
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
 
 
 

 
 
 
 

БРОЈ 36. ГОДИНА LV 
 
 
 

30. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

С  Е   Н   Т   А 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 36. - 30.11.2020.  

 

1226 
 

182. 
На основу члана 6. став 5. до 7., члана 6а и члана 7а Закона о порезима на имовину (“Службeни 
глaсник РС”, број 26/2001, “Службени лист СРЈ”, број 42/2002 - oдлукa СУС и “Службени  
гласник  РС”, број 80/2002, 80/2002 - други зaкoн, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012 - oдлукa УС, 47/2013, 68/2014 - други зaкoн, 95/2018, 99/2018 - oдлукa УС и 
86/2019) и члана  45. тачка 6 )  Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 
4/2019), Скупштина општине Сента, дана 30. новембра 2020. године, доноси 
 

О Д Л У К А 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА  2021. ГОДИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за  
утврђивање  пореза  на  имовину  за  2021. годину  на  територији општине Сентa. 
 

Члан 2. 
 
На територији општине Сентa одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, у 
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 
повезаности са централним деловима општине Сентa, односно са радним зонама и другим 
садржајима у насељу, и то: 
 
ПРВА ЗОНА: насељe Сента- најопремљенија зона, 
ДРУГА ЗОНА: обухвата села : Богараш, Торњош, Горњи Брег, Кеви 
ТРЕЋА ЗОНА: чине непокретности на територији општине Сентa које нису обухваћене у првој и 
другој зони, с тим да је прва зона утврђена за најопремљенију зону. 
 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. 
годину на територији  општине Сентa  у првој зони износе: 
 
1) за грађевинско земљиште                                                                             680,00 динара 

 
2) за пољопривредно земљиште                                                                       - 
 
3)  за шумско земљиште                                                                                    - 
                                                                                                                                    
4)  за друго земљиште                                                                                        - 
 
5) за станове                                                                                                       39.000,00 динара     
 
6) за куће за становање                                                                                     28.000,00 динара                                        
 
7) за пословне зграде и друге 
(надземне и подземне) грађевинске објекте који служе                                    46.340,00 динара 
за обављање делатности                                                                                   
 
8) за гараже и гаражна места                                                                            17.400,00 динара 
 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk26_02
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#ZK42_02
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk80/02-1
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk80/02
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk135/04
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk61/07
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk5/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk101/10
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk24/11
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk78/11
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk57/12
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk47/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134_02.htm?docid=5709#zk68/14
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Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. 
годину на територији  општине Сентa  у другој зони износе: 
 
1) за грађевинско земљиште                                                                             350,00 динара 

 
2) за пољопривредно земљиште                                                                        - 
 
3)  за шумско земљиште                                                                                     -       
 
4)  за друго земљиште                                                                                         -       
                                                                                      
5) за станове                                                                                                         -      
 
6) за куће за становање                                                                                      14.000,00 динара                                        
 
7) за пословне зграде и друге 
(надземне и подземне) грађевинске објекте који служе                                    22.355,00 динара                                        
за обављање делатности                                                                                   
 
8) за гараже и гаражна места                                                                              - 
 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. 
годину на територији  општине Сентa  у трећој зони износе: 
 
1) за грађевинско земљиште                                                                             220,00 динара 

 
2) за пољопривредно земљиште                                                                       130,00 динара 
 
3)  за шумско земљиште                                                                                    - 
 
4)  за друго земљиште                                                                                        -       
                                                                                      
5) за станове                                                                                                        -      
 
6) за куће за становање                                                                                      4.274,00 динара                                        
 
7) за пословне зграде и друге                                                                             - 
(надземне и подземне) грађевинске објекте који служе                                  
за обављање делатности                                                                                   
 
8) за гараже и гаражна места                                                                             - 

 
Члан 3. 

 
Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Сента”, и на интернет страни општине Сента. 
 

 
 
 

Члан 4. 
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Сента”, 
а примењује се од 01. јануара 2021. године. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-2/2020-I 
Дана: 30. новембра 2020. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ с.р. 
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183. 
На основу члана 99. става 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – 
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 
9/2020), члана 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 45. става 1. тачке 6. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 4/2019), Скупштина општине Сента на 
седници одржаној дана 30. новембра 2020. године донела је 

 
    О Д Л У К У 

О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 

лист општине Сента“, број 17/2009, 25/2010, 2/2014 и 8/2019) – у даљем тексту: Одлука. 
 

Члан 2. 
Члан 8А Одлуке мења се и гласи: 

 „Почетна цена отуђења грађевинског земљишта одређиваће се у износу тржишне вредности 
грађевинског земљишта.  

Тржишну вредност земљишта за сваку конкретну локацију утврђује надлежни орган 
јединице локалне самоуправе који утврђује висину пореза на имовину, у складу са посебним 
законом.  
 У изузетним ситуацијама за процену тржишне вредности може да се ангажује овлашћени 
проценитељ или да се формира посебно радно тело које ће утврђивати услове располагања и 
прибављања грађевинским земљиштем.“ 
 

Члан 3. 
У члану 31. Одлуке бришу се речи: „и исти доставља Председнику општине на потпис, 

пошто га претходно потпише купац или закупац грађевинског земљишта“. 
 

 Члан 4. 
Остале одредбе Одлуке остају непромењене. 

 
Члан 5. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Сента“. 
 

Република Србија      
Аутономна Покрајина Војводина    
Општина Сента             Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента      
Број: 46-38/2020-I     Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Дана: 30. новембра 2020. године  
Се н т а  
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184. 
На основу члана 46. а у вези са чланом 51б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 ‒ исправка, 64/10 ‒ УС, 24/11, 121/12, 42/13 ‒ УС, 50/13 ‒ УС, 
98/13 ‒ УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 ‒ др. закон и 9/20) и члана 45. тачка 5. Статута 
општине Сента („Службени лист Општине Сента”, бр. 4/2019), Скупштина Општине Сента на 
седници одржаној 30. новембра 2020.  године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
о изради Измена и допуна  

Генералног плана насеља Сента 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Измена и допуна  Генералног плана насеља Сента („Службени лист 
Општине Сента“, бр. 07/08) (у даљем тексту: План), за јавну површину саобраћајног комплекса 
Аутобуске станице у Сенти у блоку бр. 19. 
 

 Члан 2. 
 

 Одлуком о Измени и допуни Плана ће бити обухваћен део грађевинског подручjа у 
Катастарској општини Сента бр. к.п. 2326 и 2322, унутар описане границе. 

За почетну тачку описа утврђена је тромеђа граница парцела бр. 2326, 8239 и 8279. Од ове 
тачке у правцу југа, граница прати источну границу парцеле број 2326, затим скреће ка западу и 
прати јужну границу парцеле број 2326, затим скреће ка југу до тромеђе парцела 2326, 2321, 
2323/5. Даље, граница скреће ка западу до тромеђе парцела бр. 2326, 2323/2, 2323/1. Од ове тачке 
граница скреће ка северу и прати западу границу парцеле 2326 и долази до тромеђе парцела бр. 
2326, 2325, 8239 ( Улица Петефи Шандора). Даље, граница скреће ка југо-истока, прати северну 
границу парцеле број 2326 и долази до почетне тачке описа границе. 

Одлуком о Измени и допуни Плана обухватиће се 36 a 07 m².    
 

Члан 3.        
 

   Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су Планом, 
којим је обухваћени простор  намењен за јавне површине саобраћајној комплекси тј. Аутобуској 
станици. 

                                                 
Члан 4. 

 
 Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Измене и 
допуне Плана заснивају се на рационалној организацији и уређењу простора, усклађивању 
планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору, иницијативе активних 
корисника простора са могућностима реализације и одрживим планирањем.  
 

Члан 5. 
 

 Визија и основни циљеви израде Измена и допуна Плана јесу промене намене површина у 
обухвату Измена и допуна Плана, као и допуна правила уређења и грађења.  
Измене и допуне Плана се односе на дефинисање намене локације катастарске парцеле 2326 и 
2322 к.о. Сента. 
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 Члан 6. 
 

 Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухваћеног 
Измени и допуни Плана чини простор у оквиру којег је потребно редефинисати основну намену 
простора и правила уређења и грађења. Структуру основних намена простора и коришћења 
земљишта у обухвату Измена и допуна Плана чине грађевинско земљиште –  планирано јавно 
грађевинско земљиште.  
 

Члан 7. 
 

Циљ израде и доношења одлуке о Измени и допуни Плана је кориговање начина 
спровођења Плана, као и  преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са  
новим захтевима и потребама корисника простора и у циљу решавања имовинско – правних 
односа на земљишту. 

Члан 8.  
 

Рок за израду  Изменa и допуна Плана је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  
 

Члан 9. 
 

Средства за израду  Измена и допунама Плана обезбеђена од стране Севертранс Сента. 
 

Члан 10. 
 

Измена и допуна Плана биће израђен од  стране предузећа по избору финансијера. 
 

Члан 11. 
 

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја  
Измена и допуна Генералног плана насеља Сента на животну средину број: 501-40/2020-IV-05 од 
18.11.2020. и графички приказ обухвата планског подручја којe се мења.   

 
Члан 12. 

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта  Измена и допуна Генералног плана насеља Сента, 
у трајању од 30 дана,  у просторијама Општинске управе Сента, у оквиру кога ће се одржати једна 
јавна презентација, и путем интернет странице Општине Сента http://www.zenta-senta.co.rs. 

 
Члан 13. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Сента“. 
 
Република Србија      
Аутономна Покрајина Војводина    
Општина Сента           Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента      
Број: 350-55/2020-I     Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Дана: 30. новембра 2020. године   
Се н т а 
 
  

https://http/www.zenta-senta.co.rs
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185.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 
 

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Оппштине Сента у 
период јануар – септембар 2020. године, јe садржан  у члану 76. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- 
исп.,  108/2013,  142/2014,  68/2015-др.  закон,  103/15,  99/2016,  113/2017,  95/2018,    31/2019  и 
72/2019) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 
12/2006 и 27/2020). 

Сходно члану 29. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 
73/2010,  101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013-исп., 108/2013,  142/2014,  68/2015-др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) буџет се припрема и извршава на основу 
јединствене  буџетске  класификације  која  обухвата   економску  класификацију  прихода  и 
примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, 
функционалну класификацију, програмску класификацију и класификацију према изворима 
финансирања. 

