти траје 
четири године.  
 

III 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Образложење: 
 

Скупштина општине Сента, решењем број 020-86/2016-I од 17. новембар 2016. године, 
именовала је Управни одбор Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“  у Сенти, са мандатом од  
четири године, „почев од 17. новембра 2016. године“, а међувремено је мењала састав 
Управни одбора. 
 
Национални савет мађарске националне мањине, дана 17. новембра  2020. године, као 
овлашћени предлагач,  доставио је закључак Извршног одбора  број В/З/362/2020 од 16. 
новембра 2020. године који  садржи   предлог за  три - представника јединице локалне 
самоуправе у орган управљања односно за три - представника општине Сента у Управни 
одбор  Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“  у Сенти, и то: Агненеш Николић, Шаролта 
Нађ и Ковач Халмаи Жужана. 
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Дечји вртић  „Снежана-Hófehérke“  у Сенти, дана 20. новембра 2020. године, доставио је 
општини Сента, предлоге једнод овлашћеног предлагача за именовање нових чланова 
управног одбора, односно обавестила је општину Сента да је  Васпитно-образовно веће  
тајним гласањем изабрало следеће кандидате за представнике запослених у Школски 
одбор: Тимеу Јухас, Беату Сека и  Бранкицу Ћирић. 
 
Дечји вртић  „Снежана-Hófehérke“  у Сенти није  доставио општини Сента, предлоге 
другог овлашћеног предлагача за именовање нових чланова управног одбора, односно 
није обавестила општину Сента да је Савет родитеља тајним гласањем изабрало следеће 
кандидате за представнике родитеља у Школски одбору: Габријелу Геблеш и Чабу Борош 
Ђевија. Због оставке трећег кандидата предложеног од стране Савет родитеља и 
немогућности поновног састајања Савета родитеља због пандемије изазване вирусом „ 
covid 19“, Општинско веће општине Сента као трећег кандидата предложио је  Игора 
Ромакова. 
 
Одредбом члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020), прописано је: „Чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова 
од укупног броја чланова органа управљања“. 
 
Одредбом члана 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је: „Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-
образовно, односно наставничко веће, за школу са домом - наставничко и педагошко веће, 
на заједничкој седници, а из реда родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем“. 

Одредбом члана 116. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања,  
прописано је: „У установи у којој се у свим или већини одељења образовно-васпитни рад 
изводи на језику националне мањине, национални савет националне мањине предлаже три 
- представника јединице локалне самоуправе у орган управљања.“ 

Одредбом члана 116. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је: „За члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано 
лице:  
1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је правноснажно 
осуђено за кривично дело: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или давање 
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;  
2) које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, односно других 
законских заступника, запослених у установи, представника јединице локалне 
самоуправе), осим чланова синдиката;  
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3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу 
управљања у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу 
јавних функција;  
4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;  
5) које је изабрано за директора друге установе;  
6) које обавља послове секретара или помоћника директора те установе;  
7) у другим случајевима, утврђеним законом“. 
 
Одредбом члана 116. став 12. Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је: „Уколико је предлог овлашћених предлагача за члана органа управљања из 
реда запослених у установи и родитеља спроведен у складу са законом, скупштина 
јединице локалне самоуправе дужна је да усвоји њихов предлог“. 
 
Одредбом члана 116. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је: „Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању 
органа управљања.“ 
 
Одредбом члана 116. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања,  
прописано је: „Решење о именовању, односно разрешењу органа управљања коначно је у 
управном поступку“. 
 
Одредбом члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је: „Mандат органа управљања траје четири године“.  
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), прописано је: 
„Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом“. 
 
Одредбом члана 45. став 1. тачка 89) Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, обавља и 
друге послове утврђене законом и статутом“. 
 
Будући да члановима Управног одбора Дечјег вртића  „Снежана-Hófehérke“  у Сенти, 17. 
новембра 2020. године истекао мандат, Скупштина општине Сента, након разматрања предлога 
Општинског већа општине 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: 020-81/2020-I 
Дана: 23. новембра 2020. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ с.р. 
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181. 
На основу члана 46. став 1. тачка 1., став 2. и став 3. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – 
аутентично тумачење и 68/2020) Скупштина општине Сента на седници одржаној 23. 
новембра 2020. године донела је  
 

РЕШЕЊE  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА  

 
I  

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Скупштине општине Сента :  
АНДРАША КОШИЦКОГ из Сенте, ул. Ади Ендреа бр. 8, са Изборне листе 
„VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ 
МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР“, због подношења оставке.  
 

II  
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Сента”.  

 
Образложење: 

 
Одборник Скупштине општине Сента, Андраш Кошицки из Сенте поднео је дана 23. новембра 
2020. године усмену оставку на место одборника на седници Скупштине општине Сента. 
 
Одредба члана 46. става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) прописује да одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран: 1) подношењем оставке. Одборник може поднети оставку усмено на 
седници скупштине јединице локалне самоуправе, а између две седнице подноси је у форми 
оверене писане изјаве (став 2). После подношења усмене оставке одборника, скупштина без 
одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат (став 3). 
 
На основу усмене оставке, Скупштина општине Сента је, на истој седници, без одлагања, утврдила 
да је одборнику престао мандат. 
 
На основу напред наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.  

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења допуштена је жалба Управном 
суду у Београду. Право на подношење жалбе има сваки одборник. Жалба се подноси у року од 48 
часова од дана доношења Решења.  
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-87/2020-I 
Дана: 23. новембра 2020. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ с.р. 
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ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

OДГОВОРНИ  
УРЕДНИК: 

Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине 
општине Сента 
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