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157. 

У складу са чланом 15.  Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014 и 

95/2018 – др.закон), чланом 6. став 1. тачка 4. и чланом 10. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије („Службени гласник РС“, бр. 25/2013), чланом 61. став 5. и 6. Закона 

о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/2016 и 9/2020- 

др.закон), чланом 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) чланом 45. став 1. тачка 

4. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и Јавним позивом 

за доделу средстава за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова који спороводе јединице локалне самоуправе – ЈП 2/21, 

Скупштина општине Сента дана 28. септембра 2021. године доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности 

стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Сента за 2021. годину и 

утврђивању процедура за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова у општини Сента за 2021. годину 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком, врше се измене Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске 

ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Сента за 2021. 

годину и утврђивању процедура за реализацију мера енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа и станова у општини Сента за 2021. годину ("Службени лист 

општине Сента", број 8/2021). 

 

 

Члан 2.  

 

Члан 3. Одлуке мења се, и гласи: 

 

"Финансијска средства из члана 2. ове Одлуке, укупног износа од 5,000,000.00 динара ће 

бити распоређена за суфинансирање мера енергетске ефикасности према следећем: 

 

1. Укупно 3,167,920.00 динара за унапређење термичког омотача путем појединачних 

мера: 

 

- 2,447,920.00 динара за замену спољњих прозора и врата и других транспарентних 

елемената термичког омотача; 

-  720,000.00 динара за постављање термичке изолације зидова, крова, таваница изнад 

отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према 

негрејаном простору. 
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2. Укупно 1,832,080.00 динара за унапређење термотехничких система објеката путем 

замене система или дела система ефикаснијим системом следећом појединачном мером: 

- замена постојећег котла ефикаснијим котлом (грејач простора или комбиновани грејач):  

прихвата се уградња новог извора топлоте који као гориво користи дрвну масу (пелет, 

брикет, сечка, пиролиза дрвета), природан гас или течни нафтни гас." 

 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина  

Општина Сента Председница Скупштине општине Сента 

Скупштина општине Жофиа Сабо Декањ с.р. 

Број: 320-9/2/2021-I  

Дана: 28.09.2021. године  

Сента  

 

Образложење: 

 

Члан 15.  Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018 – 

др.закон), прописује да су аутномна покрајина и јединица локалне самоуправе дужне да у 

својим плановима развоја планирају потребе за енергијом на свом подручју, као и услове и 

начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са стратегијом и 

програмом.  

 

Члан 6. став 1. тачка 4. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, 

бр. 25/2013), прописује да су основни акти којима се утврђује политика ефикасног 

коришћења енергије, програм и план енергетске ефикасности који доноси јединица 

локалне самоуправе. 

 

Члан 10. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, бр. 25/2013), 

прописује да програм енергетске ефикасности садржи нарочито: 1) планирани циљ уштеда 

енергије, који је у складу са планираним циљевима Стратегије, Програма остваривања 

Стратегије и Акционог плана; 2) преглед и процену годишњих енергетских потреба, 

укључујући процену енергетских својстава објеката; 3) предлог мера и активности које ће 

обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то: (1) план енергетске санације и одржавања 

јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, (2) планове унапређења система 

комуналних услуга (систем даљинског грејања, систем даљинског хлађења, водовод, јавна 

расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и друго), (3) друге мере које се планирају у 

смислу ефикасног коришћења енергије; 4) носиоце, рокове и процену очекиваних 

резултата сваке од мера којима се предвиђа остваривање планираног циља; 5) средства 

потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања.  
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Члан 61. став 5. и 6. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 

104/2016 и 9/2020- др.закон) прописује да јединица локалне самоуправе може донети 

одлуку којом предвиђа бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом 

одржавању и унапређењу својстава зграде, у ком случају јединица локалне самоуправе 

обезбеђује средства у буџету за учешће у пројектима финансирања ових активности и 

доноси одлуку којом прописује поступак доделе средстава, проценат учешћа и услове под 

којима јединица локалне самоуправе учествује у финансирању ових активности. Средства 

за финансирање ових радова обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) прописује да Скупштина 

општине, у складу са  законом, доноси програм развоја општине и појединих делатности. 