Извршење буџета општине Сента за период од 01.01.2020.г. до 30.09.2020.г. вршено је 
путем  консолидованог рачуна  трезора  општине  Сента,  који  се  води  у  Управи  за  трезор  и 
функционише обједињено преко рачуна Извршење буџета општине, подрачуна индиректних 
корисника буџета: 

 

Дечији Вртић “Снежана-Hófehérke“, Туристичка организација општине Сента, КОЦ 
“Турзо Лајош“, Сенћанско Мађарско камерно позориште, Српски Културни Центар „Стеван 
Сремац“,  Историјски  Архив  Сента,  Месна  заједница  „Тисапарт-Алвег“,  Месна  заједница 
„Центар-Топарт“, Месна заједница „Кертек“, Месна заједница „Горњи Брег“, Месна заједница 
„Бачка-Богараш“, Месна заједница „Торњош“, и Месна заједница „Кеви“. 

 

Извештај о коришћењу средстава  текуће и сталне буџетске резерве за 2020. годину 
 
Чланом 69. и 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/15, 
99/2016,  113/17,  95/2018,  31/2019  и  72/2019)  дефинисан  је  начин  планирања и  коришћења 
средстава из текуће и сталне буџетске резерве. 

 
Текућа буџетска резерва 

 
На основу 69. члана Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/15, 
99/2016,  113/17,  95/2018,  31/2019  и  72/2019),  у  оквиру  буџета  део  планираних прихода  не 
распоређују се  унапред већ  се задржавају на име текуће буџетске резерве и  користе се  за 
непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године 
покаже потреба а да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве се 
распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену у току фискалне године. 
У Одлуци о буџету општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 

22/2019) укупно планирана средстава за сталну буџетску резерву износи 1.000.000,00 динара. У 
току 2020. године средства текуће буџетске резерве коришћена су 

На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-15/2020-II од 
07.04.2020. године, у Разделу 5. Општинска управа, у оквиру Програма 15.: Локална самоуправа, 
Пројекат: 0606-П8 Капитално одржавање и текуће поправке објеката у својини општине Сента, 
извор финансирања 13, позиција 90, економска класификација 511000 – Зграде и грађевински 
објекти умањује се за износ од 2.400.000,00 динара. 
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У оквиру Програма 13.: Развој културе и информисања, Пројекат: 1201-П9 Постављање 
споменика у општини Сента, извор финансирања 01, позиција 181, економска класификација 
424000 – Специјализованје услуге умањује се за износ од 3.400.000,00 динара. 

У оквиру Програма 13.: Развој културе и и нформисања, Пројекат: 1201-П9 Постављање 
споменика у општини Сента, извор финансирања 01, позиција 182, економска класификација 
415000 – Нематеријална имовина умањује се за износ од 600.000,00 динара 

У оквиру Програма 9.: Основно образовање иваспитање, Пројекат: 2002-П5 Израда 
пројектне документације за санацију зграде Основна Школа Стеван Сремац у Сенти, извор 
финансирања 01, позиција 186, економска класификација 511000 – Зграде и грађевински објекти 
умањује се за износ од 2.000.000,00 динара. 

У оквиру Програма 15.: Локална самоуправа, Пројекат: 0602-0009 Текућа буџетска 
резерва,  извор  финансирања 01,  позиција  92,  економска  класификација 499000  –  Средства 
резерва, повећава се са износом од 6.000.000,00 динара, а извор финансирања 13 са износом од 
2.400.000,00 динара. 

 
На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-16/2020-II од 

07.04.2020       године,  у  Разделу  5.  Општинска  управа,  у  оквиру  Програма  15.:  Локална 
самоуправа, Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160,  извор  финансирања 01  Приходи  из  буџета,  на  позицији  92,  економска 
класификација 499000 – текућа буџетска резерва, одобрава се умањење средстава у укупном 
износу од 6.000.000,00 динара, а извор финансирања 13 умањује се са износом од 2.400.000,00 
динара. Повећава се позиција у оквиру Раздела 5. Општинска управа, у оквиру Програма 15.: 
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним 
ситуацијама, отвара се позиција 102/1, економска класификација 472000 – Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, извор финансирања 01 повећава се са износом од 6.000.000,00 динара, а 
извор финансирања 13 повећава се са износом од 2.400.000,00 динара. 

 
На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-24/2020-II од 

24.06.2020 године, у Разделу 5. Општинска управа, у оквиру Програма 15.: Локална самоуправа, 
Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, 
извор финансирања 01 Приходи из буџета, на позицији 92, економска класификација 499000 – 
текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 3.700,00 
динара. Повећава се позиција у оквиру Раздела 5. Општинска управа, у оквиру Програма 15.: 
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0004 Општинско 
правобранилаштво, извор финансирања 01, позиција 31, економска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима повећава се са износом од 3.700,00 динара. 

 
На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-36/2020-II од 

17.09.2020 године, у Разделу 5. Општинска управа, у оквиру Програма15.: Локална самоуправа, 
Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, 
извор финансирања 01 Приходи из буџета, на позицији 92, економска класификација 499000 – 
текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 100.000,00 
динара. Повећава се позиција у оквиру Раздела 5. Општинска управа, у оквиру Програма 12.: 
 
Здравствена заштита, Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство, извор финансирања 01, 
позиција 161, економска класификација 424000- Специјализоване услуге повећава се са износом 
од 100.000,00 динара. 

 
Стална буџетска резерва 

 
У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 
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73/2010,  101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013-исп., 108/2013,  142/2014,  68/2015-др. 
закон,  103/15,  99/2016,  113/17,  95/2018,  31/2019  и  72/2019)  уређено  је  коришћење  сталне 
буџетске резерве. 
Стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешће Републике Србије, 
односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, 
поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка 
катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да 
угрозе живот  и  здравље људи или  проузрокују штету већих  размера. У    Одлуци  о  буџету 
општине  Сента  за  2020.  годину  („Службени  лист  општине  Сента“,  бр.  22/2019)  укупно 
планирана средстава за сталну буџетску резерву износи 150.000,00 динара до 30.09.2020. године 
средства сталне буџетске резерве нису коришћена. 

 
 
 

Извештај о повећању  и прoмени апропријације у периоду 
од 01.01.2020 до 30.09.2020.године 

 
 
 

На основу Решења о повећању апропријације број 400-3/2020-II од 17. Јануара 2020. 
године, у Разделу 5. Општинска управа,  у оквиру Програма 5.: Пољопривреда и рурални развој, 
Пројекат 0101-02 Уређење атарских путева, Функција 421, извор финансирања 15 – Неутрошена 
средства донација из ранијих година, позиција 122/1, економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање повећава се са износом од 2.360.097,67 динара. 
Пренета неутрошена средства за посебне намене   (конто: 311712) повећава се са износом од 
2.360.097,67 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-4/2020-II - од 20. Јануара 2020. 

године, у разделу 5. Општинске управе Сента - Глава 5.06. Историјски Архив, Програм 13: 
Развој културе и информисања, Пројекат 1201-06: Living Arhives – Relics of Common Cultural 
Heritage (Живи Архиви – Реликвије заједничког културног наслеђа) , Позиција 311,  Функција 
820, извор финансирања 06- Донације од међународних организација, економска класификација 
423 - Услуге по уговору повећава се са износом од 88.400,00 динара, економска класификација 
424  –  Специјализоване услуге  повећава  се  са  износом  од  960.600,00  динара,  и  економска 
класификација 512 – Машине и опрема повећава се са износом од 28.984,00 динара. Пројекат 
Living Arhives – Relics of Common Cultural Heritage (Живи Архиви – Реликвије заједничког 
културног наслеђа) укупно повећава се са износом од 1.077.984,00 динара. 
Текуће  донације  од  међународних  организација  у  корист  нивоа  општина  (конто:732151) 
повећава се са износом од 1.077.984,00 динара. 

 
На основу Решења о  промени апропријације број  400-5/2020-II од  20.  Јануара 2020. године, 
извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу Посебног дела Одлуке о 
изменама и допунама одлуке о буџету општине Сента за 2019. годину у Разделу 5. Општинска 
управа. У  оквиру Програма 15:  Опште услуге локалне самоуправе, Активност 0602-0009 – 
Текућа буџетска резерва, извор финансирања 01, позиција 92, економска класификација 499- 
Средства резерве умањује се са износом од 200.000,00 динара. 
У оквиру Програма 13: Развој културе и информисања, Активност 1201-0004 – Остваривање и 
унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, извор финансирања 01, позиција 
179, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима повећава се са износом 
од 200.000,00 динара. 
Неопходност промене апропријација проузрокована је планирањем средстава недовољног обима 
у оквиру позиција 179. 
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На основу Решења о  промени апропријације број  400-6/2020-II од  20.  Јануара 2020. 
године, извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 8. Посебног дела 
Одлуке о буџету општине Сента за 2020. годину у Разделу 5. Општинска управа. У оквиру 
Програма 9: Основно образовање и васпитање – О.Ш. Турзо Лајош, Програмска активност: 
2002-0001 – Функционисанје основних школа, извор финансирања 01, позиција 184, економска 
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, конто 512 – Машине и опрема умањује 
се за износ од 45.000,00 динара. 

У оквиру Програма 9: Основно образовање и васпитање – О.Ш. Турзо Лајош, Програмска 
активност: 2002-0001 – Функционисанје основних школа, извор финансирања 01, позиција 184, 
економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, конто 422 – Трошкови 
путовања повећава се са износом од 45.000,00 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-8/2020-II од 07. Фебруара 2020. 

године,  у  Разделу  5.  Општинске  управе  Сента,  Програм  7:  Организација  саобраћаја  и 
саобраћајна инфраструктура, Пројекат: 0701-03 – Увођење система видеонадзора на раскрсници 
државног пута 2а реда број 105 и државног пута 26 реда број 303, Торњош, Функција: 451, извор 
финансирања 07 – Трансфере од других нивоа власти, позиција 127/1, економска класификација 
512 – Машине и опрема повећава се са износом од 1.100.000,00 динара. 
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина 
(конто:733252) повећава се са износом од 1.100.000,00 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-9/2020-II од 21. Фебруара 2020. 

