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01. 

На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 73. Статута 

општине Сента („Службени лист општина Сента“, број 4/2019), Скупштина општине Сента 

на седници одржаној 04. фебруара 2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ СЕНТА 

 

I  
Констатује се престанак функције члана Општинског већа општине Сента Имреу Сиђију, 

због наступања смрти. 

 

II 

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

 

Образложење: 

 

На Конститутивној седници Скупштине општине Сента одржаној дана 21. августа 2020. 

године, Имре Сиђи из Кевија, изабран је за члана Општинског већа општине Сента. 

 

Дана 28. новембра 2021. године, Имре Сиђи је преминуо. 

 

На основу изнетог, донето је Решење као у диспозитиву.  

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 

управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 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      Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента 

Број: 020-2/2022- I                    Жофиа Сабо Декањ с.р. 

Дана: 04. фебруара 2022. године 

С  е  н  т  а 
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02. 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), 

члана 45. став 1. тачка 17. и 64. Статута општине Сента („Службени лист општина Сента“, 

број 4/2019), Скупштина општине Сента на седници одржаној 04. фебруара 2022. године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СЕНТА 

 

I  
За члана Општинског већа општине Сента, изабрана је: 

- ЕРИКА БИРКАШ, економски техничар из Сенте, за област комуналних делатности. 

 

II 

Члан Општинског већа општине Сента је на сталном раду у општини Сента, од дана 

давања писмене изјаве да желе да буду на сталном раду у општини Сента. 

 

III 

Мандат члану Општинског већа траје док траје мандат Општинског већа. 

 

IV 

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

 

Образложење: 

 

Одредба члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописује да Скупштина 

општине, у складу са законом: 12) бира и разрешава председника општине и, на предлог 

председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа. 

 

Одредба члана 45. став 1. тачка 17. Статута општине Сента прописује да Скупштина 

општине, у складу са законом бира и разрешава председника Општине и, на предлог 

председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа. 

 

Одредба члана 64. Статута општине Сента прописује да Општинско веће чине председник 

Општине, заменик председника Општине, као и још пет чланова Општинског већа које 

бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова 

од укупног броја одборника. 

Председник Општине је председник Општинског већа. 

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. 

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине. 

Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и 

обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског 

већа. 
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Изабрани члан Општинског већа полаже заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду 

Општинског већа општине Сента придржавати Устава, закона и статута општине Сента, и 

да ћу часно и непристрасно вршити дужност члана Општинског већа општине Сента, 

руководећи се интересима грађана“. 

Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини. 

 

Председник општине Сента, Рудолф Цегледи је дана на седници Скупштине општине 

Сента дана 04. фебруара 2022. године, предложио Скупштини општине Сента за кандидата 

за члана Општинског већа општине Сента Ерику Биркаш, за област комуналних 

делатности.  

 

Након спроведеног тајног гласања, у складу са Пословником о раду Скупштине општине, 

за члана Општинског већа изабрана је Ерика Биркаш. 

 

На основу изнетог, донето је Решење као у диспозитиву.  

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 

управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 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      Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента 

Број: 020-3/2022- I                    Жофиа Сабо Декањ с.р. 

Дана: 04. фебруара 2022. године 

С  е  н  т  а 
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03. 

На основу члана 27. става 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 

члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018) и члана 45. става 1. 

тачке 89. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 4/2019), 

Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 04. фебруара 2022. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА  ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА БЕЗ 

НАКНАДЕ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком, у складу са законом, врши се без накнаде, непосредном погодбом 

пренос права јавне својине Општине Сента на Републику Србију на непокретностима и то: 

- градско грађевинско земљиште – земљиште под зградом и другим објектом 

површине 302 м2 које се налази у Сенти, ул. Новосадски пут, на катастарској парцели број 

7948/4 КО Сента, уписанo као јавна својина Општине Сента у 1/1 делу у Лист 

непокретности број 18503 КО Сента, 

- објекат број 1 - зграда државних органа и организација површине 302 м2 која се 

налази у Сенти, ул. Новосадски пут, на катастарској парцели број 7948/4 КО Сента, 

уписана као јавна својина Општине Сента у 1/1 делу у Лист непокретности број 18503 КО 

Сента, 

- градско грађевинско земљиште – земљиште под зградом и другим објектом 

површине 15 м2 које се налази у Сенти, ул. Новосадски пут, на катастарској парцели број 

7948/4 КО Сента, уписанo као јавна својина Општине Сента у 1/1 делу у Лист 

непокретности број 18503 КО Сента, 

- објекат број 2 - зграда државних органа и организација површине 15 м2 која се 

налази у Сенти, ул. Новосадски пут, на катастарској парцели број 7948/4 КО Сента, 

уписана као јавна својина Општине Сента у 1/1 делу у Лист непокретности број 18503 КО 

Сента, 

- градско грађевинско земљиште – земљиште које служи за војне потребе површине 

3901 м2 које се налази у Сенти, ул. Новосадски пут, на катастарској парцели број 7948/4 

КО Сента, уписанo као јавна својина Општине Сента у 1/1 делу у Лист непокретности број 

18503 КО Сента. 

Пренос права јавне својине Општине Сента на Републику Србију на 

непокретностима из става 1. овог члана врши се ради изградње нове зграде за потребе 

републичких правосудних органа са седиштем у Сенти. 
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Члан 2. 

 

Овлашћује се председник Општине Сента да после доношења одлуке Владе 

Републике Србије о прибављању непокретности описаној у члану 1. ове одлуке и по 

претходно прибављеном мишљењу општинског правобранилаштва закључи уговор са 

овлашћеним представником Републике Србије о преносу права јавне својине Општине 

Сента на Републику Србију на предметним непокретностима. 

 

Члан 3. 

 

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

општине Сента“. 

 

Образложење: 

Према члану 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), јавну 

својину чини право својине Републике Србије – државна својина, право својине аутономне 

покрајине – покрајинска својина и право својине јединице локалне самоуправе – 

општинска, односно градска својина.  

Према члану 26. став 1. тачка 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 

број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 

153/2020), располагањем стварима у јавној својини, у смислу овог закона, сматра се пренос 

права јавне својине на другог носиоца права јавне својине (са накнадом или без накнаде), 

укључујући и размену.  

Према члану 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), о 

прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под 

условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у 

складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.  

Према члану 5. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2018), у 

случају преноса права јавне својине на непокретности између различитих носилаца тог 

права, непокретности се могу преносити испод тржишне цене, односно без накнаде, с тим 

да такво располагање мора бити посебно образложено.   

Према члану 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018) и 

члану 45. став 1. тачка 89. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
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4/2019), Скупштина општине, у складу са законом обавља и друге послове утврђене 

законом и статутом. 

Дана 23. 12. 2021. године се министарка правде, Маја Поповић дописом број 464-

00-001/2021-12 обратила председнику општине Сента и позивајући се на потребу 

Министарства правде за обезбеђењем квалитетног простора за смештај правосудних 

органа са седиштем у Сенти, чиме би се трајно решио проблем смештаја и обезбедили 

одговарајући услови за рад истих, обавестила Општину Сента да је Министарство правде 

заинтересовано за изградњу нове зграде за потребе правосудних органа у Сенти на 

понуђеној локацији у улици Новосадски пут, на катастарској парцели број 7948/4 КО 

Сента, уписаној у Лист непокретности број 18503 КО Сента.  

Министарка правде је предметним дописом затражила од надлежних служби 

Општине Сента да се започне са процедуром за доношење одлуке Општине Сента о 

преносу права јавне својине Општине Сента у јавну својину Републике Србије, 

непосредном погодбом, без накнаде, на непокретностима у улици Новосадски пут у Сенти, 

које чине објекат уписан под редним бројем 1. као „зграда државних органа и 

организација“, површине 302 м2, објекат уписан под редним бројем 2. као „зграда 

државних органа и организација“, површине 15 м2, постојећи на катастарској парцели број 

7948/4 КО Сента, уписани у Лист непокретности број 18503 КО Сента и градско 

грађевинско земљиште укупне површине 4218 м2 на катастарској парцели број 7948/4 КО 

Сента, уписаној у Лист непокретности број 18503 КО Сента, за потребе Министарства 

правде, ради изградње зграде правосудних органа у Сенти. 

Дана 11. 01. 2022. године су се службеници Општинске управе општине Сента 

обратили Агенцији за реституцију следећим Захтевом за достављање података: „С обзиром 

да Општина Сента намерава да преноси на Републику Србију право јавне својине на 

непокретностима који се налазе на катастарској парцели број 7948/4 КО Сента које 

непокретности су уписане у Лист непокретности број 18503 КО Сента, молимо Вас да нам 

у смислу члана 62. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник 

РС“, број 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 – одлука УС, 95/2018 и 153/2020) доставите 

податак да ли су у складу са Законом о пријављивању и евидентирању одузете имовине 

(„Службени гласник РС“, број 45/05) поднете пријаве ради враћања предметних 

непокретности бившим власницима односно њиховим правним следбеницима, а уколико 

јесу, да ли су ти поступци правноснажно окончани“. 