Члан 45. став 1. тачка 4. Статута општине Сента („Службени лист оопштине Сента“, бр. 

4/2019), прописује да Скупштина општине, у складу са законом доноси план односно 

програм развоја Општине и појединих делатности, планске документе јавних политика, 

средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом. 

 

Министарство рударства и енергетике Републике Србије је расписало Јавни позив за 

доделу средстава за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова који спороводе јединице локалне самоуправе – ЈП 2/21.  Тачка 

IV. став 1. тачка 3. Јавног позива прописује да је приликом подношења пријаве потребно 

приложити акт јединице локалне самоуправе о финансијској подршци унапређењу 

енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији ЈЛС 

који садржи планиране мере везане за спровођење енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова, усвојен од стране надлежног органа ЈЛС. 

 

Kако се указала потреба за изменама распоређених финансијских средстава којa су била 

предвиђена за суфинансирање мера енергетске ефикасности из Одлуке о финансијској 

подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и 

станова у општини Сента за 2021. годину и утврђивању процедура за реализацију мера 

енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Сента за 

2021. годину ("Службени лист општине Сента", број 8/2021), Општинско веће предлaжe 

Скупштини општине Сента доношење ове Одлуке у предложеном тексту. 
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158. 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 

15/2016 и 88/2019), члана 43. Одлуке о оснивању Јавног комунално-стамбеног предузећа  

Сента („Службени гласник РС“ бр. 2/2013 и 15/2016) и члана 45. става 1. тачке 12. Статута 

општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 4/2019), Скупштина општине Сента 

на својој седници, одржаној 28.септембра 2021. године доноси 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА 

 

Члан 1. 

Спроводи се jавни конкурс за избор директора Јавног комунално-стамбеног 

предузећа Сента. 

 

Члан 2. 

Утврђује се текст јавног конкурса за избор директора Јавног комунално-стамбеног 

предузећа Сента, који текст се прикључује овој одлуци и чини њен саставни део. 

 

Члан 3. 

Текст јавног конкурса за избор директора Јавног комунално-стамбеног предузећа 

Сента, доставља се ради објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" и 

дневним новинама „Политика“ у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке.  

Текст јавног конкурса објављује се и на интернет страници општине Сента, уз 

обавезно навођење података о времену објављивања огласа о јавном конкурсу у 

"Службеном гласнику Републике Србије".  

 

Члан 4. 

Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сента  

Скупштина општине Сента 

Број: 016-11/2021-I 

Дана:28. септембра 2021. године  

С е н т а 

 

Председница Скупштине општине Сента  

 

Жофиа Сабо Декањ  c. p. 

 

 

Образложење: 

 

Према одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 

15/2016) и члана 43. Одлуке о оснивању Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента 

(„Службени лист општине Сента“ бр. 2/2013 и 15/2016), спровођење јавног конкурса за 

избор директора јавног предузећа започиње доношењем одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора јавног предузећа, коју одлуку доноси орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе.  

 

Према тачки 12. става 1 члана 45 Статута општине Сента („Службени лист 

општине Сента“ бр. 4/2019) Скупштина општине, у складу са законом именује и 

разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност 

на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким 

актом. 

 

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 

јавног предузећа подноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, а предлог за 

доношење одлуке може поднети и надзорни одбор јавног предузећа преко органа управе 

јединице локалне самоуправе.  
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Текст јавног конкурса припрема орган управе јединице локалне самоуправе, на 

чији се предлог доноси и одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

јавног предузећа.  

 

Текст јавног конкурса и предлог одлуке o спровођењу јавног конкурса за избор 

директора јавног предузећа надлежни орган јединице локалне самоуправе, доставља 

органу надлежном за доношење одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора, 

тј Скупштини општине. 