године, у Разделу 5. Општинска управа Сента, Програм 9: Основно образовање и васпитање, 
Пројекат: 2002-01 – Санација зграде школе Турзо Лајош у Сенти, Функција 912, извор 
финансирања 07 – Трансфере од других нивоа власти, позиција 185, економска класификација 
511 – Зграде и грађевински објекти повећава се са износом од 4.914.701,72 динара. 
Капитални  наменски  трансфери,  у  ужем  смислу,  од  Републике  у  корист  нивоа  општина 
(конто:733251) повећава се са износом од 4.914.701,72 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-11/2020-II од 28. Фебруара 2020. 

године, у Разделу 5. Општинска управа Сента, Програм 9: Основно образовање и васпитање, 
Пројекат: 2002-01 – Санација зграде школе Турзо Лајош у Сенти, Функција 912, извор 
финансирања 07 – Трансфере од других нивоа власти, позиција 185, економска класификација 
511 – Зграде и грађевински објекти повећава се са износом од 2.303.855,22 динара. 
Капитални  наменски  трансфери,  у  ужем  смислу,  од  Републике  у  корист  нивоа  општина 
(конто:733251) повећава се са износом од 2.303.855,22 динара. 

 
На основу Решења о промени апропријације број 400-12/2020-II од 07. Априла 2020. 

године, извршене су следеће измене апропријација Одлуке о буџету општине Сента за 2020. 
годину, у  оквиру  Програма 15:  Опште  услуге  локалне  самоуправе, Активност 0602-0009 – 
Текућа буџетска резерва, извор финансирања 01, позиција 92, економска класификација 499 - 
Средства резерве умањује се са износом од 5.000,00 динара. 
У оквиру Програма 16: Политички систем локалне самоуправе, Активност 2101-0001 – 
Функционисање скупштине, извор финансирања 01, позиција 5/1 отвара се економска 
класификација 426 - Материјал повећава се са износом од 5.000,00 динара. 
Неопходност промене апропријација проузрокована је планирањем средстава недовољног обима 
у оквиру позиција 5/1. 

 
На основу Решења о промени апропријације број 400-14/2020-II од 07. Априла 2020. 

године, извршене су следеће измене апропријација Одлуке о буџету општине Сента за 2020. 
годину. У  оквиру Програма 15:  Опште услуге локалне самоуправе, Активност 0602-0009 – 
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Текућа буџетска резерва, извор финансирања 01, позиција 92, економска класификација 499 - 
Средства резерве умањује се за износ од 5.000,00 динара. 
У оквиру Програма 16: Политички систем локалне самоуправе, Активност 2101-0001 – 
Функционисање скупштине, извор финансирања 01, позиција 19/1 отвара се економска 
класификација 426 - Материјал повећава се са износом од 5.000,00 динара. 
Неопходност промене апропријација проузрокована је планирањем средстава недовољног обима 
у оквиру позиција 19/1. 

 
На основу Решења о промени апропријације број 400-13/2020-II од 07. Априла 2020. 

године, у оквиру Програма 11.: Социјална и дечја заштита, Програмска активност: 0901-П2- 
Превоз ученика средњошколаца, извор финансирања 01, позиција 45, економска класификација 
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета умањује се за износ од 320.000,00 динара; 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602- 
0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, извор финансирања 01, позиција 102, економска 
класификација 426 – Материјал повећава се са износом од 320.000,00 динара. 

 
На  основу  Решења  о  повећању  апропријације број  400-17/2020-II од  06.  Маја  2020. 

године,  у  Разделу  5.  Општинска  управа,  Програма  9.:  Основно  образовање  и  васпитање, 
Пројекат: 2002-01 – Санација зграде школе Турзо Лајош у Сенти, Функција 912, извор 
финансирања 07 – Трансфере од других нивоа власти, позиција 185, економска класификација 
511 – Зграде и грађевински објекти повећава се са износом од 2.672.285,64 динара. 
Капитални  наменски  трансфери,  у  ужем  смислу,  од  Републике  у  корист  нивоа  општина 
(конто:733251) повећава се са износом од 2.672.285,64 динара. 

 
На основу Решења о промени апропријације број 400-18/2020-II од 06. Маја 2020. године 

извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 8. Посебног дела Одлуке о 
буџету општине Сента за 2020. годину у  Разделу 5. Општинска управа, Глава 5.01 Дечји Вртић 
Снежана- Хофехерке, у  оквиру  Програма  8.:  Предшколско образовање и  васпитање –  Д.В. 
Снежана, Програмска активност: 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања, извор финансирања 01, позиција 188, економска класификација 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) умањује се са износом од 200.000,00 динара, и 
извор финансирања 01, позиција 189, економска класификација 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца умањује се са износом од 50.000,00 динара. 

У оквиру Програма 13.: Развој културе и информисање – Историјски Архив, Програмска 
активност: 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе, извор финансирања 01, 
позиција 297, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
повећава се са износом 200.000,00 динара и позиција 298, извор финансирања 01, економска 
класификација 412 -  Социјални доприноси на терет послодавца повећава се са износом од 
50.000,00 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-19/2020-II од 15. Маја 2020. године 

у Разделу 5. Општинска управа Сента, Програм 9: Основно образовање и васпитање, Пројекат: 
2002-01 – Санација зграде школе Турзо Лајош у Сенти, Функција 912, извор финансирања 07 – 
Трансфере од других нивоа власти, позиција 185, економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти повећава се са износом од 2.117.251,44 динара. 
Капитални  наменски  трансфери,  у  ужем  смислу,  од  Републике  у  корист  нивоа  општина 
(конто:733251) повећава се са износом од 2.117.251,44 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-21/2020-II од 04. Јуна 2020. 

године, у Разделу 5. Општинска управа, у оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне 
самоуправе, Пројекат 0602-04 – Санација улучних фасада градске куће Сента – и фаза, функција 
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620, извор финансирња 07 -  Трансфере од  других нивоа власти, позиција 155/1, економска 
класификација 511 –  Зграде и  грађевински објекти повећава се  са износом од 4.500.000,00 
динара. 
Капитални  наменски  трансфери,  у  ужем  смислу,  од  Републике  у  корист  нивоа  општина 
(конто:733251) повећава се са износом од 4.500.000,00 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-22/2020-II од 04. Јуна 2020. године, 

у Разделу 5. Општинска управа, у оквиру Програма 11.: Социјална и дечја заштита, Активност 
0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 070, извор финансирња 07 - 
Трансфере од других нивоа власти, позиција 53, економска класификација 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту повећава се са износом од 180.000,00 динара. 
Текући  наменски  трансфери,  у  ужем  смислу,  од  АП  Војводине  у  корист  нивоа  општина 
(конто:733156) повећава се са износом од 180.000,00 динара. 

 
На  основу  Решења  о  промени  апропријације  број  400-23/2020-II  од  24.  Јуна  2020. 

године, извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу Посебног дела Одлуке о 
буџету општине Сента за 2020. годину у Разделу 5. Општинска управа, у оквиру Програма 15.: 
Опште услуге локалне самоуправа, Програмска активност: 0602-0004 Општинско 
правобранилаштво, позиција 32, извор финансирања 01, економска класификација 421 – Стални 
трошкови умањује се за износ од 12.100,00 динара, извор финансирања 01, економска 
класификација 422 – Трошкови путовања умањује се за износ од 12.600,00 динара, позиција 34, 
изворфинансирања 01, економска класификација 423 -  Услуге по уговору умањује се за износ 
15.200, динара, позиција 35, извор финансирања 01, економска класификација 426 – Материјал 
умањује се за износ од 20.400,00 динара, позиција 36, извор финансирања 01, економска 
класификација 465 – Остале дотације и трансфери умањује се за износ од 2.000,00 динара, 
позиција 37, извор финансирања 01, економска класификација 512 – Машие и опрема умањује се 
за износ од 4.000,00 динара. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправа, Програмска активност: 0602- 
0004 Општинско правобранилаштво, позиција 31, извор финансирања 01, економска 
класификација 414 – Социјална давања запосленима повећава се са износом од 66.300,00 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-25/2020-II од 24. Јуна 2020. године, 

у Разделу 5. Општинска управа, у оквиру Програма 11.: Социјална и дечја заштита, Активност 
 
0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 070, извор финансирња 07 - 
Трансфере од других нивоа власти, позиција 53, економска класификација 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту повећава се са износом од 34.286,00 динара. 
Текући  наменски  трансфери,  у  ужем  смислу,  од  АП  Војводине  у  корист  нивоа  општина 
(конто:733156) повећава се са износом од 34.286,00 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-26/2020-II од 09. Јула 2020. године, 

у Разделу 5. Општинска управа Сента, Програм 9: Основно образовање и васпитање, Пројекат: 
2002-01 – Санација зграде школе Турзо Лајош у Сенти, Функција 912, извор финансирања 07 – 
Трансфере од других нивоа власти, позиција 185, економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти повећава се са износом од 5.309.955,66 динара. 
Капитални  наменски  трансфери,  у  ужем  смислу,  од  Републике  у  корист  нивоа  општина 
(конто:733251) повећава се са износом од 5.309.955,66 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-28/2020-II од 28. јула 2020. године, 

у Разделу 5. Општинска управа Сента, Програм 15.: Опште услуге локалне самоуправе, 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 36. - 30.11.2020.  

 

1319 
 

Програмска активност: 0602-0002 Функционисање месних заједница, Функција 160, извор 
финансирања 07- Трансфере од других нивоа власти, позиција 320, економска класификација 
423- Услуге по уговору повећава се са износом од 439.310,00 динара, и позиција 323, економска 
класификација 426- Материјал повећава се са износом од 6.000,00 динара. 
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина ( конто 733152) повећава се са 
износом од 445.310,00 динара. 

 
На основу Решења о промени апропријације број 400-29/2020-II од 28. јула 2020. године, 

у Разделу 5. Општинска управа Сента, Програм 15.: Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност: 0602-0002 Функционисање месних заједница, Функција 160, извор 
финансирања 01, позиција 320, економска класификација 423- услуге по уговору умањује се са 
износом од 6.150,00 динара, и позиција 322, извор финансирања 01, економска класификација 
425- текуће поправке и одржавање умањује се са износом од 12.000,00 динара. 
У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправа, Програмска активност: 0602-0002 
Функционисање месних заједница, Функција 160, извор финансирања 01, позиција 318, 
економска класификација 421- Стални трошкови повећава се са износом од 18.150,00 динара. 