Дана 02. 02. 2022. године Агенција за реституцију је издала обавештење број: 446-

06-021-000079/2022-01 према којем:  

„Увидом у елeктронску базу података Агенције за реституцију, није пронађен 

захтев за враћање одузете имовине односно обештећење за кат. парцелу 7948/4 све КО 

Сента.  
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На званичном веб-сајту Агенције за реституцију www.restitucija.gov.rs, објављени су 

изводи из захтева из члана 42. став 1. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.“ 

Увидом у Лист непокретности број 18503 КО Сента од 20. 01. 2022. године су 

службеници Општинске управе општине Сента установили да је Општина Сента носилац 

права јавне својине градског грађевинског земљишта – земљишта под зградом и другим 

објектом површине 302 м2, објекта број 1 - зграде државних органа и организација 

површине 302 м2, градског грађевинског земљишта – земљишта под зградом и другим 

објектом површине 15 м2, објекта број 2 - зграде државних органа и организација 

површине 15 м2 и градског грађевинског земљишта – земљишта које служи за војне 

потребе површине 3901 м2, сви ови се налазе у Сенти, ул. Новосадски пут, на катастарској 

парцели број 7948/4 КО Сента и уписани су као јавна својина Општине Сента у 1/1 делу у 

Лист непокретности број 18503 КО Сента. 

Посебно образложење преноса права јавне својине предметних непокретности без 

накнаде, у смислу члана 5. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике 

Србије“, број 16/2018): републички правосудни органи са седиштем у Сенти тренутно раде 

под отежаним околностима, јер им тренутно не стоји на располагање адекватна величина 

простора у згради у којој су тренутно смештени, а с друге стране и Општини Сента је у 

интересу да се обезбеди квалитетан простор за изградњу адекватне зграде за потребе 

републичких правосудних органа са седиштем у Сенти, чиме би се трајно решио проблем 

смештаја и обезбедили одговарајући услови за рад истих. 

На основу напред наведених, Општинско веће општине Сента, као овлашћени 

предлагач аката које доноси Скупштина општине Сента предложило је доношење Одлуке 

о преносу права јавне својине на непокретности без накнаде. 

  

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 

Сента за доношење Одлуке о преносу права јавне својине на непокретности без накнаде и 

мишљења Одбора за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и екологију, донела је 

одлуку као у диспозитиву.   

 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сента              Председница Скупштине општине Сента   

Скупштина општине Сента 

Број: 46-1/2022-I      Жофиа Сабо Декањ  c. p. 

Дана: 04. фебруара 2022. године   

С е н т а 

 

7

http://www.restitucija.gov.rs/


 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

04. 

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

95/2018 – др.закон и 40/2021), 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, 47/2018 и 111/2021) чланом 45. став 1. тачка 4. Статута општине Сента 

(„Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и Јавног позива за доделу средстава за 

финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и стамова 

које спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине бр. ЈП 1/22 расписаном 

од стране Министарства рударства и енергетике – Управе за финансирање и подстицање 

енергетске ефикасности објављеном дана 01. фебруара 2022. године, Скупштина општине 

Сента дана 04. фебруара 2022. године доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, 

породичних кућа и станова у општини Сента за 2022. годину и утврђивању процедура 

за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова у општини Сента за 2022. годину 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком, дефинише се износ и утврђују мере финансијске подршке унапређењу 

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

2022. годину. 

 

 

Члан 2.  

 

Општина Сента је, ради пружања финансијске подршке унапређењу енергетске 

ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Сента за 2022. 

годину,  у буџету општине Сента за 2022. годину обезбедила финансијска средства у 

износу од 2,700,000.00 динара.  

 

Општина Сента ће, ради обезбеђења додатних финансијских средстава за пружање 

финансијске подршке унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних 

кућа и станова у општини Сента за 2022. годину у износу од 2,700,000.00 динара, 

аплицирати на Јавни позив за доделу средстава за финансирање програма енергетске 

санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спороводе јединице локалне 

самоуправе који је расписан од стране Министарства рударства и енергетике. 
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Члан 3. 

 

Финансијска средства из члана 2. ове Одлуке, укупног износа од 5,400,000.00 динара ће 

бити распоређена за суфинансирање мера енергетске ефикасности према следећем: 

1) унапређење термичког омотача путем: 
(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су 

окапнице, 

прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на 

демонтажи и 

правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и 

одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-

картон плочама, 

глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида, 

(2) постављања термичке изолације зидова, таваница изнад отворених пролаза, 

зидова, 

подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, 

(3) постављања термичке изолације испод кровног покривача. Ова мера може 

обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни 

систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног 

покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних 

елемената крова; 

 

2) унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела 

система ефикаснијим системом путем: 
(1) замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, 

(2) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег 

прибора, 

(3) уградње топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач), 

(4) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи, 

(5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 

количине 

топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили), 

3) уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему 

потрошне топле воде, 

4) уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење 

предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке 

документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и 

пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са 

законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.  
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Члан 4.  

 

Процедура за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова у општини Сента за 2022. годину обухвата следеће кораке: 

 

1. Израда Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова у општини Сента за 2022. годину; 

 

2. Усвајање Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова у општини Сента за 2022. годину од стране Општинског 

већа општине Сента;  

 

3. Припрема конкурсне документације за избор привредних субјеката који ће 

учествовати у реализацији мера у складу са Правилником; 

 

4.  Припрема конкурсне документације за избор корисника у складу са Правилником; 

 

5. Формирање Комисије за преглед и оцену поднетих докумената како привредних 

субјекта, тако и корисника; 

 

6. Припрема и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за привредне субјекте; 

 

7. Објављивање јавног конкурса; 

 

8. Прикупљање пријава привредних субјеката; 

 

9. Преглед и оцена поднетих документа од стране привредних субјеката; 

 

10. Припрема и објављивање листе привредних субјеката који испуњавају услове из 

конкурса; 

 

11. Припрема одлуке о расписивању јавног конкурса за кориснике; 

 

12. Објављивање јавног конкурса; 

 

13. Прикупљање пријава грађана/корисника; 

 

14. Преглед и оцена поднетих захтева за суфинансирање од стране корисника; 

 

15. Припрема и објављивање листе корисника којима су одобрена средства за 

суфинансирање; 

 

16. Потписивање уговора; 
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17. Домаћинства врше набавку добара или услуга од селектованог привредног субјекта; 

 

18. Подношење захтева за исплату средстава за суфинансирање; 

 

19. Исплата средстава из буџета општине Сента и 

 

20. Мониторинг спроведених мера. 

  

Члан 5. 

 

Овлашћује се председник општине Сента да посебним решењем формира радна тела за 

спровођење процедура из члана 4. ове Одлуке, а којим ће се формализовати састав и 

надлежности истих као и рокови за извршење. 

 

Стручне и административне послове за радно тело обављаће Одељење за привреду и 

локални економски развој Општинске управе општине Сента. 

 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 6. 

 

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: 30-3/2022-I  

Дана: 04. фебруара 2022.  

Сента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

Образложење: 

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

40/2021), прописује да су Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе дужне да у 

ссвојим 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 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, 47/2018 и 111/2021) 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. 
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05. 

На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 89/2013 – одлука УС, 132/2014, 154/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 

др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 7. Правилника о садржини, поступку и начину 

доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, бр. 

27/2015) и члана 45. тачка 21. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 

бр. 4/2019) Скупштина општине Сента, на седници одржаној 04. фебруара 2022. године, 

доноси 

  

 Г О Д И Ш Њ И    П Р О Г Р А М  

уређивања грађевинског земљишта општине Сента за 2022. годину 

1. УВОДНИ ДЕО 

Изради Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину (у даљем 

тексту: Програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 89/2013 – одлука УС, 

132/2014, 154/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и одребама Правилника 

о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта 

(„Службени гласник РС“, бр. 27/2015).  

Годишњи програм просторно обухвата територију општине Сента.  

Годишњи програм се доноси за 2022. годину и израђен је у складу са Средњорочним 

програмом уређивања грађевинског земљишта за период од 2018. до 2022. године и 

Одлуком о буџету општине Сента за 2022. годину („Сл. лист општине Сента“, бр. 31/2021). 

Општинска управа општине Сента објавила је нацрт Годишњег програма уређивања 

грађевинског земљишта за 2022. годину на званичној интернет страници општине Сента 

дана 21. 01. 2022. године, са позивом свим заинтересованим лицима да начелнику 

Одељења за грађевинске и комуналне послове Општинске управе општине Сента доставе 

своје коментаре у року од 10 дана од дана објављивања. 

У датом року приспели су следећи коментари: ____.  

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач материјала за седнице 

Скупштине општине Сента утврдило је Предлог Годишњег програма уређивања 

грађевинског земљишта за 2022. годину и исти упутило Скупштини општине Сента ради 

разматрања и доношења. 

2. ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

2.1. Усклађеност Програма са циљевима просторног развоја јединице локалне 

самоуправе 

Општина Сента тежи ка рационалном улагању у објекте комуналне инфраструктуре и 

стварању услова за даљи континуални развој јединице локалне самоуправе.  

Реализација планираних радова допринеће квалитетнијој опремљености насељених места 

комуналном инфраструктуром и заштити животне средине.  

2.2. Усклађеност Програма са циљевима развоја у појединим делатностима 

Ефекти који се очекују од извршења програма:  
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- квалитетнија опремљеност насељених места комуналном инфраструктуром (изградња 

савременог коловоза, здрава питка вода, одвођење отпадних вода)  

- побољшање и проширење квалитета постојећих комуналих система  

- опремање индустријских зона комуналном инфраструктуром чиме се стварају 

могућности за нове производне капацитете и отварање нових радних места  

- побољшање услова у образовним, културним и здравственим установама, побољшање 

туристичких капацитета, стварање бољих услова за развој спорта и рекреације, 

квалитетнија заштита животне средине, повећање степена безбедности и области цивилне 

заштите и одбране.  

2.3. Могућности измена и допуна Програма  

Претпоставља се могућност за укључивање у Програм нових активности при коме треба 

поштовати услове да би се спречио нежељени утицај нових на већ предвиђене радове. 

Најбитнија активност из Програма чија се реализација мора обезбедити је израда планских 

докумената, јер би без тога, због функционалне зависности, било доведено у питање 

извршење других предвиђених радова. 

