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25. 

 На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 14/2022), 

 Скупштина општине Сента, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Сента у 

сталном саставу: 

 1) Деже Кечкеш, председник, 

 - Тимеа Бурањ, заменик председника, 

 2) Сузана Нађ, члан, 

 - Ђенђи Кормањош Катона, заменик члана, 

 3) Золтан Нађ Абоњи, члан, 

 - Марјан Каблар, заменик члана, 

 4) Саша Сердар, члан, 

 - Александар Николић, заменик члана, 

 5) Игор Лазић, члан, 

 - Зоран Марчета, заменик члана, 

 6) Ерика Репаш, члан, 

 - Стефан Варенина, заменик члана, 

 7) Јанош Теке, члан, 

 - Чила Кокаи, заменик члана, 

 8) Золтан Шимоњи, секретар, 

 - Ервин Патуш, заменик секретара. 

 2. У Општинску изборну комисију општине Сента у сталном саставу именују 

се: 

 1) за председника Деже Кечкеш, дипл. правник, 

 - за заменика председника Ибоља Поша, дипл. правник, 
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 2) за члана Золтан Нађ Абоњи, 

 - за заменика члана Ђенђи Кормањош Катона, 

 3) за члана Сузана Нађ, 

 - за заменика члана Пал Бата, 

 4) за члана Саша Сердар, 

 - за заменика члана Александар Николић, 

 5) за члана Игор Лазић, 

 - за заменика члана Зоран Марчета, 

 6) за члана Ерика Репаш, 

 - за заменика члана Марјан Каблар, 

 7) за члана Јанош Теке, 

 - за заменика члана Чила Кокаи, 

 8) за секретара Золтан Шимоњи, дипл. правник, 

 - за заменика секретара Едит Шарњаи Рожа, дипл. правник. 

 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на веб-

презентацији Републичке изборне комисије. 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о 

локалним изборима (у даљем тексту: Закон) којим је утврђено да председника, чланове, 

заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина 

јединице локалне самоуправе. 

 Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује 

изборну комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања 

на снагу. Закон о локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, 

односно наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за 

спровођење локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење 

локалних избора и њихови заменици. 
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 С обзиром на то да у општини Сента на дан ступања на снагу Закона има 

20019 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, у 

складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, 6 чланова, заменик председника 

и 6 заменика чланова. 

 Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника 

изборне комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у 

области правних наука. 

 У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне 

комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно 

њиховој заступљености у укупном броју одборника који припадају одборничким 

групама, с тим да ниједна одборничка група не може да предложи више од половине 

чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу. 

 У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну 

комисију припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи Савез 

Војвођанских Мађара са 13 одборника, Одборничкој групи „Александар Вучић – За 

нашу децу.“ са 10 одборника, Одборничкој групи „Заједно за бољу Сенту – Együtt a 

jobb Zentáért“ са 3 одборника и Одборничкој групи „Грађански покрет за Сенту – 

Шандор Јожеф”/„Sándor József – Polgári Mozgalom Zentáért” са 3 одборника. 

  

 У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права 

одлучивања су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које 

именује скупштина на предлог председника скупштине, при чему за секретара и 

заменика секретара могу да буду именовани секретар скупштине, заменик секретара 

скупштине, начелник општинске, односно градске управе, заменик начелника 

 општинске, односно градске управе или лице из реда запослених у општинској, 

односно градској управи које има високо образовање у области правних наука. 

 У складу са наведеним, Одборничка група Савез Војвођанских Мађара је у 

Општинску изборну комисију предложила Дежеа Кечкеша за председника, Ибољу 

Поша за заменика председника, Золтана Нађ Абоњија за члана, Ђенђија Катона 

Кормањош за заменика члана, Сузану Нађ за члана, Пала Бату за заменика члана, 

Одборничка група „Александар Вучић – За нашу децу.“ је у Општинску изборну 

комисију предложила Сашу Сердара за члана, Александра Николића за заменика 

члана, Игора Лазића за члана, Зорана Марчету за заменика члана, Марјана Каблара за 

заменика члана, Одборничка група „Заједно за бољу Сенту – Együtt a jobb Zentáért“ је у 

Општинску изборну комисију предложила Ерику Репаш за члана, Одборничка група 

„Грађански покрет за Сенту – Шандор Јожеф”/„Sándor József – Polgári Mozgalom 

Zentáért” је у Општинску изборну комисију предложила Јаноша Текеа, а за заменика 

члана Чилу Кокаи. 