 
На основу Решења о промени апропријације број 400-30/2020-II од 3.августа 2020.године, 

у Разделу 5. Општинска управа Сента, Програм 16.: Политички систем локалне самоуправе, 
Пројекат: 2101-01- Избори 2020, позиција 8, извор финансирања 01, економска класификација 
416-  награде запосленима и  остали  посебни расходи  умењује  се  са  износом од  100.000,00 
динара. 
У оквиру Програма 16.: Политички систем локалне самоуправе, Пројекат: 2101-01- Избори 2020, 
позиција 11, извор финансирања 01, економска класификација 423- услуге по уговору повећава 
се са износом од 100.000,00 динара. 

 
На   основу  Решења  о   повећању  апропријације  број   400-31/2020-II  од   8.   августа 

2020.године, у Разделу 5. Општинска управа Сента, Програм 9.: Основно образовање и 
васпитање, Пројекат: 2002-01 Санација зграде Турзо Лајош у Сенти, функција 912, извор 
финансирања 07- Трансфере од других нивоа власти, позиција 185, економска класификација 
511- Зграде и грађевиски објектиповећава се са износом од 832.631,19 динара. 
 
Капитални  наменски трансфери, у ужем смислу , од Републике у корист нивоа општине ( конто 
733251) повећава се са износом од 832.631,19 динара. 

 
На  основу  Решења  о   промени  апропријације  број  400-32/2020-II  од  1.септембра 

2020.године, у Разделу 5. Општинска управа Сента, Програм 13.: Развој културе и информисања- 
Историјски  Архив,  Програмск  активност:  1201-0001-  функционисање  локалних  установа 
културе, извор финансирања 01, позиција 306, економска класификација 465- остале дотације и 
трансфери умањује се са износом од 30.000,00 динара. 
У оквиру Програм 13.: Развој културе и информисања- Историјски Архив, Програмск активност: 
1201-0001- функционисање локалних установа културе, извор финансирања 01, позиција 300, 
економска класификација 416- награде запосленима и остали посебни расходи повећава се са 
износом од 30.000,00 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-34/2020-II од 10. септембра 2020. 

године у Разделу 5. Општинска управа Сента, Програм 13.: Развој културе и информисања- 
Историјски Архив, Пројекат 1201-06- Living Arhives- Relics of Common Cultural Heritage (Живи 
архиви- реликвије заједничког културног наслеђа), функција 820, извор финансирања 06- 
динације од међународних организација, позиција 311, економска класификација 423- услуге по 
уговору повећава се са износом од 300.000,00 динара, позиција 312- економска класификација 
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424- специјализоване услуге повећава се са износом од 1.200.000,00 динара, и позиција 313/1, 
економска класификација 512- машине и опрема повећава се са износом од 553. 449,73 динара. 
Пројекат  Living  Arhives-  Relics  of  Common  Cultural  Heritage  (Живи  архиви-  реликвије 
заједничког културног наслеђа) укупно повећава се са износом од 2.053.449,73 динара. 
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина (конто 732151) повећава 
се са износом од 2.053.449,73 динара. 

 
На основу Решења о повећању апропријације број 400-35/2020-II од 10. септембра 2020. 

године у Разделу 5. Општинска управа Сента, Програм 13.: Развој културе и информисања- 
Историјски  Архив,  Програмск  активност:  1201-0001-  функционисање  локалних  установа 
културе, извор финансирања 07- трансфере од других нивоа власти, позиција 304, економска 
класификација 425- текуће поправке и одржавање повећава се са износом од 300.000,00 динара. 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина (конто 
733156) повећава се са износом од 300.000,00 динара. 

 
Извештај примљених  донација  и кредита,  домаћих и страних, као и извршених  отплата 

кредита  за период 01.01.2020.г. до 30.09.2020.г. 
 
Одредбама члана 1. Закона о донацијама и хуманитарној помоћи („Службени лист СРЈ“ број 
53/2001, 61/2001-исп. и 36/2002 и „Службени гласник РС“ број 101/2005-др. закон) државни 
органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге организације и 
заједнице  које  не  остварују  добит,  као  и  домаће  и  стране  хуманитарне  организације  могу 
примати донације и хуманитарну помоћ. 

 
Према члану 2. тачка 45. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 
142/2014, 68/2015- др.закон, 103/15, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и  
72/2019) дефинисана је  донација као наменски бесповратни приход, који се 
остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације. 
 
Трансферна средства  из буџета  Републике  Србије  и АП Војводине  – на основу члана 34. 
Закона о финансирању локалне самоуправе  („Службени гласник РС“ 62/2006, 47/2011, 93/2012, 
99/2013-  усклађени  дин.  изн.,  125/2014-усклађени  дин.  изн.,  95/2015  усклађени  дин.  изн., 
83/2016, 91/2016 усклађени дин. изн., 104/2016- др. закон, 96/2017- усклађени дин. изн., 89/2018 
усклађени дин. изн., и 95/2018-др. Закон и 86/2019- усклађени дин. изн) трансферна средства 
износи 7.660.894,00 динара месечно. 

 
Донације и трансфери осталих нивоа власти 

 
На основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2020. 
годину за припремни предшколски програм, број 401-00-55/2020-07 од 28.01.2020. године, 
Општини Сента је укупно пренето 4.784.056,47 динара  за остваривање припремног 
предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања. Средства су 
пренета кориснику средстава, тј. ДВ Снежани. 

 
На основу Уговора о додели бесповратне финансијске помоћи за самосталне уметнике број 401- 
01-264/2020-03 од 20.05.2020. године, и Анекс Уговора број 401-01-264/2020-03/1 од 01.06.2020. 
године пренела средства општини Сента у износу од 214.286,00 динара,  за ублажавање 
последица насталих  услед болести COVID 19 изазване  вирусом SARS-CоV2. 
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На основу Анекс I Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне 
самоуправе Број: 401-00-315/15/2020-24 од 18. марта 2020. године Општини Сента  додељена je 
средства у  износу  од  4.500.000,00 динара   за  финансирање пројекта  „Санација  уличних 
фасада Градске куће Сента - I фаза“ 

 
На  основу Уговора о  правима и  обавезама канцеларије за  управљање јавним  улагањима и 
општине Сента у реализацији пројекта обнове и унапређења објекта  основне школе  „Стеван 
Сремац“ издвојено одељење „Турзо Лајош“ бр. 351-01-47/2019-01 Канцеларија за управљање 
јавним улагањима Владе РС пренела средства општини Сента у износу од  18.150.680,87 динара 
за ПДВ. 

 
На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2020. годину за регресирање 
трошкова  превоза  ученика  средњих  школа  у  АП  Војводини  за  период  јануар-септембар 
2020.године број 128-451-1032/2020-01/34-3 од 30.07.2020. године,   Општини Сента је укупно 
пренето 445.999,00 динара  за регресирање трошкова превоза  ученика  средњих школа  у АП 
Војводини за период јануар-септембар 2020.године. 

 
На основу Уговора о додели бесповратних подстицајних средстава из буџета АП Војводине у 
2020.години, за суфинансирање израде пројектно технуичке документације за изградњу и 
реконструкцију инфраструктурних објекта јединица локалне самоуправе број уговора: 143-401- 
4893/2020-02-08 од 13.07.2020. године пренела средства општини Сента у износу од 465.027,13 
динара,    за   израду   пројектно-техничке   документације  за   изградњу    саобраћајница  у 
општини  Сента. 

 
Историјски архив - 102-401-24/2020-02-96 – Замена прозора на згради Одсека за арх.грађу у 
Бечеју II фаза 300.000,00 динара. 
 
Кредити и отплате дугова 

 
У току 2007. године Општина Сента је подигла дугорочни кредит за асфалтирање путева од 
Европске Инвестиционе Банке- АД. Комерцијална банка на 15 година у износу од 1.807.000 
ЕУР-а са грејс периодом од пет година, каматном стопом од 3%+НБС 0,5%, Еуроибор +0,4% са 
полугодишњим ануитетима од тога у 2007 године смо вратили 229.374 ЕУР-а на име разлике 
дозвољеног износа од министарства финансија и подигнутог кредита Општине Сента. 
На основу закљученог Анекса уговора са АД. Комерцијалном банком   дана 15.03.2017.године 
каматна стопа која се утврђује на годишњем нивоу, као збир важећег тромесечног ЕУРОИБОР-а 
и марже од 2%. Камата се обрачунава месечно на датум доспећа рате. Период отплате није 
мењан, кредит треба исплатити до краја 2021.године. 
У периоду од 01.01.2020 до 30.09.2020. године исплаћена је  главница у износу од  14.797.465,55 
динара, и камата у износу од 269.033,81 динара. 

 
На основу уговоре о  лизингу за аутомобиле у периоду од 01.01.2020 до 30.09.2020. године 
исплаћена је главница у износу од 855.127,24 динара, а камата у износу од 136.034,80 динара. 

 
ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ  И ПРИМАЊА 

 
Укупно остварени приходи општине Сента са пренетим неутрошеним средствима за периоду од 
01.01.2020.-30.09.2020. године износи 558.758.546 динара од тога средства из буџета износи 
471.389.719 динара, и 87.368.827 динара из осталих извора. 
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Приходи и примања буџета општине Сента износи 471.389.719 динара што чине: 
-    Порези (категорија 71) у износу од 340.918.439 динара 
-    Донације и трансфери (категорија 73) у износу од 68.948.046 динара 
-    Други приходи (категорија 74) у износу од 60.948.290 динара 
-    Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77) у износу од 179.700 динара 
-    Примања од продаје нефинансијске имовине (категорија 81) у износу од 395.244 динара. 

 
Додатна средства из осталих извора  износи 87.368.827 динара што чине: 

-    Пренета неутрошена средства из ранијих година износи 48.272.759 динара- (категорија 
31) 

-    Донације и трансфери (категорија 73) у износу од 32.431.881 динара 
-    Други приходи (категорија 74) у износу од 2.349.050 динара 
-    Трансфери  између  буџетских  корисника  на  исти  ниво  (категорија  78)  у  износу  од 

4.315.137 динара. 
 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
 
Приходи и примања планирани су у износу од 985.114.136 динара,  а остварени  су у износу 
од 558.758.546 динара што чини 56,72% у односу на планираног. 

 
Пренета неутрошена средства – 31 

 
Пренета неутрошена средства из ранијих година планирани у износу од 47.999.698 динара, а 
остварени су у износу од 48.272.759 динара. 
 