Условно предвиђени објекти и радови (разлог условног предвиђања је да нема поузданих 

доказа да ће бити извршени у програмском периоду): 

1. прибављање земљишта на делу бившег војног комплекса „11. новембар“ у Сенти: 

мада се интензивно ради на реализацији овог пројекта, нема поуздане информације 

о томе да ли ће до краја 2022. године бити стицани законски услови за реализацију 

овог правног посла – наиме уговор о преносу дела бившег војног комплекса „11. 

новембар“ у Сенти ће моћи да се закључи тек када Влада Републике Србије о томе 

доноси исправну одлуку и када ванкњижни објекти на предметном земљишту буду 

уписани код Службе за катастар непокретности; 

2. израда Плана детаљне регулације трасе државног пута IIа реда бр. 105 унутар 

грађевинског подручја насеља Сента и израда пројектне документације за санацију 

зграде Основне школе Стеван Сремац у Сенти: пошто је израда предметних 

планских аката дуготрајан посао, нема поуздане информације о томе да ли ће до 

краја 2022. године бити и завршена. 

3. СТАЊЕ ИЗВРШЕЊА РАДОВА ОБУХВАЋЕНИХ СРЕДЊОРОЧНИМ 

ПРОГРАМОМ 

С обзиром да је Општина Сента у текућој години и у претходним годинама добила 

значајна средства из наменских трансфера од виших нивоа власти, а и из иностраних 

донација, велики део Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за 

период од 2018. до 2022. године је већ реализован у целости или је бар започет. 

А) У целости су реализовани следећи програмски задаци односно пројекти из 

Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за период од 2018. до 2022. 

године: 

1. израда Плана детаљне регулације за енергетски објекат за производњу топлотне 

енергије (топлана) у делу блока 49 у Сенти, 

2. комунално опремање и изградња нове Топлане, 
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3. израда пројектне документације ради реконструкције објекта Дома за старе,  

4. изградња саобраћајница – асфалтних путева у улицама Баштенска и Чуке Золтана у 

Сенти, 

5. изградња канализационе мреже у деловима улице Петефи Бригаде и Берта Иштвана, 

6. израда и постављање табли исписаним и на језицима националних мањина, 

7. светлошна сигнализација у Торњошу (нови семафор), 

8. пројекат Градови у Фокусу – Реконструкција парка „Стеван Сремац“ у Сенти, 

9. откуп топловодне мреже (чији купопродајни уговор је додуше закључен још пре почетка 

периода за који је Средњорочни програм донет, али је исплата последњих рата 

купопродајне цене извршена тек 2019. године), 

10. израда Просторног плана општине Сента,  

11. израда Плана генералне регулације насеља Сента, 

12. израда Плана детаљне регулације за блок 8 дела блока 7 и дела блока 9. 

 

Б) Сваке године се редовно врши реализација следећих програмских задатака односно 

пројеката из Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за период од 

2018. до 2022. године: 

1. управљање грађевинским земљиштем (нпр. решавање имовинско-правних односа, 

исплата таксе итд.) 

2. текуће поправке и одржавање јавне расвете на територији општине Сента, 

3. редовно одржавање путева, одржавање банкина, редовно одржавање саобраћајне 

сигнализације и опреме на путу, одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације, 

одржавање путева у зимском периоду, одржавање путних прелаза преко жељезничких 

пруга, одржавање система за одводњавање пута, 

4. одржавање јавних зелених површина,  

5. чишћење јавних површина, 

6. одржавање фонтане и дечијих игралишта на јавним површинама, одржавање градске 

плаже, израда и постављање бетонских кугла, 

7. израда пројектно-техничких документација, вршење стручног надзора и осталих 

пратећих радњи у вези разних инвестиција комуналног опремања земљишта. 

 

В) У току је реализација следећих програмских задатака односно пројеката из 

Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за период од 2018. до 2022. 

године: 

1. прибављање земљишта на делу бившег војног комплекса „11. новембар“ у Сенти, 

2. израда Плана детаљне регулације трасе државног пута IIа реда бр. 105 унутар 

грађевинског подручја насеља Сента.  

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР РАДОВА ИЗ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА КОЈИ 

ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ НА ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ  

Критеријуми за избор радова из средњорочног програма који се налазе у годишњем 

програму за 2022. године сврставају се према следећем: 

А) текући радови који се морају наставити, 
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Б) приоритет међу другим радовима, 

В) технолошки услови који опредељују прихваћене приоритете, 

Г) финансијске, организационе и друге околности које су од утицаја на избор приоритета и 

динамику извршења радова из средњорочног програма. 

А) Важан критеријум за избор радова из средњорочног програма који се налазе у 

годишњем програму за 2022. године је да се текући радови морају наставити: сваком ко се 

иоле мало разуме у струку, није потребно посебно објашњавати штетне последице које би 

настале услед прекида започетих радова искључиво из разлога, јер је истекао период на 

који је Програм донет. 

Такође мора бити настављено извршење раније преузетих обавеза: нпр. морају се редовно 

платити рате, уколико је уговор о прибављању грађевинског земљишта или објекта 

комуналне инфраструктуре закључено са обавезом отплате цене на дужи период у ратама. 

Б) Други важни критеријуми који одређују приоритет међу радовима су: 

- штетне последице по живот и здравље људи које би настале уколико предметни радови 

не би били извршени; 

- пресуда надлежног суда или решење надлежног органа којим је Општини Сента 

наложено извршење одређених радова; 

- законска обавеза која налаже Општини Сента извршење одређених радова; 

- нужна потреба извршења одређених радова ради стварања односно успостављања 

предуслова за вршење комуналних делатности. 

В) Под технолошким условима који опредељују прихваћене приоритете најважнији  

критеријум је нужност израде неопходне планске основе односно пројектне 

документације, без којих је незамисливо извршење било какве инвестиције. 

Такође важан критеријум представља да почетак било какве инвестиције незамисливо је 

без извршења свих осталих припремних радњи.  

Г) Најважнији критеријуми међу финансијским, организационим и другим околностима 

које су од утицаја на избор приоритета и динамику извршења радова из средњорочног 

програма су: 

- неопходно је определити се за извршење радова који се у знатном делу финансирају из 

наменских трансфера од виших нивоа власти односно из иностраних донација, 

- пожељно је да се истовремено или одмах врше радови чијим истовременим вршењем 

може доћи до знатне уштеде (нпр. истовременим постављањем више комуналних водова, 

истовремено извршење разних врста инвестиција на одређеном објекту, на коме се врши 

реконструкција итд.). 

5. ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
Радови на уређивању грађевинског земљишта обухватају његово припремање и комунално 

опремање.  

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других 

подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, по 

потреби уклањање објеката, санирање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 

уређење површина јавне намене.  

5.1. ПРИПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 
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5.1.1. Прибављање земљишта
Прибављање земљишта обухвата:  

 прибављање земљишта на делу бившег војног комплекса „11. новембар“ у Сенти 

1.500.000,00 динара,  

- управљање грађевинским земљиштем: 500.000,00 динара. 

 

5.1.2. Припремни радови 

Припремни радови обухватају:  

Израда планске документације: 

израда Плана детаљне регулације трасе државног пута IIа реда бр. 105 унутар 

грађевинског подручја насеља Сента у вредности од 1.927.200 динара (од чега су 

1.527.200,00 динара неутрошена средства из донација из ранијих година)  

- израда пројектне документације за санацију зграде Основне школе Стеван Сремац у 

Сенти 2.530.000,00 динара 

- пројектовање и изградња дечјег игралишта 5.000.000,00 динара (од чега су сва 

средства из осталих извора) 

- израда пројектно-техничке документације за опремање хидротермалне бушотине 

1.680.000,00 динара (од чега су 966.000,00 динара неутрошена средства из донација 

из ранијих година) 

- обнова документација за хидротермалну бушотину 1.200.000,00 динара 

- израда разне планске документације 3.000.000,00 динара. 

5.1.3. Рекапитулација припремања земљишта: 

Ред.бр. Опис инвестиције Процењена вредност 

инвестиције (РСД) 

1 Прибављање земљишта 2.000.000,00 

2 Припремни радови 15.337.200,00  

 УКУПНО (предвиђен 

износ): 

17.337.200,00  

 

5.2. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

5.2.1. Систем водоснабдевања 

Ред.бр. Опис 

инвестиције 
Процењена 

вредност 

инвестиције 

(РСД) 

Разврставање 

према начину 

коришћења 

услуга 

Разврставање 

према 

функционалном 

рангу 

1 Непредвиђени 

трошкови 
0,00   

 УКУПНО 0,00   
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(предвиђен 

износ): 

 

5.2.2. Систем канализације  

Ред.бр. Опис 

инвестиције 
Процењена 

вредност 

инвестиције 

(РСД) 

Разврставање 

према начину 

коришћења 

услуга 

Разврставање 

према 

функционалном 

рангу 

1 Непредвиђени 

трошкови 
0,00   

 УКУПНО 

(предвиђен 

износ):  

0,00 објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

 

5.2.3. Електро-енергетска мрежа 

1 Текуће 

поправке и 

одржавање 

јавне расвете 

на територији 

општине Сента 

6.400.000,00 објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

 УКУПНО 

(предвиђен 

износ): 

6.400.000,00   

 

5.2.4. Телекомуникациона мрежа 

Ред.бр. Опис инвестиције Процењена 

вредност 

инвестиције 

(РСД) 

Разврставање 

према начину 

коришћења 

услуга 

Разврставање 

према 

функционалном 

рангу 

1. Непредвиђени 

трошкови 
0,00   

 УКУПНО 

(предвиђен износ): 
0,00   

 

5.2.5. Саобраћајне површине 

Програмом предвиђени радови-изградња, појачано одржавање, редовно одржавање путне 

мреже:  

Ред. бр. Опис 

инвестиције 

УКУПНА 

ФИНАНС. 