 

Према ставу 2 члана 43. Одлуке о оснивању Јавног комунално-стамбеног предузећа 

Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 2/2013 и 15/2016) предлог за доношење 

одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа подноси 

Општинско веће општине Сента а предлог за доношење одлуке може поднети и надзорни 

одбор јавног предузећа преко Општинског већа општине Сента. 

 

Скупштина општине, после доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса, 

доставља текст јавног конкурса ради објављивања у "Службеном гласнику Републике 

Србије" и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије, у року који не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке 

о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа.  

 

Оглас о јавном конкурсу објављује се и на интернет страници општине, с тим што 

се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у "Службеном гласнику 

Републике Србије".  

 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 

Скупштина општине, је својим Закључком утврдило предлог Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента. те предлаже се 

Скупштини општине Сента разматрање и усвајање Одлуке о спровођењу јавног конкурса 

за избор директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента. 
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Скупштина општине Сента на основу члана 30. и 36. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), оглашава  

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

СЕНТА 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 

Назив: Јавно комунално стамбено предузеће Сента,  

Седиште:  Сента, ул. Илије Бирчанина бр. 2. 

Матични број: 08139679 

2. ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ:  

директор Јавно комунално стамбено предузеће Сента 

3. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА:  

За директора јавног предузећа именује се лице које испуњава следеће услове:  

1)  да је пунолетно и пословно способно лице;  

2)  да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама;  

3)  да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) ;  

4)  да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа;  

5)  да познаје област корпоративног управљања;  

6)  да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;  

7)  да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8)  да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
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9)   да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то:  

 (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 (2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 (3) обавезно лечење наркомана; 

 (4) обавезно лечење алкохоличара;  

 (5) забрана вршења позива, делатности и дужности.  

 

4. МЕСТО РАДА:  

Сента, ул. Илије Бирчанина бр. 2. 

5. РОКУ У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:  

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана и почиње да тече наредног дана од 

дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".  

6. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ: Едит 

Шарњаи Рожа, начелник Општинске управе општине Сента, 24400 Сента, Главни трг. Бр. 

1., тел. бр: 024/655-404, моб: 064/8725412, mail адреса:  r.edit@zenta-senta.co.rs 

7. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ је:   

Комисија за именовање директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, 24400 

Сента, Главни трг бр. 1., са назнаком „За конкурс за именовање директора Јавног 

комунално-стамбеног предузећа Сента“. 

8. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:  

назив радног места на који се кандидат/киња пријављује, пријава са биографијом и 

наводима о досадашњем радном искуству, уверење о држављанству, извод из матичне 

књиге рођених, диплома о стручној оспособљености, исправе којима се доказује радно 

искуство у струци (потврда, решење или други акт из којих се види на којим пословима и 

са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији, која су оверена код јавног 

бележника. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази, Комисија за именовања општине Сента одбацује закључком против кога није 

допуштена посебна жалба.  
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Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, у дневном 

листу „Политика“ и на интернет страници општине Сента : www.zenta-senta.co.rs. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сента  

Скупштина општине Сента 

Број: 02-5 /2021-I 

Дана: 28. септембра 2021. године  

С е н т а 

 

Председница Скупштине општине Сента  

 

Жофиа Сабо Декањ  c. p. 

 

 

 

  

http://www.zenta-senta.co.rs/
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159. 

На основу члана 31. и 34. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике 

Србије", број 15/2016 и 88/2019), члана 41. и 42. Одлуке о оснивању Јавног комунално-

стамбеног предузећа Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 2/2013 и 15/2016) и 

члана 45. става 1. тачке 12. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", бр. 

4/2019), Скупштина општине Сента на седници одржаној 28. септембра 2021. године 

доноси  

 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА  

 

I 

Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног 

комунално-стамбеног предузећа Сента (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

 

1. Марија Пастор, дипл.правник из Сенте - председник Комисије, 

2. Тамаш Поша из Богараша - члан Комисије, 

3. Андраш Кошицки, из Сенте - члан Комисије, 

4. Зоран Марчета, из Сенте - члан Комисије и 

5. Марија Ковач, из Сенте - члан Комисије. 