Текући буџетски приходи - класа 7 чине: 

 
- Порези -категорија 71 (порез на доходак, порез на добит и капиталне добитке и порез на 

добара и услуге) 
- Донације  и  трансфери  -категорија  73  (донације  од  иностраних  држава,  донације  од 

међународних оргнизација и тренсфери од других нивао власти) 
- Други приходи -категорија 74 (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, 

добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) 
-    Меморандумске ставке за рефундацију расхода -категорија 77 

 
Порези - 71 

 
Приходи од пореза су планирани у износу од 552.937.328 динара, а остварени су у износу од 
340.918.439 динара. 

 
-    Група 711 – порез на доходак, добит и капиталне добитке планирани су у износу од 

353.373.328 динара, а остварени у износу од 219.840.217 динара. 
- Група 712 – порез на фонд зарада планирана у износу од 3.000 динара, а остварена у 

износу од 34 динара. 
- Група 713 – порез на имовину планирани су у износу од 155.000.000 динара, а остварени 

у износу од 100.623.053 динара. 
- Група 714 – порез на добра и услуге планирани су у износу од 39.561.000 динара, а 

остварени у износу од 16.514.145 динара. 
- Група 716 – други порези планирани су у износу од 5.000.000 динара, а остварени у 

износу од 3.940.990 динара. 
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Донације и трансфери – 73 
 
Приходи од донације и трансфера су планирани у износу од 199.772.711 динара, а остварени су у 
износу од 101.379.927 динара. 

 
- Група   732 – текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 

планирано у износу од 10.131.434 динара, остварени су у износу од 2.687.356 динра 
- Група   733 – трансфери од других нивоа власти планирано је у износу од 189.641.277 

динара, а остварени су у износу од 98.692.571 динара. 
 
Други приходи – 74 

 
Други приходи су планирани у  износу од  134.614.400 динара, а остварени су у  износу од 
63.297.340 динара 

- Група  741  –  приходи  од  имовине  планирани  су  у  износу  од  39.511.000  динара  из 
буџетских средстава, а остварени су у износу од 31.112.000 динара 

- Група 742 – приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 67.250.000 
динара а остварени су у износу од 22.335.386 динара. 

- Група 743 – новчане казне планирани су у износу од 4.450.000 динара, а остварени у 
износу од 3.149.591 динара 

- Група  744  –  добровољни  трансфери  планирани  су  у  износу  од  8.000.000  динара, 
остваерни су у износу од 2.349.050 динара. 
 

- Група 745 – мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 15.403.400 динара 
а остварени у износу од 4.351.313 динара. 

 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода – 77 

 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода планирани су у износу од 1.790.000 динара,    а 
остварење износи 179.700 динара. 

 
Трансфери између буџетских корисника на исти ниво – 78 

 
Трансфери између буџетских корисника на  исти  ниво  планирани су  у  износу  од  6.000.000 
динара из осталих извора, а остварени су у износу од 4.315.137 динара. 

 
Примања од продаје основних средстава - 80 

 
Примања  од  продаје  основних  средстава  планирани  су  у  износу  од  42.000.000  динара,  а 
остварени су у износу од 395.244 динара 
Група 811 - примања од продаје непокретности планирано је из буџета у износу од 41.000.000 
динара, а остварено је у износу од 391.710 динара. 
Група 812 – примања од продаје покретне имовине планирано је у износу од 1.000.000 динара, а 
остварено је у износу од 3.534 динара. 

 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 
Економска  класификација  расхода  и  издатака  буџета  Општине  Сента  је  сачињен  према 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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Укупно планирани обим расхода и издатака у 2020. години износи 985.114.136 динара. Средства 
из  буџета  планирани  су  у  износу  од  861.036.588,00  динара,  а  остварени  су  у  износу  од 
450.894.745 динара. Средства из осталих извора планирани су у износу од 124.077.548 динара, а 
остварени су у износу од 50.407.973 динара. 

 
ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 

 
Текући расходи планирани су у износу од 840.815.423 динара а остварени  су у износу од 
451.088.078 динара, што чини 53,65% 

 
Катерогија 41 - Расходи за запослене планирана су у износу од 268.799.479 динара а остверни 
су у износу од 178.364.821 динара. 

 
Категорија 42 - Коришћење роба и услуга планирана су у износу од 315.833.032 динара, а 
остварени су у износу од 152.559.063 динара. 

 
Категорија  44  -  Отплата камата планирана су у износу од 1.770.000 динара, а остварени су у 
износу од 433.142 динара. 

 
Категорија 45 - Субвенције планирана су у износу од 40.400.000 динара, а остварени су у 
износу од 13.206.326 динара. 
 
Категорија 46 - Донације и трансфери планирана су у износу од 121.865.325 динара а остварени 
су у износу од 57.348.440 динара. 

 
Категорија 47 - Социјално осигурање и социјална заштита планирана су у износу од 31.356.286 
динара, а остварени су у износу од 19.236.397 динара. 

 
Категорија 48 - Остали расходи  планирани су у износу од 59.955.000 динара, а остварени су у 
износу од 29.939.889 динара. 

 
Категорија 49 - Административни трансфери буџета планирана су у износу од 836.300 динара, 
који се односу на сталну и текућу буџетску резерву, а остварење нема. 

 
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

 
Капитални издаци планирани су у износу од 122.798.715 динара а остварени су у износу од 
35.417.175 динара. 

 
Категорија 51 - Издаци за основна срества планирана су у износу од 122.208.715 динара, а 
остварени су у износу од 35.314.659 динара. 

 
Категорија 52 - Залихе планирана су у износу од 590.000 динара за набавку робе за даљу 
продају а остварени су у износу од 102.516 динара. 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ  ГЛАВНИЦЕ  И НАБАВКУ ФИНАНСИЈКСЕ ИМОВИНЕ 

Категорија 61 - Издаци за отплату главнице планирана су у износу од 21.500.000,00 динара, а 
остварена у износу од 14.797.466,30 динара. Средства су планирана за отплату кредита који је 
Општина Сента подигла од Комерцијалне банке ад Београд за финансирање инфраструктурног 
пројекта, изградња коловоза – асфалтних локалних путева у општини Сента. 
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У посебном делу буџета општине Сента за 2020. годину укупно планирани расходи и издаци 
распоређују се по корисницима и врстама издатака: 

 
-    Раздео 1 – Скупштина општине 
-    Раздео 2 – Председник општине 
-    Раздео 3 – Општинско веће 
-    Раздео 4 – Јавно правобранилаштво 
-    Раздео 5 – Општинска управа 

 
 
 
-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ- 

 
Раздео 1. глава 1. Скупштина општине планирана су средства у укупном износу од 21.752.280 
динара, а остварени су у износу од 12.767.979 динара, што чини 58,70 %. 
 
-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ- 

 
Раздео 2. глава 1.  Председник општине планирана су средства у износу од 12,189,000 динара, а 
остварени су у износу од 7.490.213 динара, што чини 61,45 %. 

 
-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ- 

 
Раздео 3. Глава 1. Општинско веће планирана су средства у износу од 16.261.784 динара, а 
остварени су у износу од 8.543.488 дианра, што чини 52,54 %. 

 
-ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ СЕНТА- 

 
Раздео 4. глава 1. Општинско правобранилаштво општине Сента -  планирана су средства у 
износу од 3.224.587 динара, а остварена су у износу од 2.024.519 динара, што чини 62,78 %. 

 
-ОПШТИНСКИ ОРГАН УПРАВЕ- 

 
Раздео 5. Глава 1. Општински орган управе - планирана су средства у износу од 153.944.040 
динара а остварени су у износу од 92.017.629 динара, што чини 59,77%. 
 

 
ПРОГРАМ  1- СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Укупно планирана средства износе 14.249.600 динара, остварење износи 5.424.318 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следеће програмски активности и пројекти: 

 
Програмска активност:  Просторно  и урбанистичко планирање - планирана је у износу од 
6.330.000,00 динара, а остварена је у износу од 1.234.178 динара. 
Програмска активност:  Управљање грађевинским земљиштем  – планирана је у износу од 
2.000.000 динара, а није остварено је у износу од 1.080.000 динара. 
Програмска активност:  Стамбена  подршка  – планирана је у износу од 100.000,00 динара, а 
није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
Пројекат: План  генералне  регулације за насељено  место Сента  - планирана је у износу од 
549.600,00 динара, а није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
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Пројекат: Израда  плана  детаљне  регулације за трасе државног  пута  ИИА реда број 105 - 
планирана је у износу од 2.400.000,00 динара, а остварено је у износу од 472.800 динара.  
 
Пројекат: Only  legal  assets  are good  assets  - планирана је у износу од 2.870.000 динара, а 
остварено је у износу од 2.637.340 динара. 
 

 
ПРОГРАМ  2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Укупно планирана средства износе 70.100.000 динара, остварење износи 35.145.482 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следеће програмски активности: 

 
Програмска  активност:   Управљање/  одржавање  јавним    осветљењем   –  планирана  су 
средства у износу од 18.740.000 динара, а остварена су у износу од 10.632.043 динара. 
Програмска активност: Одржавање јавних  зелених  површина – планирана су средства у 
износу од 16.500.000 динара, а остварена су у износу од 7.488.495 динара. 
 
Програмска  активност:  Одржавање  чистоће   на   јавним   површинама  –  планирана  су 
средства у износу од 9.000.000 динара, а остварена су у износу од 3.843.356 динара. 
Програмска активност: Зоохигијена  – планирана су средства у износу од 10.610.000 динара, 
остварена су у износу од 9.181.588 динара. 
Програмска  активност:  Уређивање,  одржавање  и  коришћење  пијаца   –  планирана  су 
средства у износу од 350.000 динара, а није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
Програмска  активност:  Производња и  дистрибуција  топлотне   енергије   –  планирана  су 
средства у износу од 13.500.000 динара, а остварена су у износу од 4.000.000 динара. 
Програмска активност: Управљање и снабдевање  водом за пиће - планирана су средства у 
износу од 1.400.000 динара, а није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
 

 
ПРОГРАМ  3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 
Укупно планирана средства, износе 3.900.000 динара, остварење износи 1.255.184 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следеће програмски активности и пројекти: 

 
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента – планирана су 
средства у износу од 3.200.000 динара, а остварена су средства у износу од 1.255.184 динара. 
Програмска  активност:  Подршка   економском   развоју   и  промоцији   предузетништва  – 
планирана су  средства у  износу  од  700.000,00 динара, а  није  остварено у  периоду јануар- 
септембар 2020. 
 