СРЕДСТВА ЗА 

Разврставање 

према начину 

коришћења 

Разврставање 

према 

функционалном 
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РЕАЛИЗАЦИЈУ услуга рангу 

1 Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

(нпр. редовно 

одржавање 

путева, 

одржавање 

банкина, 

редовно 

одржавање 

саобраћајне 

сигнализације и 

опреме на путу, 

одржавање 

вертикалне и 

хоризонталне 

сигнализације, 

одржавање 

путева у 

зимском 

периоду, 

одржавање 

путних прелаза 

преко 

жељезничких 

пруга, 

одржавање 

система за 

одводњавање 

пута итд.) 

27.000.000,00  

 
 

објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње  

ранг примарне 

мреже  

2 ИПА пројекат 

Banat touristic 

cicling route 

connection Banat 

bike 

14.079.000,00 објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

3 Неизграђени 

део 

бициглистичке 

стазе на 

Торњошком 

путу 

1.500.000,00 објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

 УКУПНО 42.579.000,00   
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(предвиђен 

износ): 

 

НАПОМЕНА: Поред буџетских средстава ИПА пројекат Banat touristic cicling route 

connection Banat bike се финансира и из средстава Европске уније. 

5.2.6. Уређење слободних површина 

Ред.бр. Опис 

инвестиције 
Процењена 

вредност 

инвестиције 

(РСД) 

Разврставање 

према начину 

коришћења 

услуга 

Разврставање 

према 

функционалном 

рангу 

1. Одржавање 

јавних зелених 

површина  

16.500.000,00 
 

објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

2 Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

9.000.000,00 објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

3 Одржавање 

фонтане и 

дечијих 

игралишта на 

јавним 

површинама, 

одржавање 

градске плаже, 

израда и 

постављање 

бетонских кугла 

4.500.000,00 објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг секундарне 

мреже 

4 Санација 

градског базена 

3.000.000,00 објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

5 Изградња дечјег 

базена 

1.000.000,00 објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

 УКУПНО 

(предвиђен 

износ): 

34.000.000,00    

 

5.2.7. Топлификација 

Ред.бр. Опис 

инвестиције 
Процењена 

вредност 

Разврставање 

према начину 

Разврставање 

према 
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инвестиције 

(РСД) 
коришћења 

услуга 
функционалном 

рангу 

1 Израдa 

пројектне 

документације 

за 

реконструкцију 

постојећег 

топловода и 

топлотних 

подстаница у 

Сенти 

2.300.000,00 објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

2 Производња и 

дистрибуција 

топлотне 

енергије 

2.000.000,00 објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

 УКУПНО 

(предвиђен 

износ): 

4.300.000,00   

 

5. 2. 8. Други комунални системи (гасоводи, обалоутврде и сл.)  

Ред.бр. Опис инвестиције Процењена 

вредност 

инвестиције 

(РСД) 

Разврставање 

према начину 

коришћења 

услуга 

Разврставање 

према 

функционалном 

рангу 

1. Непредвиђени 

трошкови 
0,00   

 УКУПНО 

(предвиђен износ): 

0,00   

 

5.2.9. Вишенаменски развојни пројекти (нпр. трошкови израде пројектне техничке 

документације, вршења стручног надзора и остали пратећи трошкови разних 

инвестиција комуналног опремања земљишта итд.) 

Ред.бр. Опис инвестиције Процењена вредност 

инвестиције (РСД) 

1 Вишенаменски развојни 

пројекти (нпр. трошкови 

израде пројектне техничке 

документације, вршења 

стручног надзора и остали 

пратећи трошкови разних 

инвестиција комуналног 

опремања земљишта итд.) 

17.000.000,00  

 УКУПНО (предвиђен 17.000.000,00  
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износ): 

 

5.2.10. Рекапитулација комуналног опремања земљишта 

Ред.бр. Опис инвестиције Процењена вредност 

инвестиције (РСД) 

1 систем водоснабдевања 0,00 

2 систем канализације 0,00 

3 електро-енергетска мрежа 6.400.000,00 

4 телекомуникациона мрежа 0,00 

5 саобраћајне површине 42.579.000,00 

6 уређење слободних 

површина 

34.000.000,00  

7 Топлификација 4.300.000,00 

8 други комунални системи 0,00 

9 вишенаменски развојни 

пројекти (нпр. трошкови 

израде пројектне техничке 

документације, вршење 

стручног надзора и остали 

пратећи трошкови разних 

инвестиција комуналног 

опремања земљишта итд.) 

17.000.000,00 

 УКУПНО (предвиђен 

износ): 

104.279.000,00 

 

5.3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИКАЗА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА 

УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Ред.бр. Опис инвестиције Процењена вредност 

инвестиције (РСД) 

1 Припремање земљишта 17.337.200,00 

2 Комунално опремање 

земљишта 

104.279.000,00 

 УКУПНО (предвиђен 

износ): 

121.616.200,00  

Напомена: Процењене вредности инвестиција исказане су у РСД. Курс евра према динару 

у време израде овог Програма је 1 евро: 117,58 РСД.  

Програм садржи приказ радова који се односе на: 

 локације за изградњу објеката комуналне и линијске инфраструктуре 

 локације намењене за изградњу објеката јавне намене 

 локације намењене за уређивање земљишта 

 локације за стамбену изградњу 

 локације за изградњу индустријских и других производних објеката 
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 локације за изградњу пословних, угоститељских, трговинских и сл. објеката 

 локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална заштита 

и сл.) 

 локације за изградњу објеката мале привреде и занатства 

 значајније комуналне објекте (магистралне саобраћајнице, постројења за пречишћавање 

воде и сл.) 

 специфичне објекте комуналне опреме (гробља, паркови, јавна купалишта, јавни WC, 

депоније смећа и сл.) и 

 радове који су обухваћени у планским документима.  

Претпостављени услови и извори финансирања радова:  

Радови се финансирају из буџета Општине Сента за 2022. годину.  

6. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА 

УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА 
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средства буџета 

општине Сента остварених од: 

 доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

 закупнине за грађевинско земљиште 

 отуђења или размене грађевинског земљишта 

 претварања права закупа у право својине 

 средства из наменских трансфера од виших нивоа власти 

 других извора у складу са законом.  

Финансирање уређивања грађевинског земљишта је могуће сразмерно висини остварених 

средстава за ту намену.  

7. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА  

 

А) Организација извршења Програма 

За организацију извршења Програма надлежан је председник Општине Сента који се 

овлашћује да у име Општине Сента предузима све правне радње, покреће одговарајуће 

поступке ради прибављања сагласности, грађевинских дозвола, пријаве почетка извођења 

радова и добијања употребне дозволе, у циљу уређивања грађевинског земљишта. 

Б) Посебни услови за реализацију Програма 

Поступак праћења кретања износа прихода од доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта и прихода од отуђења грађевинског земљишта врши Одељење за буџет и 

финансије општинске управе општине Сента.  

У случају сазнања о измењеном обиму, структури и вредности предвиђених радова 

предвиђених овим Програмом, о томе обавештава Одсек за финансије, буџет и ЛПА 

општинске управе општине Сента.  

В) Начин измене и допуне Програма 

Израда Измене и допуне Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта за 

2022. годину врши се уколико: 

- приступи изради ребаланса буџета Општине Сента, 
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- на основу сагледане динамике реализације активности у одређеном периоду 

током године, уговорених обавеза и накнадно поднетих иницијатива за 

изградњу недостајуће инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса 

Општине Сента на изградњи капиталних објеката од посебног интереса за 

општину Сента, као и за потребе уређивања нових локација може извршити 

прерасподела претходно одобрених финансијских средстава у циљу ефикасније 

релаизације и стварања могућности уговарања.  

 

8. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Годишњи програм уређења грађевинског земљишта општине Сента за 2022. годину 

објављује се у „Службеном листу општине Сента“ и на званичној интернет страници 

општине Сента. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сента      Председница Скупштине општине Сента   

Скупштина општине Сента 

Број: 350-2/2022-I      Жофиа Сабо Декањ  c. p. 

Дана: 04. фебруара 2022. године   

С е н т а 
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06. 

На основу члана 28. става 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 

13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона  о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016-др. закон 

и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента („Службени лист општине 

Сента“, бр. 4/2019),  Скупштина општине Сента на седници, одржаној дана 04. фебруара 

2022. године, донела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА 

СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „СТЕВАН СРЕМАЦ” СЕНТА 

 

I 

Даје се сагласност на  Одлуку о изменама и допунама Статута српског културног центра 

„Стеван Сремац“ Сента, који је усвојио Управни одбор Српског културног центра „Стеван 

Сремац“ Сента, под бројем 02/17, на седници, одржаној 14. децембра 2021. године. 

  

II 

Овај закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“.  

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сента  

Скупштина општине Сента 

Број:  110-4/2021-I 

Дана: 04. фебруара 2022. године  

С е н т а 

 

 

Председница Скупштине општине Сента 

 

Жофиа Сабо Декањ c. p 

 

Образложење: 

 

Српски културни  центар „Стеван Сремац“ Сента, дана, 15. децембра 2021. године, 

обавестила је Скупштину општине Сента да је Управни одбор Српског културног   центра 

„Стеван Сремац“ Сента дана, 14. децембра  2021. године, под бројем 02/17, усвојила 

Одлуку о изменама и допунама Статута српског културног центра „Стеван Сремац“ Сента 

и доставио  је на сагласност оснивачу.  