 Председница Скупштине општине је за секретара Општинске изборне 

комисије предложила Золтана Шимоњија, запосленог у Одсеку за имовинско-правне 
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послове Одељења за грађевинске и комуналне послове Општинске управе, а за 

заменика секретара Едита Шарњаи Рожа, начелницу општинске управе. 

 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и 

заменика чланова изборне комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне 

комисије. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки 

подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине 

општине може поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од објављивања ове 

одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

Број: 020-13/2022-I 

У Сенти, 11. фебруара 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА 

  ПРЕДСЕДНИК 

  Жофиа Сабо Декањ с. р. 
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26. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СЕНТА 

Општинско веће 

Број: 401-5/2022-IV/01 

Датум: 1. фебруара 2022. године 

С е н т а  

 

Нa oснoву члaнa 4. Урeдбe o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa 

срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa 

(„Службeни глaсник РС“, брoj 16/2018), члана 6. Одлуке о поступку доделе и контроле 

коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (”Службени лист 

општине Сента”, број  31/2021) у складу са Одлуком о буџету општине Сента за 2022. 

годину („Службени лист општине Сента”, број 31/2021), Општинско веће општине 

Сента, на седници одржаној 1. фебруара 2022. године, донео је   

 

 

ГOДИШЊИ ПЛAН JAВНИХ КOНКУРСA ЗA 2022. ГOДИНУ 

 

 

Одлуком о буџету општине Сента за 2022. годину, новчана средства су планирана за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 

од јавног интереса која реализују удружења, и то у оквиру раздела број 5 под 

називом „ОПШТИНСКА УПРАВА“: 

 

- у оквиру програма број 0902 под називом „СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА“,  као пројекат под бројем 4003 и под називом „Локални план 
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акције о деци“, под шифром функционалне класификације број 040 и под 

називом „Породица и деца“, под бројем позиције 38/0, као економска 

класификација број 481000, описана као „ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 359.000,00 динара, 

 

- у оквиру програма број 0902 под називом „СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА“,  као активност под бројем 0016 и под називом „Дневне услуге у 

заједници“, под шифром функционалне класификације број 070 и под називом 

„Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом 

месту“, под бројем позиције 41/0, као економска класификација број 481000 

описана као „ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 

2.800.000,00 динара, 

 

 

- у оквиру програма број 0902 под називом „СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА“,  као активност под бројем 0021 и под називом „Подршка 

особама са инвалидитетом“, под шифром функционалне класификације број 

090 и под називом „Социјална заштита некласификована на другом месту“, 

под бројем позиције 44/0, као економска класификација број 481000 описана 

као „ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 

2.650.000,00 динара, 

 

- у оквиру програма број 0602 под називом „ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ“,  као активност под бројем 0001 и под називом 

„Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, под шифром 

функционалне класификације број 133 и под називом „Остале опште услуге“, 

под бројем позиције 74//0, као економска класификација број 481000 описана 

као „ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 

1.000.000,00 динара, 

 

- у оквиру програма број 0602 под називом „ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ“,  као активност под бројем 0001 и под називом 

„Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, под шифром 

функционалне класификације број 320 и под називом „Услуге противпожарне 

заштите“, под бројем позиције 87/0, као економска класификација број 481000 

описана као „ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 

2.350.000,00 динара, 

 

- у оквиру програма број 1501 под називом „ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ“,  као активност под бројем 0003 и под називом „Подршка 

економском развоју и промоцији предузетништва“, под шифром 

функционалне класификације број 411 и под називом „Општи економски и 

комерцијални послови“, под бројем позиције 97/0, као економска 

класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 700.000,00 динара, 
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- у оквиру програма број 0101 под називом „ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАРНИ 