 
ПРОГРАМ  4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 
Укупно планирана средства износе 10.211.340 динара, остварење износи 4.609.093 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следећи програмски активности и пројекти: 

 
Програмска активност: Управљање развојем  туризма  – планирана су средства у износу од 
5.849.340 динара, а остварени су у износу од 2.868.480 динара. 
Програмска активност: Промоција туристичке понуде - планирана су средства у износу од 
2.057.000 динара, а остварени су у износу од 424.547 динара. 
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Пројекат: Фестивал Цветања Тисе, фестивал  И лове Сента, Божићни  вашар  - планирана су 
средства у износу од 2.305.000 динара, а остварени су у износу од 1.316.066 динара. 
 

 
ПРОГРАМ  5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ  РАЗВОЈ 

 
Укупно планирана средства износе 32.960.098 динара, остварење износи 15.259.674 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следећи програмски активности и пројекти: 

 
Програмска  активност:  Подршка   за  спровођење   пољоприврне  политике  у  локалној 
заједници  – планирана су средства у износу од 24.400.000 динара, а остварени су у износу од 
12.900.023 динара. 
Програмска активност: Мере подршке  руралном  развоју  – планирана су средства у износу 
од 6.200.000 динара, а није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
Пројекат: Уређење  атарских путева  - планирана су средства у износу од 2.360.098 динара, а 
остварени су у износу од 2.359.651 динара. 
 
 

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Укупна планирана средства износе 31.800.000динара, остварење 
износи 10.760.654динара. У оквиру овог програма реализовани су 
следећи програмски активности: 
Програмска активност: Управљање заштитом животне  средине - планирана су средства у 
износу од 4.700.000 динара, а није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
Програмска активност:  Праћење   квалитета елемената   животне  средине  -  планирана су 
средства у износу од 4.200.000 динара, а остварени су у износу од 2.740.851 динара. 
Програмска активност: Управљање отпадним  водама-  планирана су средства у износу од 
400.000 динара, а није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
Програмска активност: Управљање комуналним отпадом-  планирана су средства у износу 
од 22.500.000 динара, а остварени су у износу од 8.019.794 динара. 
 

 
ПРОГРАМ  7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Укупно планирана средства износе 31.340.000 динара, остварење износи 13.292.119 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следећи програмски активности и пројекти: 

 
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - планирана 
су средства у износу од 25.650.000 динара, а остварени су у износу од 12.116.423 динара. 
Програмска  активност:  Јавни  градски   и  приградски  превоз   путника   -  планирана  су 
средства у износу од 590.000 динара, а није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
Пројекат: Унапређење саобраћајне инфраструктуре у 2020. – планирана су средства у износу 
од 4.000.000 динара, а остварени су у износу од 75.696 динара. 
Пројекат: Увођење  система  видеонадзора   на  раскрсници  државног   пута  2а  број  105 и 
државног  пута  26 реда  број  303, Торњош  – планирана су средства у износу од 1.100.000 
динара, а остварени су у износу од 1.100.000 динара. 
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ПРОГРАМ  8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Укупно планирана средства износе 127.690.000 динара, остварење износи 73.292.460 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следећи програмски активности и пројекти: 

 
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања - планирана су средства у износу од 95.440.000 динара, а остварени су у износу од 
60.674.050 динара. 
Пројекат: Пружање услуга боравке деце у предшколску установу -учешће оснивача  у 
економској   цени  боравка   социјално   угрожених   детета  и  трећих   детета  које  бораве  у 
установи  -   планирана су средства у износу од 4.700.000 динара, а остварени су у износу од 
1.765223 динара. 
 
 
Пројекат: Пружање  услуга боравке деце у предшколску установу -учешће родитеља у 
економској  цени боравка   са 20%   -  планирана су средства у износу од 18.500.000 динара, а 
остварени су у износу од 6.443.523 динара. 
Пројекат:  За   извођење   ППП-   (Припремног  предшколског  
програма)   од   Републике- планирана су средства у износу од 
9.050.000 динара, а остварени су у износу од 4.409.665 динара. 
 

 
 ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 
Укупно планирана средства износе 72.323.381 динара, остварње износи 
41.566.387 динара.У оквиру оквиру овог програма реализовани су следећи 
програмски активности и пројекти: 

 
Програмска активност: Функционисање основних  школа  - планирана су средства у износу 
од 46.672.700 динара, а остварени су у износу од 19.959.946.34 динара. 
Пројекат: Санација зграде школе Турзо Лајош  у Сенти -  планирана су средства у износу од 
23.650.681 динара, а остварени су у износу од 21.606.440 динара. 
Пројекат: Израда  пројектне  документације за  санацију   зграде  Основна  Школа   Стеван 
Сремац  у Сенти  - планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, а није остварено у 
периоду јануар- септембар 2020. 

 
ПРОГРАМ  10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 
Укупно планирана средства износе 26.780.000 динара, остварење износи 12.789.747 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следећи програмски активности и пројекти: 
Програмска активност: Функционисање средњих школа  - планирана су средства у износу од 
26.780.000 динара, а остварени су у износу од 12.789.747 динара. 
 

 
ПРОГРАМ  11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

 
Укупно планирана средства износе 57.199.286 динара, остварење износи 26.935.912 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следећи програмски активности и пројекти: 

 
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи- планирана су средства 
у износу од 15.849.286 динара, а остварени су у износу од 9.533.090 динара. 
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Програмска активност: Породочни  и домски смештај  и друге врсте смештаја -  планирана 
су средства у износу од 2.220.000 динара, а остварени су у износу од 891.802 динара. 
Програмска активност:  Дневне  услуге  у  заједници-     планирана су средства у  износу од 
5.200.000 динара, а остварени су у износу од 2.767.667 динара. 
Програмска  активност:  Саветодавно- терапијске  и  социјално-едукативне услуге- 
планирана су средства у износу од 2.250.000 динара, а остварени су у износу од 1.175.000 
динара. 
 
Програмска активност:   Активности Црвеног  крста-    планирана су средства у износу од 
5.100.000 динара, а остварени су у износу од 3.825.000 динара. 
Програмска активност:   Подршка  деци и породицама  са децом-   планирана су средства у 
износу од 610.000 динара, а остварени су у износу од 172.956 динара. 
Програмска активност:  Подршка  рађању  и родитељству-   планирана су средства у износу 
од 5.900.000 динара, а остварени су у износу од 3.600.000 динара. 
 
 
Пројекат: Стипендирање студената  - планирана су средства у износу од 1.873.000 динара, а 
остварени су у износу од 1.704.020 динара. 
Пројекат: Превоз  ученика  средњошколаца   -   планирана су средства у износу од 5.880.000 
динара, а остварени су у износу од 2.040.223 динара. 
Пројекат: Реконструкција зграде дом за старе  -  планирана су средства у износу од 7.000.000 
динара, а није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 

Пројекат: Локални план акције  Рома   -  планирана су средства у износу од 637.000 динара, а 
није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
 
Пројекат: Локални план акције  о деци  - планирана су средства у износу од 600.000 динара, а 
није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
Пројекат: Превоз ученика  основаца  -  планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, и 
остварени су у износу од 1.226.154 динара. 
Пројекат: Канцеларија за смањење сиромаштва -  планирана су средства у износу од 100.000 
динара, а није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
 

 
ПРОГРАМ  12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Укупно планирана средства износе 28.625.000 динара, остварење износи 15.648.580 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следећи програмски активности и пројекти: 

 
Програмска активност: Функционисање установе  примарне здравствене заштите  - 
планирана су средства у износу од 27.685.000 динара, а остварени су у износу од 15.229.240 
динара. 
Програмска активност: Мртвозорство - планирана су средства у износу од 600.000 динара, а 
остварени су у износу од 419.340 динара. 
Програмска  активност:  Спровођење активности  из  области  друштвене   бриге  за  јавно 
здравље - планирана су средства у износу од 340.000 динара, а није остварено у периоду јануар- 
септембар 2020. 
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ПРОГРАМ  13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
 
Укупно планирана средства износе 118.983.479 динара, остварење износи 50.829.331 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следећи програмски активности и пројекти: 

 
Програмска  активност:   Функционисање  локалних  установе   културе   -  планирана  су 
средства у износу од 72.534.605 динара, а остварени су у износу од 41.777.799 динара. 
Програмска  активност:  Јачање  културне   продукције   и   уметничког  стваралаштва   - 
планирана су средства у износу од 8.677.300 динара, а остварени су у износу од 4.243.507 
динара. 
Програмска активност: Унапређење система  очувања  и представљања културно- 
историјског наслеђа  - планирана су средства у износу од 4.457.000 динара, а остварени су у 
износу од 814.527 динара. 
Програмска активност: Остваривање и унапређење  јавног  интереса у области јавног 
информисања-  планирана су средства у износу од 2.200.000 динара, а остварени су у износу од 
775.947 динара. 
Пројекат: Реализација четврте  фазе радова  ради  обезбеђења  радног  простора  за смештај 
Историјског архива  и Завода  за културу  Војвођанских Мађара - планирана су средства у 
износу од 21.600.000 динара, а није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
Пројекат:  Истакнути  празници   Општине   Сента   -  планирана  су  средства  у  износу  од 
 
4.500.000 динара, а остварени су у износу од 654.751 динара. 
Пројекат: Living Archives- Relics of Common  Cultural Heritage (Живи  архиви-  Реликвије 
заједничког културног наслеђа)  -   планирана су средства у износу од 4.514.574 динара, и 
остварени су у износу од 2.262.800 динара. 
Пројекат:  Реконструкција  културног  објеката   у  Сенти,   Главни  Трг  2.  -  планирана  су 
средства у износу од 500.000. динара, и остварени су у износу од 300.000 динара. 
 