Скупштина општине Сента на седници одржаној 23.  децембра  2021. године, донела је  

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Српског културног центра „Стеван 

Сремац” Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 31/2021). 
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Измене и допуне Статута српског културног центра „Стеван Сремац“ Сента нису у 

супротности са одредбама измењеног и допуњеног оснивачког акта -  Одлуке о оснивању 

Српског културног центра „Стеван Сремац” Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 

28/2016,  13/2018 и 31/2021). 

Одредбом члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 

13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021),  прописано је: „На статут и на акт о 

организацији и систематизацији послова установе чији је оснивач аутономна покрајина, 

односно јединица локалне самоуправе, сагласност даје орган одређен њеним прописима.“ 

Одредбом члана 32. став 1. тачка 9) Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016-др. закон и 47/2018), прописано је: „Скупштина 

општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и 

даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом“. 

Одредбом члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента („Службени лист општине 

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

разрешава   управни   одбор,   надзорни   одбор   и   директора   установе, организације и 

службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом“. 

 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 

општине Сента, утврдило је предлог Закључка   о давању сагласности на Одлуку о 

изменама и допуни Статута српског културног центра „Стеван Сремац“ Сента.  

 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога закључка Општинског већа 

општине Сента донела је Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни 

Статута српског културног центра „Стеван Сремац“ Сента. 
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07. 

На основу члана 24. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, 42/91, 

71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016, 

47/2018 и 111/2021), члана 20. и члана 45. став 1. тачка 58. Статута општине Сента 

(„Службени лист општине Сента“, број 4/2019) и члана 3. Одлуке о изменама и 

допунама Статута Туристичке организације општине Сента („Службени лист 

општине Сента“, бр. 38/2012) Скупштина општине Сента на својој седници одржаној 

04. фебруара 2022. године донела је 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 

I 

Даје се сагласност на План рада и Финансијски план Туристичке организације 

општине Сента за 2022. годину. 

 
 

II 

Овај закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сента 

Скупштина општине Сента 

Број: 332-8/2021-I 

Дана: 04. фебруара 2022. године  

С е н т а 

 

Председница Скупштине општине Сента                  

Жофиа Сабо Декањ с. р. 

 

Образложење: 

 

На основу члана 24. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, 42/91, 71/94, 

79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 

111/2021), члана 20. и члана 45. став 1. тачка 58. Статута општине Сента („Службени лист 

општине Сента“, број 4/2019), члана 3. Одлуке о изменама и допунама Статута Туристичке 

организације општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 38/2012) Туристичка 

организација општине Сента је дужна да донесе годишњи план рада и достави га 

надлежном органу јединице локалне самоуправе на давање сагласности. 
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08. 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 45. тачке 

89. Статута oпштине Сента („Службени лист општине Сента“ број 4/2019), Скупштина 

општине Сента на седници одржаној дана 04. фебруара 2022. године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о коришћењу средстава Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сента за 2021. годину. 

 

II 

 

Извештај о коришћењу средстава Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Сента за 2021. годину је саставни део 

овог закључка. 

 

III 

 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

 

Образложење: 

 

Према члану 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члану 45. тачке 89. 

Статута oпштине Сента („Службени лист општине Сента“ број 4/2019)  Скупштина 

општине, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и статутом.  

 

Према члану 71. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", 

број 62/2006, 65/2008 - др. Закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. Закон) 

прописана је обавеза достављања годишњег извештаја о коришћењу средстава за 

реализацију  годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта. 

 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 

општине Сента својим закључком дана 25. jaнуара 2022. године утврдило је предлог 
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Закључка о усвајању о коришћењу средстава Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сента за 2021. годину и 

упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање.  

 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента, 

донела је закључак као у диспозитиву.  

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Сента                        Председница Скупштине општине, Сента 

Скупштина општине Сента  

Број: 320-2/2022-I                                Жофиа Сабо Декањ с.р. 

Дана: 04. фебруара 2022. године  

С е н т а 
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ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА  

НА ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ - ПРОГРАМА УТВРЂИВАЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ И 

УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

Извод из Програма - планирано Реализовано  

у 2021. години 

из сопствених 

средстава 

општине 

Основ 

реализације Шифра 
Намена 

улагања 

Јединица 

мере 

Вредност 

 

Предрачунска 

вредност 

 

Сопствено 

финансирање 

 

Друго 

финансирање 

 

314022 
Комасација 

пољопривредн

ог земљишта 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

314422 

Студијско-

истраживачки 

радови из 

области 

заштите 

пољопривредн

ог земљишта 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

314822 

Пројектно-

техничка 

документација 

за остале мере 

заштите, 

уређења и 

коришћења 

пољопривредн

ог земљишта 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  
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314823 

Опрема за 

службу за 

давање у закуп 

пољопривредн

ог земљишта у 

државној 

својини 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

314824 Остале мере 
Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

314825 
Добровољно 

груписање 

парцела 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

314023 
Одводњавање 

пољопривредн

ог земљишта 

Површина у 

ha 
6.850.000 6.850.000 6.850.000 0 0,00  

314024 
Наводњавање 

пољопривредн

ог земљишта 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

314025 

Обележавање 

парцела 

државног 

земљишта 

Површина у 

ha 
1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 1.194.000,00  

1. Плаћен је износ за услуге обележавања парцела државног пољопривредног земљишта и успостава међе парцеле за потребе општине у 2020. 

53



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

 

 

години по уговору са Geogis consultants из Новог Београда. 

314026 
Уређење 

атарских 

путева 

Површина у 

ha 
10.811.703 10.811.703 10.811.703 0 500.000,00  

2. ЈП Путеви Србије. 

314027 

Побољшање 

квалитета 

обрадивог 

пољопривредн

ог земљишта 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

314028 
Мелиорација 

ливада и 

пашњака 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

314826 

Претварање 

необрадивог у 

обрадиво 

земљиште 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

314827 

Биолошка 

рекултивација 

пољопривредн

ог земљишта 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  
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314828 
Остале мере 

уређења 

Површина у 

ha 
12.294.347,48 12.294.347,48 12.294.347,48 0 2.512.065,05  

3. Одлуке председника општине о накнадама за рад Комисија из области пољопривреде у износу од 375.293,52 динара 

4. Уговори закључени са удружењима пољопривредника  у општини Сента у износу од 2.136.771,53 динара 

314829 
Опремање 

противградне 

службе 

Површина у 

ha 
2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 420.974,65  

5. Одлука о накнади за рад радне групе за заштиту пољопривредног земљишта од града 

314830 
Опремање 

пољочуварске 

службе 

Површина у 

ha 
10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 8.450.733,16 

1. Рачун ЈКСП 

Сента бр.02-

06765/20/  

2. Рачун ЈКСП  

Сента бр. 02-

07392/20 

3.Рачун ЈКСП 

Сента бр. 02-

08063/20  

4. Рачун ЈКСП 

Сента бр. 02-

00613/21 

5. Рачун ЈКСП 

Сента бр. 02-

01248/21 

6. Рачун ЈКСП 
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Сента бр. 02-

01860/21 

7. Рачун ЈКСП 

Сента бр. 02-

02646/21 

8. Рачун ЈКСП  

Сента бр. 02-

03277/21 

9. Рачун ЈКСП 

Сента бр. 02-

03584/21 

10. Рачун ЈКСП 

Сента бр. 02-

04655/21. 11. 

Рачун ЈКСП 

Сента бр. 02-

05310/21 12. 

Рачун ЈКСП 

Сента бр. 02-

05957/21. 

6. Плаћени су трошкови пољочуварске службе. 

314029 

Противерозион

е мере на 

пољопривредн

ом земљишту 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

314030 
Подизање 

ветрозаштитни

х појасева 

Површина у 

ha 
3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0,00  
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315222 

Контрола 

плодности 

обрадивог 

пољопривредн

ог земљишта 

(прве до пете 

класе), унетог 

минералног 

ђубрива и 

пестицида у 

обрадиво 

пољопривредн

о земљиште 

Површина у 

ha 
2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 1.499.994,00  

7. Плаћен је износ за хемијску анализу земљишта по уговору са Пољопривредном стручном службом из Сенте. 

314831 

Утврђивање 

постојања 

опасних и 

штетних 

материја у 

пољопривредн

ом земљишту 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

314832 
Остале мере 

заштите 

Површина у 

ha 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 431.080,71  

8. Одлука о накнади за рад радне групе за заштиту пољопривредног земљишта од пољске штете за време жетве  
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314833 

Студијско-

истраживачки 

радови из 

области 

заштите 

пољопривредн

ог земљишта 

Површина у 

ha 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0,00  

315223 

Студијско-

истраживачки 

радови из 

области 

уређења 

пољопривредн

ог земљишта 

Површина у 

ha 
2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0,00  

314834 

Пројектно-

техничка 

документација 

за 

наводњавање 

пољопривредн

ог земљишта 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

314835 

Пројектно-

техничка 

документација 

за комасацију 

пољопривредн

ог земљишта 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  
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314837 

Студијско 
истраживачки 
радови из 
области 
коришћења  
пољопривредн
ог земљишта 

 

 

 

Површина у 
ha 

0 0 0 0 0,00  

314836 

Трошкови 

оглашавања 

пољопривредн

ог земљишта у 

државној 

својини 

Површина у 

ha 
0 0 0 0 0,00  

 

УКУПНО 

ПЛАНИРАНО 

 

52,956,050.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО 

ОСТВАРЕНО 

УКУПНО 

УТРОШЕНО 

из сопствених 

средстава 

општине 

56,871,324.62 15,008,847.57 
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09. 
На основу члана 116. став 5. у вези са чланом 116. став 9.  тачка 2) и члана 117. став 3. 