РАЗВОЈ“,  као активност под бројем 0001 и под називом „Подршка за 

спровођење пољопривредне политике у локалној заједници“, под шифром 

функционалне класификације број 421 и под називом „Пољопривреда“, под 

бројем позиције 103/0, као економска класификација број 481000 описана као 

„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 2.400.000,00 

динара, 

 

- у оквиру програма број 1502 под називом „РАЗВОЈ ТУРИЗМА“,  као 

активност под бројем 0001 и под називом „Управљање развојем туризма“, под 

шифром функционалне класификације број 473 и под називом „Туризам“, под 

бројем позиције 117/0, као економска класификација број 481000 описана као 

„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 750.000,00  

динара, 

 

- у оквиру програма број 0401 под називом „ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ“,  као активност под бројем 0001 и под називом „Управљање 

заштитом животне средине“, под шифром функционалне класификације број 

540 и под називом „Заштита биљног и животињског света и крајолика“, под 

бројем позиције 130/0, као економска класификација број 481000 описана као 

„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 350.000,00 

динара, 

 

- у оквиру програма број 1801 под називом „ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“,  као 

активност под бројем 0003 и под називом „Спровођење активности из 

области друштвене бриге за јавно здравље“, под шифром функционалне 

класификације број 740 и под називом „Услуге јавног здравства“, под бројем 

позиције 149/0, као економска класификација број 481000 описана као 

„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 340.000,00 

динара, 

 

- у оквиру програма број 1301 под називом „РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ“,  као активност под бројем 0001 и под називом „Подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“, под 

шифром функционалне класификације број 810 и под називом „Услуге 

рекреације и спорта“, под бројем позиције 152/0, као економска 

класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 28.100.000,00  динара, 

 

- у оквиру програма број 1301 под називом „РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ“, као активност под бројем 0005 и под називом „Спровођење 

омладинске политике“, под шифром функционалне класификације број 810 и 

под називом „Услуге рекреације и спорта“, под бројем позиције 158/0, као 

економска класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ 

НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 600.000,00  динара, 
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- у оквиру програма број 1201 под називом „РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА“,  као активност под бројем 0002 и под називом „Јачање 

културне продукције и уметничког стваралаштва“, под шифром 

функционалне класификације број 820 и под називом „Услуге културе“, под 

бројем позиције 163/0, као економска класификација број 481000 описана као 

„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 2.300.000,00  

динара и 

 

- у оквиру програма број 1201 под називом „РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА“,  као активност под бројем 0003 и под називом 

„Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа“, под шифром функционалне класификације број 840 и под називом 

„Верске и остале услуге заједнице“, под бројем позиције 166/0, као економска 

класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 2.000.000,00  динара. 

 

За доделу средстава из претходног става, расписују се јавни конкурси за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса 

која реализују удружења, и то:   

 

Р.бр. 

 

Дaвaлaц 

срeдстaвa 

Oблaст jaвнoг 

кoнкурсa 
Нaзив jaвнoг кoнкурсa 

Плaнирa

ни 

пeриoд 

рaсписив

aњa 

jaвнoг 

кoнкурсa 

Плaнирaн

и изнoс 

срeдстaвa 

изражен у 

динарима 

 

(позиција 

у буџету) 

1 

Општина 

Сента 

 

Дечја заштита 

 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

реализују удружења и други 

субјекти у области дечје 

заштите 

јун 

2022. 

године 

359.000 

 

(38/0) 

2 

 

Општина 

Сента 

 

Социјална 

заштита 

 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

фебруар 

2022. 

године 

2.800.000 

 

41/0 
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реализују удружења у 

области социјалне заштите 

ради пружања дневних 

услуга у заједници 

3 

 

 

Општина 

Сента 

 

Социјална 

заштита 

 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

реализују удружења у 

области социјалне заштите 

ради пружања подршке 

особама са инвалидитетом 

фебруар 

2022. 