 
ПРОГРАМ  14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

 
Укупно планирана средства износе 52.020.000 динара, остварење износи 24.139.675 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следећи програмски активности и пројекти: 
Програмска  активност:  Подршка   локалном  спортским   организацијама,  удружењима   и 
савезима  - планирана су средства у износу од 28.100.000 динара, а остварени су у износу од 
15.750.123 динара. 
Програмска  активност:   Функционисање  локалних  спротских   установа-   планирана  су 
средства у износу од 18.220.000 динара, а остварени су у износу од 8.349.552 динара. 
Програмска активност: Спровођење омладинске политике-  планирана су средства у износу 
од 700.000 динара, а остварени су у износу од 40.000 динара. 
Пројекат: Санација градског  базена - планирана су средства у износу од 5.000.000 динара, а 
није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 

 
ПРОГРАМ  15: ОПШТЕ  УСЛУГЕ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
Укупно планирана средства износе 256.628.889 динара, остварење износи 141.552.432 динара. У 
оквиру овог програма реализовани су следећи програмски активности и пројекти: 

 
Активност:  Функционисање  локалне   самоуправе   и  градских   општина   -  планирана  су 
средства у износу од 185.744.040 динара и остварени су у износу од 100.990.778 динара. 
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Активност: Функционисање месних заједница  - планирана су средства у износу од 16.303.962 
динара и остварени су у износу од 9.622.502 динара. 
Активност: Сервисирање јавног  дуга - планирана су средства у износу од 22.600.000 динара и 
остварени су у износу од 15.066.499 динара. 
Активност: Општинско правобранилаштво - планирана су средства у износу од 3.224.587 
динара и остварени су у износу од 2.024.519 динара. 
 
Активност:  Функционисање  националних  савета   националних  мањина   -  планирана  су 
средства у износу од 300.000 динара и остварени су у износу од 300.000 динара. 
Активност: Текућа буџетска резерва - планирана су средства у износу од 686.300 динара. 
Активност: Стална буџетска резерва - планирана су средства у износу од 150.000 динара. 
Активност:  Управљање  у  ванредним  ситуацијама  -  планирана су  средства  у  износу  од 
9.320.000 динара, а остварени су у износу од 8.919.569 динара. 
Пројекат: Санација уличних фасара  градске куће- 1. фаза- планирана су средства у износу од 
4.500.000 динара, а остварени су у износу од 160.774 динара. 
Пројекат: Куповина  део бивше касарне  - планирана су средства у износу од 3.200.000 динара, 
а није остварено у периоду јануар- септембар 2020. 
 
Пројекат: Капитално одржавање и текуће  поправке објеката  у својини  општине  Сента  - 
планирана су средства у износу од 10.600.000 динара, а остварени су у износу од 4.467.791 
динара. 

ПРОГРАМ  17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Програмска активност: Енергетски менаџмент - планирана су средства у износу од 100.000,00 
динара а није остварено у периоду јануар- септембар 2020.
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186. 
На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 45.   став  1.  
тачка  58)  Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 
7. став 1. alineja 3. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад Сента (“Службени лист 
општине Сента”, бр. 9/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној 30. 
новембра 2020. године, донела је 
 

                                               З А К Љ У Ч А К  
О    УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ  И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  О 
ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У СЕНТИ  ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
I 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај о пословању Центра за социјални 
рад у Сенти за 2019. годину.  

 
II 

 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 551-2/2020-I 
Дана: 30. новембра 2020. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ с.р. 
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187. 
На основу члана 200. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 
бр 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије “, број 129/2007, 
83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 10. Статута општине Сенте 
("Службени лист општине Сента", број 4/2019), Скупштина општине Сента на седници, 
одржаној дана  30. новембра 2020. године донела је 
 

   З А К Љ У Ч А К  
 о усвајању Извештаја о раду и финансијског извештаја за 2019. годину привредног 

друштва са ограниченом одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР Д.О.О. ÜZLETI 
INKUBÁTOR KFT СЕНТА-ZENTA” 

 
I 

Усваја се Извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину привредног друштва са 
ограниченом одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР Д.О.О. ÜZLETI INKUBÁTOR 
KFT СЕНТА-ZENTA”. 
 

II 
Овај Закључак објављује се у “Службеном листу општине Сента”. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 30-32/2020-I 
Дана: 30. новембра 2020. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ с.р. 
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188. 
На основу члана 121. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони и 10/2019), 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), члана 3. став 4. Правилника о општинском 
савету родитеља („Службени гласник РС“, бр. 72/2018), 
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 30. новембра 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА  ОПШТИНСКОГ 

САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ СЕНТА  
 

I 
Констатује се да  је члановима Савета родитеља општине Сента, престаје мандат, због 
истека мандатног периода на који су именовани,  и то следећим лицима:   
 
Биљана Вујачић - представник Савета родитеља  Економске трговинске школе  из Сенте, 
Хајналка Шимон - заменик представника Савета родитеља  Економске трговинске школе  
из Сенте,  
 
Смаил Хрустановић - представник Савета родитеља  Средње медицинске школе из 
Сенте, 
Магдолна Кечкеш Мацонкаи -  заменик представника Савета родитеља  Средње 
медицинске школе из Сенте, 
 
Иштван Багдал - представник Савета родитеља Основне школе „Стеван Сремац“ из 
Сенте, 
Слађана Пољак - заменик представника Савета родитеља   Основне школе „Стеван 
Сремац“ из Сенте, 
 
Андреа Поповић - представник Савета родитеља  Основне музичке школа Стеван 
Мокрањац из Сенте, 
Андреа Мартоноши - заменик представника Савета родитеља Основне музичке школа 
„Стеван Мокрањац“ из Сенте, 
 
Ева Калмар - представник Савета родитеља Основне школе „Темеркењ Иштван“  из  
Торњоша, 
Анита Ковач - заменик представника Савета родитеља   Основне школе „Темеркењ 
Иштван“  из  Торњоша, 
 
Чила Багдал - представник Савета родитеља  Гимназијe са домом ученика за талентоване 
ученике „Бољаи“ из Сенте, 
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Габриела Келемен - заменик представника Савета родитеља  Гимназијe са домом ученика 
за талентоване ученике „Бољаи“ из Сенте, 
 
Шаролта Нађ - представник Савета родитеља Основне школе „Петефи Шандор“ из 
Сенте, 
Зоран Сретеновић - заменик представника Савета родитеља Основне школе „Петефи 
Шандор“ из Сенте, 
 
Тимеа Чепе - представник Савета родитеља  Дечји вртић „Снежана-Hófehérke“ из Сенти 
и 
Чаба Борош Ђеви - заменик представника Савета родитеља  Дечји вртић „Снежана-
Hófehérke“ из Сенти. 
 
Анико Нађ Мељкути - представник Савета родитеља Основне школе „Турзо Лајош“ из 
Сенте, 
Кристина Тот - заменик представника Савета родитеља   Основне школе „Турзо Лајош“ 
из Сенте, 
 
Моника Калман - представник Савета родитеља  Сенћанске гимназије  из Сенте и 
Бригита Мирковић - заменик представника Савета родитеља  Сенћанске гимназије  из 
Сенте. 
 

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

Образложење: 
 

Скупштина општине Сента именовала је Општински савет родитеља општине  Сента, 
решењем број 020-68/2019-I од 19. новембра  2020. године, са мандатом до именовања 
нових чланова Општинског савета родитеља општине Сента почетком школске односно 
радне 2020/2021 године. 
 
Одредбом члана 121. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони и 10/2019), прописано је: 
„Општински савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са 
подручја општине, односно градске општине (у даљем тексту: општина). Представници 
савета родитеља бирају се сваке школске године.“ 
 
Одредбом члана 3. став 1-4. Правилника о општинском савету родитеља („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2018), прописано је:  
 
“Представника родитеља и његовог заменика у Општинском савету, савет родитеља 
установе предлаже сваке радне, односно школске године, у року од 15 дана од дана 
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именовања чланова савета родитеља у установи, а најкасније до првог октобра текуће 
радне, односно школске године.  
 
Савет родитеља установе предлог из става 1. овог члана доставља директору установе, 
који о томе доноси одлуку.  
 
Одлуку из става 2. овог члана директор доставља скупштини општине.  
 
Скупштина надлежне општине у року од 15 дана од дана пријема одлуке из става 2. овог 
члана, именује чланове Општинског савета”.  
 
Одредбом члана 9. став 1. Правилника о општинском савету родитеља, прописано је: 
„Служба општинске управе задужена за скупштинске послове општине обавља 
административно-техничке послове потребне за рад Општинског савета.“ 
 
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 Општинског савета родитеља општине Сента, почетком школске 
односно радне 2020/2021 године истиче 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: 020-73/2020-I 
Дана: 30. новембра 2020. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ с.р. 
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189. 
На основу члана 121. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони и 10/2019), члана 3. став 4. 
Правилника о општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, бр. 72/2018), 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 30. новембра 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ  СЕНТА 

 
I 

Именује се Општински савет родитеља општине  Сента, у следећем саставу: 
 
Ивана Ћирковић - као представница Савета родитеља  Дечји вртић „Снежана-Hófehérke“ 
из Сенти и 
Атила Вереш - као заменик представника Савета родитеља  Дечји вртић „Снежана-
Hófehérke“ из Сенти, 
 
Биљана Вујачић - као представница Савета родитеља  Економске трговинске школе  из 
Сенте, 
Хајналка Шимон - као заменица представника Савета родитеља  Економске трговинске 
школе  из Сенте,  
 
Андреа Мартоноши - као представница Савета родитеља  Основне музичке школа Стеван 
Мокрањац из Сенте, 
Ибоља Чизик - као заменица представника Савета родитеља Основне музичке школа 
„Стеван Мокрањац“ из Сенте, 
 
Ева Калмар - као представница Савета родитеља Основне школе „Темеркењ Иштван“  из  
Торњоша, 
Анита Ковач - као заменица представника Савета родитеља   Основне школе „Темеркењ 
Иштван“  из  Торњоша, 
 
Валериа Варбаи - као представница Савета родитеља Основне школе „Стеван Сремац“ из 
Сенте, 
Норберт Сорчик - као заменик представника Савета родитеља   Основне школе „Стеван 
Сремац“ из Сенте, 
 
Чила Багдал - као представница Савета родитеља  Гимназијe са домом ученика за 
талентоване ученике „Бољаи“ из Сенте, 
Лила Нађ Фодор - као заменица представника Савета родитеља  Гимназијe са домом 
ученика за талентоване ученике „Бољаи“ из Сенте, 
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Шаролта Нађ - као представница Савета родитеља Основне школе „Петефи Шандор“ из 
Сенте, 
Зоран Сретеновић - као заменик представника Савета родитеља Основне школе „Петефи 
Шандор“ из Сенте, 
 
Моника Калман - као представница Савета родитеља  Сенћанске гимназије  из Сенте и 
Корнелиа Молнар - као заменик представника Савета родитеља  Сенћанске гимназије  из 
Сенте, 
 
Рихард Макринов - као представник Савета родитеља Основне школе „Турзо Лајош“ из 
Сенте, 
Ленард Атила - као заменик представника Савета родитеља   Основне школе „Турзо 
Лајош“ из Сенте и 
 
Даринка Лалић Малбашки - као представница Савета родитеља  Средње медицинске 
школе из Сенте, 
Вјерка Ристин - као заменица представника Савета родитеља  Средње медицинске школе 
из Сенте, 
 

II 
 

Мандат чланova Општинског савета родитеља општине Сента траје до именовања нових 
чланова Општинског савета родитеља општине Сента почетком школске односно радне 
2020/2021 године. 
 