тачка 4)  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020),  члана 32. став 1. тачка 

20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 89) Статута општине Сента 

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

одржаној 04. фебруара 2022. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТЕМЕРКЕЊ 

ИШТВАН“ У ТОРЊОШУ 

 

I 
Разрешава се члан  Школског одбора Основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, 

пре истека мандата и то: 

-  Ленке Киш Бичкеи из Торњоша - представник јединице локалне самоуправе. 

 

II 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

Образложење: 

Скупштина општине Сента, решењем број 020-72/2020-I од 12. марта 2021. године 

(„Службени лист општине Сента“, бр. 19/2019), именовала је Школски одбор Основне 

школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, и то  са мандатом од четири године. 

 

Основна школа „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, дана  30. септембра 2021. године, 

обавестила је општину Сента да се Ленке Киш Бичкеи из Торњоша,  члан Школског одбора 

- представник локалне самоуправе  родитеља у школском одбору, запослила у Основној 

школи „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, те она би  могла да заступа интересе више 

структура (запослених у установи и представника јединице локалне самоуправе). 

 

Одредбом члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 

6/2020), прописано је: „Чланове органа управљања установе именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова 

од укупног броја чланова органа управљања.“ 

Одредбом члана 116. став 9. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања, 

прописано је: „За члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано лице 

које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, односно других законских 

заступника, запослених у установи, представника јединице локалне самоуправе), осим 

чланова синдиката“. 

Одредбом члана 116. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања,   

прописано је: „Решење о именовању, односно разрешењу органа управљања коначно је у 

управном поступку“. 
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Одредбом члана 117. став 3. тачка 4)  Закона о основама система образовања и васпитања,  

прописано је: „Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, 

поједине чланове, укључујући и председника или орган управљања установе, на лични 

захтев члана, као и у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа 

управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по којем је 

именован у орган управљања“. 

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 иницијативу и  предложило је разрешење  члана Школског 

одбора Основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу.  

 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 

за разрешење члана Школског одбора Основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, 

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: 020-98/2021-I 

Дана: 04. фебруара 2022. године  

С е н т а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председница Скупштине општине Сента  

 

Жофиа Сабо Декањ c. p. 
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10. 
На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117. став 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), члана 

32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,  

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 89) Статута 

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

на седници, одржаној 04. фебруара 2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН“ У ТОРЊОШУ  

 

I 

Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, и 

то:  

- Габиела Ципо из Торњоша – као представника јединице локалне самоуправе. 

 

II 

Мандат члана Основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу траје до истека мандата 

чланова Школског одбора Основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, именованих 

решењем Скупштине општине Сента број 020-72/2020-I од 12. марта 2021. године. 

 

III 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

  

Образложење: 

 

Скупштина општине Сента, решењем број 020-72/2020-I од 12. марта 2021. године 

(„Службени лист општине Сента“, бр. 19/2019), именовала је Школски одбор Основне 

школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, и то  са мандатом од четири године. 

 

Основна школа „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, дана  30. септембра 2021. године, 

обавестила је општину Сента да се Ленке Киш Бичкеи из Торњоша,  члан Школског одбора 

- представник локалне самоуправе  родитеља у школском одбору, запослила у Основној 

школи „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, те она би  могла да заступа интересе више 

структура (запослених у установи и представника јединице локалне самоуправе). Основна 

школа „Темеркењ Иштван“ у Торњошу је иницирала именовање новог члана Школског 

одбора - представника локалне самоуправе  родитеља у школском одбору. 

 

Извршни одбор Националног савета мађарске националне мањине, као овлашћени 

предлагач,   доставио је  закључак   број V/Z/355/2021 од 30. децембра 2021. године,   који 

садржи  предлог за представника јединице локалне самоуправе у орган управљања 

односно  предложио је да  представник  општине  Сента  у  Школском одбору   Основне  

школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, буде Габиела Ципо из Торњоша. 

 

Одредбом члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања Закона о 

основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - 
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др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020),  прописано је: „Чланове органа управљања 

установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања“. 

 

Одредбом  члана  116.  став  8.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања, 

прописано је: „У установи у којој се у свим или већини одељења образовно-васпитни рад 

изводи на језику националне мањине, национални савет националне мањине предлаже три  

представника јединице локалне самоуправе у орган управљања.“ 

 

Одредбом члана 116. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања, 

прописано је: „За члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано 

лице:  

1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је правноснажно 

осуђено за кривично дело: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или давање 

мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање;  

2) које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, односно других законских 

заступника, запослених у установи, представника јединице локалне самоуправе), осим 

чланова синдиката;  

3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу 

управљања у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу 

јавних функција;  

4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;  

5) које је изабрано за директора друге установе;  

6) које обавља послове секретара или помоћника директора те установе;  

7) у другим случајевима, утврђеним законом“. 

 

Испуњеност услова за именовање према члану 116. став 9. Закона о основама система 

образовања и васпитања,  потврђено је давањем изјаве од стране кандидата да не постоје 

законске сметње за именовање и прибављањем података из казнене евиденције. 

 

Одредбом члана 116. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања, 

прописано је: „Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању 

органа управљања. 

 

Одредбом члана 116. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања,  

прописано је: „Решење о именовању, односно разрешењу органа управљања коначно је у 

управном поступку“. 

 

Одредбом члана 117. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања, 

прописано је: „Изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје 

до истека мандата органа управљања“. 
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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 предлог Националног савета мађарске националне мањине, 

као овлашћеног предлагача, за новог члана - представника јединице локалне самоуправе у 

Школски одбори.  

 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 

за именовање новог чланова Школског одбора школе, 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: 020-99/2021-I 

Дана: 04. фебруара 2022. године  

С е н т а 

 

Председница Скупштине општине Сента  

 

Жофиа Сабо Декањ c. p. 
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11. 
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и вези 

са Одлуке буџета општине Сента за 2021. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 

41/2020) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 

04/2019), Председник општине дана 13. марта 2021. године доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о повећању апропријације 

 

I 

На основу Решења за финасирање реализације пројекта „Изградња саобаћајнице у 

улици Калмана Миксата у општини Сента“ од дана 06.04.2021. године под бројем: 141-401-

3158/2021-03 отвара се апропријација у разделу 5. Општинске управе Сента 

 

 Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура  

Пројекат: 5001 Изградња саобраћајнице у улици Калмана Миксата у општини 

Сента, Функција 451, извор финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти, позиција 

120/1, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти у  износу од 

9.392.578,20 динара. 

                                                                  II 

Сходно Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 

103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина (конто: 733252) 

увећава се за 9.392.578,20 динара и то са 21.600.000,00 на  30.992.578,20 динара. 

                                                               

      III 

Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем за предвиђене намене. 

   

                  IV 

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 

 

  V 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општине Сента 

Председник Општине 

Број: 400-  /2021-II 

Дана: 13. марта 2021. године 

Сентa                                                                          Председник општине Сента 

        Рудолф Цегледи дипл. Грађ. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

12. 
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и на 

основу члана 8. Одлуке буџета општине Сента за 2021. годину („Службени лист општине 

Сента“, бр.  41/2020) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ 

бр. 04/2019), Председник општине дана 31. марта 2021. године доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о повећању апропријације 

 

I 

На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента 

 

 Програм 13: Развој културе и информисања – КОЦ „Турзо Лајош“  

Пројекат: 7003 Реконструкције и пренамена мале синагоге, Функција 820, извор 

финансирања 05 -  донација од иностраних земља, позиција 281, економска класификација 

511 – Зграде и грађевински објекти повећава се са износом од 4.557.000,00 динара. 

 

                                                                  II 

Сходно Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 

103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) Текуће донације од 

међународних организација у корист нивоа власти (конто: 732151) повећава се са износом 

од 4.557.000,00 динара. 

                                                               

      III 

Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

   

                  IV 

О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 

 

  V 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општине Сента 

Председник Општине 

Број: 400-9 /2021-II 

Дана: 31. марта 2021. године 

Сентa                                                                          Председник општине Сента 

        Рудолф Цегледи дипл. Грађ. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

13. 
На основу члана 61. и Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 

др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и на основу 

члана 17. Одлуке буџета општине Сента за 2021. годину („Службени лист општине Сента“, 

бр. 41/2020) и члана 61. став 1., тачка 3. Статута општине Сента („Службени лист општине 

Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 31.марта 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

I. 

 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација Одлуке о буџету 

општине Сента за 2021. годину. 

 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 

Активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, позиција 88, економска 

класификација 499 – Средства резерве, извор финансирања 01 умањује се са износом од 

1.048.338,00 динара. 

 

У оквиру Програма 12.: Здравстена заштита  

Активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, 

позиција 164, економска класификација 464 – Дотације организацијама за обавезно 

социјално осигурање, извор финансирања 01 повећава се са износом од  1.048.338,00 

динара. 

 

                                                                 II. 

 

Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је 

планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 164. 

 

                                                                            III. 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 

 

         IV. 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

Република Србија 

Председник општине 

Број: 400-8/2021-II   

Дана: 31.марта 2021. године 

Сента                                                                          Председник општине Сента 

         Рудолф Цегледи дипл. грађ. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

14. 

На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 

31/2019, 72/2019 и  149/2020) и на основу члана 8. Одлуке буџета општине Сента за 

2021. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 40/2020) и члана 61. Статута 

општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 04/2019), Председник 

општине дана 16. априла 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о промени апропријације 

I. 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном 

делу. Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2021. годину у Разделу 5. 

Општинска управа. 