 

II 

 

Задатак Комисије је да:  

 спроводи јавни конкурс за избор директора Јавног комунално-стамбеног предузећа 

Сента и по одлуци и конкурсу Скупштине општине Сента,  

 размотри поднете пријаве,  

 закључком одбаци неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази,  

 утврђује да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава 

услове за именовање,  

 саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање,  
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 спроводи изборни поступак међу кандидатима који испуњавају услове за 

именовање,  

 утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора, 

оцењивањем у изборном поступку стручне оспособљености, знања и вештина, 

писменом провером, усменим разговором или на други одговарајући начин,  

 уколико у изборном поступку спроводи писмену проверу, приликом те провере 

обавештава кандидате о месту, дану и времену када ће се обавити усмени разговор 

са кандидатима,  

 сачињава ранг листу кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима 

према прописаним мерилима,  

 доставља Општинском већу општине Сента, ранг листу са највише три најбоље 

рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, као и 

записник о изборном поступку,  

 омогући увид у документацију јавног конкурса по захтеву кандидата који је 

учествовао у изборном поступку, под надзором Комисије, у року од два дана од 

дана пријема захтева,  

 одлучује о даљем току поступка уколико именовани кандидат не ступи на рад у 

року који је одредила Скупштина општине Сента, као ни сви наредни именовани 

кандидати са листе за именовање.  

 

III 

Комисија ради у седницама.  

О раду на седници води се записник.  

Комисија пуноважно одлучује када седници присуствује више од половине чланова 

Комисије.  

 

IV 

Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за учествовање у раду 

седнице Комисије у складу са одредбама Одлуке о накнадама одборника и чланова радних 

тела у Скупштини општине ("Службени лист општине Сента", бр. 25/2010 и 10/2011).  

 

V 

Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Одсек за 

скупштинске и извршне послове Општинске управе општине Сента. 
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VI 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Сента".  

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сента  

Скупштина општине Сента 

Број: 020-100/2021-I 

Дана: 28. септембра 2021. године  

С е н т а 

 

Председницa Скупштине општине Сента  

 

Жофиа Сабо Декањ  c. p. 

 

 

Образложење: 

 

Према одредбама Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 

15/2016 и 88/2019) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке о оснивању Јавно-комунално-

стамбеног предузећа Сента ("Службени лист општине Сента", број 2/2013 и 15/2016), 

директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса.  

 

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора (у 

даљем тексту: комисија). Чланом 34. став 1. Закона прописано је да Комисија јединице 

локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник, а према ставу 2. истог 

члана Комисију за јединице локалне самоуправе образује орган који је статутом јединице 

локалне самоуправе одређен као надлежан за именовање директора.  

 

Чланом 42. став 2. Одлуке о оснивању Јавно-комунално-стамбеног предузећа Сента 

("Службени лист општине Сента", број 2/2013 и 15/2016) прописано је да председник и 

чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини аутономне 

покрајине, одборници у скупштинама јединица локалне самоуправе, као ни именована 
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лица у органима државне управе, органима аутономне покрајине или органима јединица 

локалне самоуправе. 

 

Према члану 45. став 1. тачка 12 Статута општине Сента („Службени лист општине 

Сента“ бр. 4/2019) Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава 

надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут 

јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 

 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката, је својим 

Закључком утврдило предлог Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за 

избор директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, те предлаже се Скупштини 

општине Сента разматрање и усвајање горе наведеног Решења. 
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Садржај: 

 

157. 

О Д Л У К A о изменама Одлуке о финансијској подршци унапређењу 

енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова у 

општини Сента за 2021. годину и утврђивању процедура за реализацију 

мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у 

општини Сента за 2021. годину 

 

2401 

158. 

О Д Л У К A  О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

СЕНТА 

2404 

159. 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-

СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА  

2410 

 

 

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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