III 
 
Одељење за скупштинске и извршне послове Општинске управе Сента као служба 
општинске управе задужена за скупштинске послове општине обавља административно-
техничке послове потребне за рад Општинског савета. 
 

IV 
 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
  
 

Образложење: 
 

Скупштина општине Сента именовала је Општински савет родитеља општине  Сента, 
решењем број 020-68/2019-I од 19. новембра  2020. године, са мандатом до именовања 
нових чланова Општинског савета родитеља општине Сента почетком школске односно 
радне 2020/2021 године. 

 
Дечји вртић „Снежана-Hófehérke“ из Сенти, дана 1. октобра 2020. године, доставила је 
Скупштини општине Сента одлуку директора о предлогу члана и заменика члана 
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Општинског савета родитеља општине Сента.  
 
Економскa-трговинскa школa  из Сенте, дана 2. октобра 2020. године, доставила је 
Скупштини општине Сента одлуку директора о предлогу члана и заменика члана 
Општинског савета родитеља општине Сента.  
 
Основна музичка школа Стеван Мокрањац из Сенте, дана 2. октобра 2020. године, 
доставила је Скупштини општине Сента одлуку директора о предлогу члана и заменика 
члана Општинског савета родитеља општине Сента.  
 
Основна школа „Темеркењ Иштван“ из Сенте, дана 5. октобра 2020. године, доставила је 
Скупштини општине Сента одлуку вршиоца дужности директора о предлогу чланова 
Општинског савета родитеља општине Сента.  
 
Основна школа „Стеван Сремац“ из Сенте, дана 5. октобра 2020. године, доставила је 
Скупштини општине Сента одлуку вршиоца дужности директора о предлогу чланова 
Општинског савета родитеља општине Сента.  
 
Средња медицинска школа из Сенте, дана 25. септембра 2020. године, доставила је 
Скупштини општине Сента одлуку директора о предлогу члана и заменика члана 
Општинског савета родитеља општине Сента.  
 
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“ из Сенте, дана 6. октобра 
2020. године, доставила је Скупштини општине Сента одлуку директора о предлогу члана 
и заменика члана Општинског савета родитеља општине Сента.  
 
Основна школа „Петефи Шандор“ из Сенте, дана 6. октобра 2020. године, доставила је 
Скупштини општине Сента одлуку вршиоца дужности директора о предлогу чланова 
Општинског савета родитеља општине Сента.  
 
Основна школа „Турзо Лајош“ из Сенте, дана 8. октобра 2020. године, доставила је 
Скупштини општине Сента одлуку вршиоца дужности директора о предлогу чланова 
Општинског савета родитеља општине Сента.  
 
Средња медицинска школа из Сенте, дана 16. октобра 2020. године, доставила је 
Скупштини општине Сента одлуку директора о предлогу члана и заменика члана 
Општинског савета родитеља општине Сента.  
 
Сенћанска гимназија из Сенте, дана 30. октобра 2020, доставила је Скупштини општине 
Сента одлуку директора о предлогу члана и заменика члана Општинског савета родитеља 
општине Сента.  
 
Одредбом члана 121. став 1-3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони и 10/2019), прописано је: 
„Општински савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са 
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подручја општине, односно градске општине (у даљем тексту: општина). Представници 
савета родитеља бирају се сваке школске године. 
 
Општински савет родитеља:  
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, 
унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;  
2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за 
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;  
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и 
могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне 
искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији 
општине;  
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са 
питањима из њихове надлежности;  
5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за 
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији 
општине;  
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите 
здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских 
права;  
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 
 
Ближе услове у вези начина рада општинског савета родитеља заједнички прописују 
министар и министар надлежан за послове локалне самоуправе”. 
 
Одредбом члана 2. став 1. Правилника о општинском савету родитеља („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2018), прописано је: „Савет родитеља сваке васпитно-образовне и 
образовно-васпитне установе (у даљем тексту: установа) која има седиште на територији 
јединице локалне самоуправе односно подручју градске општине (у даљем тексту: 
општина) предлаже свог представника и његовог заменика за Општински савет“. 
 
Одредбама члана 3. став 1-4. Правилника о општинском савету родитеља, прописано је:  
“Представника родитеља и његовог заменика у Општинском савету, савет родитеља 
установе предлаже сваке радне, односно школске године, у року од 15 дана од дана 
именовања чланова савета родитеља у установи, а најкасније до првог октобра текуће 
радне, односно школске године.  
 
Савет родитеља установе предлог из става 1. овог члана доставља директору установе, 
који о томе доноси одлуку.  
 
Одлуку из става 2. овог члана директор доставља скупштини општине.  
 
Скупштина надлежне општине у року од 15 дана од дана пријема одлуке из става 2. овог 
члана, именује чланове Општинског савета”.  
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Одредбом члана 9. став 1. Правилника о општинском савету родитеља, прописано је: 
„Служба општинске управе задужена за скупштинске послове општине обавља 
административно-техничке послове потребне за рад Општинског савета.“ 
 
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“. 

 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента, прихватио је одлуке директора образовно-васпитних односно васпитно-
образовних установа са територије општине Сента о предлозима чланова и заменика 
чланова Општинског савета родитеља општине Сента. 
 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
за  именовање Општинског савета родитеља 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: 020-70/2020-I 
Дана: 30. новембра 2020. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ с.р. 
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190. 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Председник општине 
Број: 217-30-1/2020-II 
Дана: 24.11.2020. године 
Сента 
 
На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) 
и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени 
гласник Републике Србије“, број 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 
120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020 и 141/2020), Општински штаб за ванредне 
ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 24. новембра 2020. године 
доноси следећу 
 
 

НАРЕДБУ 
o измени и допуни Наредбе бр. 217-30/2020-II од 18.11.2020. године 

 
I 

Тачка 5. Наредбе бр. 217-30/2020-II од 18.11.2020. године мења се и гласи: 
„ОГРАНИЧАВА СЕ радно време угоститељских објеката и објеката у којима се 
организују игре на срећу тако да ти објекти неће радити од 18 до 06 часова наредног дана. 

 
ОГРАНИЧАВА СЕ број гостију за једним столом на 2 лица. 
 
Изузетно, ограничење из става 2. не односи се на лица која живе у истом породичном 
домаћинству. 

 
ОГРАНИЧАВА СЕ ниво буке испод 40 децибела како би се избегло викање и гласан 
говор.  

 
НАРЕЂУЈЕ СЕ ношење маски за госте осим кад узимају храну и пиће, појачана 
дезинфекција и чишћење просторија, чишћење и брисање столова, наслона столица који се 
додирују рукама и шанкова. 

 
ОГРАНИЧАВА СЕ број гостију у зависности од квадратуре на 4м2 по госту.  

 
Запослени су дужни да контролишу спровођење ових мера.“ 
 
 
 
У тачки 6. Наредбе бр. 217-30/2020-II од 18.11.2020. године мења се алинеја 3. и гласи: 
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„Радно време јавних културно-уметничких установа ограничава се тако да ти објекти неће 
радити од 18.00 часа до 06.00 часова наредног дана.“ 
 
У глави II Наредбе бр. 217-30/2020-II од 18.11.2020. године додаје се тачка 3. која 
гласи: 
„3. Препоручује се родитељима да своју децу не воде у предшколску установу до 4. 
децембра 2020. године. 
НАРЕЂУЈЕ СЕ Дечијем вртићу „Снежана-Hofehérke” да се уведу појачане мере заштите 
у свим јединицима (обавезно ношење маске, појачана дезинфекција и чишћење 
просторија, чишћење и брисање столова, наслона столица који се додирују рукама). 
Овлашћује се командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента да по 
потреби, а у сарадњи са надлежним органима, уради реорганизацију рада Дечијег вртића 
„Снежана-Hofehérke”.” 
 
У глави II Наредбе бр. 217-30/2020-II од 18.11.2020. године додаје се тачка 4. која 
гласи: 
„Препоручује се свим послодавцима са територије општине Сента да свим запосленима 
који су хронични болесници и запосленима изнад 60 година омогуће рад од куће, уколико 
процес рада то дозвољава.” 

 
II 

 
Остале одредбе Наредбе бр. 217-30/2020-II од 18.11.2020. године остају непромењене. 
 
 
 

III 
 
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине 
Сента. 
 
 
                            Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента 
 
                                                             Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р. 
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Садржај: 
 

182. 

О Д Л У К А  О  УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА  2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

1226 

183. О Д Л У К У  О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ 
ЗЕМЉИШТУ 1229 

184. 
О Д Л У К У о изради Измена и допуна Генералног плана насеља Сента 
 

1230 

185. З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине 
Сента за период јануар - септембар 2020. године 1232 

186. 
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја о   пословању 
Центра за социјални рад у Сенти за 2019. годину. 
 

1376 

187. 

З А К Љ У Ч А К  о усвајању Извештаја о раду и финансијског извештаја за 2019. 
годину привредног друштва са ограниченом одговорношћу „ПОСЛОВНИ 
ИНКУБАТОР Д.О.О. ÜZLETI INKUBÁTOR KFT СЕНТА-ZENTA” 
 

1377 

188. Р Е Ш Е Њ Е О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА  
ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ СЕНТА 1378 

189. 
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 
ОПШТИНЕ  СЕНТА 
 

1381 

190. НАРЕДБУ o измени и допуни Наредбе бр. 217-30/2020-II од 18.11.2020. године 
 1386 

 
 

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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