У оквиру Програма 12.: Развој културе и информисање – Историјски архив 

Активност: 0602-0001 Функционисање локалних установа културе; позиција 257/0, 

извор финансирања 01, економска класификација 423 – Услуге по уговору умањује 

се за износом од 52.000,00 динара; позиција 258/0, извор финансирања 01, 

економска класификација 424 – Специјализоване услуге  умањује се за износом од 

24.000,00 динара; 259/0, извор финансирања 01, економска класификација 425 – 

Текуће поправке и одржавање  умањује се за износом од 9.000,00 динара; 260/0, 

извор финансирања 01, економска класификација 426 – Материјал умањује се за 

износом од 15.000,00 динара. 

 

У оквиру Програма 12.: Развој културе и информисање – Историјски архив 

Активност: 0602-0001 Функционисање локалних установа културе; позиција 263, 

извор финансирања 01, економска класификација 512 - Машине и опрема повећава 

се за износом од 100.000,00 динара. 

II. 

 

 О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије 

Општинске управе општине Сента. 

 

         III. 

 Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

 

Република Србија 

Председник општине 

Број: 400-   /2021-II 

Дана: 16. априла 2021. године 

Сента                                                                          Председник општине Сента 

        Рудолф Цегледи дипл. грађ. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

15. 
На основу члана 61. и Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и на 

основу члана 17. Одлуке буџета општине Сента за 2021. годину („Службени лист општине 

Сента“, бр. 41/2020) и члана 61. став 1., тачка 3. Статута општине Сента („Службени лист 

општине Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 27.априла 2021. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

I. 

 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација Одлуке о буџету 

општине Сента за 2021. годину. 

 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 

Активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, позиција 88, економска 

класификација 499 – Средства резерве, извор финансирања 01 умањује се са износом од 

886.191,00 динара. 

 

У оквиру Програма 12.: Здравстена заштита  

Активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, 

позиција 164, економска класификација 464 – Дотације организацијама за обавезно 

социјално осигурање, извор финансирања 01 повећава се са износом од  886.191,00 динара. 

 

                                                                 II. 

 

Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је 

планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 164. 

 

                                                                            III. 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 

 

         IV. 

 

 Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

Република Србија 

Председник општине 

Број: 400-13/2021-II   

Дана: 27.априла 2021. године 

Сента                                                                          Председник општине Сента 

         Рудолф Цегледи дипл. грађ. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

16. 
На основу члана 61. и Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и на 

основу члана 17. Одлуке буџета општине Сента за 2021. годину („Службени лист општине 

Сента“, бр. 41/2020) и члана 61. став 1., тачка 3. Статута општине Сента („Службени лист 

општине Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 29.априла 2021. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

I. 

 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација Одлуке о буџету 

општине Сента за 2021. годину. 

 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 

Активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, позиција 88, економска 

класификација 499 – Средства резерве, извор финансирања 01 умањује се са износом од 

118.400,00 динара. 

 

У оквиру Програма 12.: Здравствена заштита 

Активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, 

позиција 161, економска класификација 464 –Дотације организацијама за обавезно 

социјално осигурање, извор финансирања 01 повећава се са износом од 118.400,00 динара. 

 

                                                                 II. 

 

Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је 

планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 161. 

 

                                                                            III. 

 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 

 

         IV. 

 

 Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

Република Србија 

Председник општине 

Број: 400-   /2021-II   

Дана: 29.априла 2021. године 

Сента                                                                          Председник општине Сента 

         Рудолф Цегледи дипл. грађ. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

17. 
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и на 

основу члана 8. Одлуке буџета општине Сента за 2021. годину и Одлуке о изменама и 

допунама одлуке о буџету општине сента за 2021. годину  („Службени лист општине 

Сента“, бр.  41/2020 и 08/2021) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист 

општине Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 16. јуни 2021. године доноси 

следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о повећању апропријације 

 

I 

На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента 

 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе – МЗ „Кертек“  

Програмска активност: 0002 Функционисање месних заједница, Функција 160, 

извор финансирања 07 - трансфери од других нивоа власти, позиција 288, економска 

класификација 423 –Услуге по уговору повећава се са износом од 329.483,00 динара и 

Функција 160, извор финансирања 07 - трансфери од других нивоа власти, позиција 291, 

економска класификација 426 – Материјал повећава се са износом од 6.000,00 динара. 

 

II 

Сходно Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 

103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) Други текући трансфери 

од Републике у корист нивоа општина (конто: 733152) повећава се са износом од 

335.483,00 динара. 

III 

Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

IV 

О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 

V 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општине Сента 

Председник Општине 

Број: 400-   /2021-II 

Дана: 16. јуни 2021. године 

Сентa                                                                          Председник општине Сента 

        Рудолф Цегледи дипл. Грађ. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

18. 

На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 

31/2019, 72/2019 и 149/2020) и на основу члана 8. Одлуке буџета општине Сента за 

2021. годину и Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине сента за 

2021. годину  („Службени лист општине Сента“, бр.  41/2020 и 08/2021) и члана 61. 

Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 04/2019), Председник 

општине дана 23. јуни 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о промени апропријације 

I. 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном 

делу. Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2021. годину у Разделу 5. 

Општинска управа. 

У оквиру Програма 12.: Развој културе и информисање – КОЦ „Турзо 

Лајош“ 

Активност: 0602-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва; 

позиција 269/1, извор финансирања 08, економска класификација 512 – Машине и 

опрема умањује се за износом од 14.000,00 динара;  

 

У оквиру Програма 12.: Развој културе и информисање – КОЦ „Турзо 

Лајош“ 

Активност: 0602-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва; 

позиција 266, извор финансирања 08, економска класификација 423 – Услуге по 

уговору повећава се за износом од 14.000,00 динара. 

II. 

 

 О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије 

Општинске управе општине Сента. 

 

         III. 

 

 Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

Република Србија 

Председник општине 

Број: 400-   /2021-II 

Дана: 23. јуни 2021. године 

Сента                                                                          Председник општине Сента 

        Рудолф Цегледи дипл. грађ. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

19. 

На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 

31/2019, 72/2019 и 149/2020) и на основу члана 8. Одлуке буџета општине Сента за 

2021. годину и Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине сента за 

2021. годину  („Службени лист општине Сента“, бр.  41/2020 и 08/2021) и члана 61. 

Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 04/2019), Председник 

општине дана 06. јули 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о промени апропријације 

I. 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном 

делу. Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2021. годину у Разделу 5. 

Општинска управа. 

У оквиру Програма 12.: Развој културе и информисање – СКЦ „Стеван 

Сремац“ 

Активност: 0602-0001 Функционисање локалних установа кулруре; позиција 257/0, 

извор финансирања 01, економска класификација 423 – Услуге по уговору умањује 

се за износом од 20.000,00 динара;  

 

У оквиру Програма 12.: Развој културе и информисање – СКЦ „Стеван 

Сремац“ 

Активност: 0602-0001 Функционисање локалних установа кулруре ; позиција 261/0, 

извор финансирања 01, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, 

казне, пенали и камате повећава се за износом од 20.000,00 динара. 

II. 

 

 О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије 

Општинске управе општине Сента. 

 

         III. 

 

 Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

 

Република Србија 

Председник општине 

Број: 400-   /2021-II 

Дана: 06. јули 2021. године 

Сента                                                                          Председник општине Сента 

        Рудолф Цегледи дипл. грађ. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

20. 
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и на 

основу члана 8. Одлуке буџета општине Сента за 2021. годину и Одлуке о изменама и 

допунама одлуке о буџету општине сента за 2021. годину  („Службени лист општине 

Сента“, бр.  41/2020 и 08/2021) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист 

општине Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 08. јул 2021. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о повећању апропријације 

 

I 

На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента 

 

 Програм 8: Предшколско образовање и васпитање  

Пројекат 7005: Штедљиве расвета, Функција 911, извор финансирања 07 - 

трансфери од других нивоа власти, позиција 227/2, економска класификација 425 – Текуће 

поправка и одрђавање повећава се са износом од 1.251.422,00 динара. 

 

                                                                  II 

Сходно Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 

103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа власти (конто: 733252) 

повећава се са износом од 1.251.422,00 динара. 

                                                               

      III 

Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

   

                  IV 

О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 

 

  V 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општине Сента 

Председник Општине 

Број: 400-   /2021-II 

Дана: 08. јул 2021. године 

Сентa                                                                          Председник општине Сента 

        Рудолф Цегледи дипл. Грађ. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 
21. 

На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 

31/2019, 72/2019 и 149/2020) и на основу члана 8. Одлуке буџета општине Сента за 

2021. годину и Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине сента за 

2021. годину  („Службени лист општине Сента“, бр.  41/2020 и 08/2021) и члана 61. 

Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 04/2019), Председник 

општине дана 06. септембар 2021. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

о промени апропријације 

I. 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном 

делу. Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2021. годину у Разделу 5. 

Општинска управа. 

У оквиру Програма 8.: Предшколско образовање и васпитање 

Пројекат: 4002: Пружење услуге боравка деце у предшколској установи- учешће 

родитља у економској цени боравка са 20%; позиција 207/0, извор финансирања 01, 

економска класификација 413 –Накнаде у натури умањује се за износом од 

42.500,00 динара; позиција 208/0, извор финансирања 01, економска класификација 

414 – Социјална давања запосленима умањује се за износом од 61.107,00 динара и 

позиција 209/0, извор финансирања 01, економска класификација 415 – Накнаде 

трошкова  за запослене умањује се за износом од 179.500,00 динара 

 

У оквиру Програма 1.: Предшколско образовање и васпитање 

Активност: 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања; позиција 192/0, извор финансирања 01, економска класификација 414 –  

Социјална давања запосленима повећава се за износом од 583.107,00 динара. 

II. 

 

 О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије 

Општинске управе општине Сента. 

 

         III. 