године 

2.650.000 

 

(44/0) 

4 

Општина 

Сента 

 

Остали области 

 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

реализују удружења у свим 

областима   изузев у 

областима: дечје заштите, 

социјалне заштите, 

противпожарне заштите, 

подршке економском развоју 

и промоцији 

предузетништва, подршке за 

спровођење пољопривредне 

политике у локалној 

заједници, развијања 

туризма, заштите животне 

средине, подршке локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима, 

спровођења омладинске 

политике, савременог 

уметничког стваралаштва и 

очувања, заштите, 

унапређења и развоја 

културе и уметности 

националних заједница на 

територији општине Сента 

април 

2022. 

године 

750.000 

 

(део 74//0) 

5 Општина Закупнине и Јавни конкурс за март 250.000 
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Сента 

 

стални 

трошкови 

 

финансирање дела 

годишњих програма 

удружења која реализују 

програме од јавног интереса 

ради покривања трошкова 

закупнине и других сталних 

трошкова у 2022. години 

2022. 

године 

 

(део 74//0) 

6 
Општина 

Сента 

Противпожарна 

заштита 

 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

реализују удружења у 

области у области 

противпожарне заштите 

фебруар 

2022. 

године 

2.350.000 

 

(87/0) 

7 

 

Општина 

Сента 

Локални 

економски 

развој 

 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

реализују удружења у 

области у области подршке 

економском развоју и 

промоцији предузетништва 

март 

2022. 

године 

700.000 

 

(97/0) 

8 

 

Општина 

Сента 

Пољопривреда 

и рурарни 

развој 

 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

реализују удружења у 

области подршке за 

спровођење пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

фебруар 

2022. 

године 

2.400.000 

 

(103/0) 

9 

 

Општина 

Сента 

Развој туризма 

 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

реализују удружења у 

области у области развијања 

 

април 

2022. 

 

750.000 

 

(117/0) 
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туризма 

10 

 

Општина 

Сента 

Заштита 

животне 

средине 

 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

реализују удружења у 

области у области заштите 

животне средине 

април 

2022. 

године 

350.000 

 

(130/0) 

11 

 

Општина 

Сента 

Здравствена 

заштита 

 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

реализују удружења у 

области у области друштвене 

брига за јавно здравље 

април 

2022. 

године 

340.000 

 

(149/0) 

12 
Општина 

Сента 

Развој спорта 

 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

реализују удружења у 

области подршке локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

фебруар 

2022. 

године 

28.100.000 

 

(152/0) 

13 
Општина 

Сента 

Развој 

омладине 

Јавни конкурс за  

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од 

јавног интереса која 

реализују удружења у 

области спровођења 

омладинске политике 

фебруар 

2022. 

године 

600.000 

 

(158/0) 

14 
Општина 

Сента 
Развој културе 

Јавни конкурс за 

финансирање или 

суфинансирање  програма и 

пројеката субјеката у 

култури у области 

савременог уметничког 

стваралаштва на територији 

март 

2022. 

године 

900.000 

 

(део163/0) 
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општине Сента 

15 

 

Општина 

Сента 
Развој културе 

Јавни конкурс за 

финансирање или 

суфинансирање  програма и 

пројеката субјеката у 

култури у области очувања, 

заштите, унапређења и 

развоја културе и уметности 

националних заједница на 

територији општине Сента 

март 

2022. 

године 

825.000 

 

(део163/0) 

16 
Општина 

Сента 

Очување и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа 

 

Конкурс 

за доделу буџетских 

средстава црквама и верским 

заједницама које делују на 

територији општине Сента за 

2022. годину 

март 

2022. 

године 

1.440.000 

 

(део 185/0) 

Укупно 45.564.000 

 

Oвaj Плaн oбjaвити нa звaничнoj интeрнeт прeзeнтaциjи општине Сента, у „Службeнoм 

листу општине Сента“, кao и прeкo нajмaњe jeднoг eлeктрoнскoг мeдиja.  

 

 

Председник Општинског већа 

                                                                                               Рудолф Цегледи  с.р. 
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