 

 Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

 

Република Србија 

Председник општине 

Број: 400-   /2021-II 

Дана: 06.септембар 2021. године 

Сента                                                                          Председник општине Сента 

        Рудолф Цегледи дипл. грађ. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

22. 
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и на 

основу члана 8. Одлуке буџета општине Сента за 2021. годину и Одлуке о изменама и 

допунама одлуке о буџету општине сента за 2021. годину  („Службени лист општине 

Сента“, бр.  41/2020 и 08/2021) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист 

општине Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 22. септембар 2021. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о повећању апропријације 

 

I 

На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента 

 

 Програм 13: Развој културе и имформисања - КОЦ „Турзо Лајош“ 

Програмска активност: 0002 Јачаење културне продукције и уметничког 

стваралаштва, Функција 820, извор финансирања 07 - трансфери од других нивоа власти, 

позиција 270/0, економска класификација 515 – Нематеријална имовина повећава се са 

износом од 90.000,00 динара. 

 

                                                                  II 

Сходно Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 

103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) Текући наменски 

трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина (конто: 733156) 

повећава се са износом од 90.000,00 динара. 

                                                               

      III 

Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

   

                  IV 

О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 

  V 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општине Сента 

Председник Општине 

Број: 400-  2021-II 

Дана: 22. септембар 2021. године 

Сентa                                                                          Председник општине Сента 

        Рудолф Цегледи дипл.грађ. 
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23. 
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и на 

основу члана 8. Одлуке буџета општине Сента за 2021. годину и Одлуке о изменама и 

допунама одлуке о буџету општине сента за 2021. годину  („Службени лист општине 

Сента“, бр.  41/2020 и 08/2021) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист 

општине Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 29. септембар 2021. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о повећању апропријације 

 

I 

На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента 

 

 Програм 13: Развој културе и имформисања – Сенћанско мађарско камерно 

позориште 

Програмска активност: 0002 Јачаење културне продукције и уметничког 

стваралаштва, Функција 820, извор финансирања 08 – добровољни трансфери од физичких 

и правних лица, позиција 267/0, економска класификација 424 – Специјализоване услуге 

повећава се са износом од 900.000,00 динара. 

 

                                                                  II 

Сходно Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 

103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) Текући добровољни 

трандфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (конто: 744151) повећава 

се са износом од 900.000,00 динара. 

                                                               

      III 

Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

                  IV 

О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 

  V 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општине Сента 

Председник Општине 

Број: 400-  2021-II 

Дана: 29. септембар 2021. године 

Сентa                                                                          Председник општине Сента 

        Рудолф Цегледи дипл.грађ. 

77

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0264cc/26428.htm?encoding=Latinica#zk54/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0264cc/26428.htm?encoding=Latinica#zk73/10
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0264cc/26428.htm?encoding=Latinica#zk101/10
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0264cc/26428.htm?encoding=Latinica#zk54/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0264cc/26428.htm?encoding=Latinica#zk73/10
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0264cc/26428.htm?encoding=Latinica#zk101/10


 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

24. 

На основу члана 46. став 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 

члана 66. став 1. тачке 43. Статута општине Сента ("Службени лист општине 

Сента", број 4/2019),члана 14. став 2. Пословника Општинског већа општине 

Сента ("Службени лист општине Сента", број 1/2009) а у вези са чланом 6. став 

1. тачке 2. Правилника о накнади трошкова за одлазак на рад и долазак са рада 

запослених код директних и индиректних буџетских корисника општине Сента 

број 114-3/2021-III од 27.01.2021. године, Општинско веће општине Сента дана 

25.01.2022. године доноси следећу  

 

О Д Л У К У 
 

I 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде стварних трошкова превоза доласка на рад 

и одласка са рада на територији општине Сента за 2022. годину у случају да 

није организован градски јавни превоз, за директне и индиректне буџетске 

кориснике општине Сента, а све то у складу са Одлуком о буџету општине 

Сента ("Службени лист општине Сента", број 31/2021). 

2. ВИСИНА НАКНАДЕ износи 140,00 динара по дану у нето износу. 

3. УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде стварних трошкова превоза доласка на рад 

и одласка са рада на територији општине Сента за 2022. годину у случају да 

није организован градски јавни превоз у складу са чланом 189. став 1. тачка 

6. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник 

РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 

129/2021), а све то у складу са Одлуком о буџету општине Сента 

("Службени лист општине Сента", број 31/2021). 

4. ВИСИНА НАКНАДЕ износи 140,00 динара по дану у нето износу за 

образовне установе на територији општине Сента. 

 

II 

 

Ова Одлука се објављује у "Службеном листу општине Сента". 

 

Република Србија                                      

Аутономна Покрајина Сента                                    Председник Општинског већа 

општине Сента 

Општина Сента                                                              Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. 

с.р. 

Општинско веће 

Број: 114-3/2022-III  

Дана: 25.01.2022. године 

Сента 

78



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

79 

 

Садржај: 

 

01. 

Р Е Ш Е Њ Е О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СЕНТА 

 

1 

02. 

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

СЕНТА 

 

2 

03. 

О Д Л У К A О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА БЕЗ НАКНАДЕ 

 

4 

04. 

О Д Л У К A О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНАПРЕЂЕЊУ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА 2022. 

ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊУ ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ 

КУЋА И СТАНОВА У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

8 

05. 

Г О Д И Ш Њ И П Р О Г Р А М УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

13 

06. 

З А К Љ У Ч А К О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА СРПСКОГ КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА „СТЕВАН СРЕМАЦ” СЕНТА 

 

25 

07. 

З А К Љ У Ч А К О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

СЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

29 

08. 

З А К Љ У Ч А К О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О КОРИШЋЕЊУ 

СРЕДСТАВА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

50 

09. 

Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН“ У ТОРЊОШУ 

 

60 

10. 

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН“ У ТОРЊОШУ 

 

62 

11. 

Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ  

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура-Изградња 

саобраћајнице у улици Калмана Миксата 13.03.2021 

 

65 

12. 

Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ  

Развој културе и информисања – КОЦ „Турзо Лајош“31.03.2021. 

 

66 

13. 

Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ-Здравстена заштита Апотека 31.03.2021. 

 

67 

14. 
Р Е Ш Е Њ Е О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Развој културе и информисање – Историјски архив 16.04.2021. 
68 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 01. - 
04.02.2022.  

 

80 

 

 

15. 

Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ- Здравстена заштита,- Aпотека 27.04.2021. 

 

69 

16. 

Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ- Здравстена заштита,- Дом здравља 29.04.2021. 

 

70 

17. 

Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Опште услуге локалне самоуправе – МЗ „Кертек“16.06.2021. 

 

71 

18. 

Р Е Ш Е Њ Е О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Развој културе и информисање – КОЦ „Турзо Лајош“23.06.2021. 

 

72 

19. 

Р Е Ш Е Њ Е О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Развој културе и информисање – СКЦ „Стеван Сремац“06.07.2021. 

 

73 

20. 

Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Предшколско образовање и васпитање 08.07.2021 

 

74 

21. 

Р Е Ш Е Њ Е О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Предшколско образовање и васпитање - ДВ Снежана 06.09.2021. 

 

75 

22. 

Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Развој културе и имформисања - КОЦ „Турзо Лајош“22.09.2021. 

 

76 

23. 

Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Развој културе и имформисања – Сенћанско мађарско камерно 

позориште 29.09.2021. 

 

77 

24. 
О Д Л У К А О ВИСИНИ НАКНАДЕ О ПУТНИМ ТРОШКОВИМА 

 
78 

 

 

 

 

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 

 


	01 Р Е Ш Е Њ Е О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СЕНТА
	02 Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СЕНТА
	03 О Д Л У К A О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА БЕЗ НАКНАДЕ 
	04 О Д Л У К A О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊУ ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА
	05 Г О Д И Ш Њ И П Р О Г Р А М УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ
	06 З А К Љ У Ч А К О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „СТЕВАН СРЕМАЦ” СЕНТА
	06а ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА СКЦ ,,СТЕВАН СРЕМАЦ,,
	07 З А К Љ У Ч А К О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ
	07а ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 20220.ГОДИНУ
	07б ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ТООС-А О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА
	08 З А К Љ У Ч А К О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ
	08a ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА НА ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ - ПРОГРАМА УТВРЂИВАЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
	09 Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН“ У ТОРЊОШУ
	10 Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН“ У ТОРЊОШУ
	11 Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура-Изградња саобраћајнице у улици Калмана Миксата 13.03.2021 
	12 Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ Развој културе и информисања – КОЦ „Турзо Лајош“31.03.2021. 
	13 Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-Здравстена заштита Апотека 31.03.2021. 
	14 Р Е Ш Е Њ Е О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕРазвој културе и информисање – Историјски архив 16.04.2021. 
	15 Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ- Здравстена заштита,- Aпотека 27.04.2021.
	16 Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ- Здравстена заштита,- Дом здравља 29.04.2021.
	17 Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕОпште услуге локалне самоуправе – МЗ „Кертек“16.06.2021.
	18 Р Е Ш Е Њ Е О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕРазвој културе и информисање – КОЦ „Турзо Лајош“23.06.2021. 
	19 Р Е Ш Е Њ Е О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕРазвој културе и информисање – СКЦ „Стеван Сремац“06.07.2021. 
	20 Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕПредшколско образовање и васпитање 08.07.2021
	21 Р Е Ш Е Њ Е О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕПредшколско образовање и васпитање - ДВ Снежана 06.09.2021.
	22 Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕРазвој културе и имформисања - КОЦ „Турзо Лајош“22.09.2021. 
	23 Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕРазвој културе и имформисања – Сенћанско мађарско камерно позориште 29.09.2021
	24 О Д Л У К А О ВИСИНИ НАКНАДЕ О ПУТНИМ ТРОШКОВИМА
	САДРЖАЈ

