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02. 
На основу члана 137 и 138 Закона о спорту (,,Службени гласник РС", бр. 10/2016), члана 
66 став 1тачка 30 Статута општине Сента (,,Службени лист општине Сента", бр. 4/2019) и 
члана 2 Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини Сента (,,Службени лист општине Сента", 
бр. 5/2017), Општинско веће општине Сента на седници дана 24.01.2023. године доноси 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  
О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОДОБРАВАЊА  

ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ 
СПОРТА У ОПШТИНИ СЕНТА 

Члан 1. 

Правилник о критеријумима и начину одобравања финансирања и суфинансирања 
програма из области спорта у општини Сента донет је дана 09.03.2018. године (у даљем 
тексту: Основни правилник). 
Овим путем врше се измене и допуне Основног правилника на начин како је то наведено у 
даљем тексту. 

Члан 2. 

У делу прилога Правилника-Категоризација-Образац бр. 8 Табела 1. (Табела 
коефицијената за 2018)” замењује  се новом табелом 1, речима: „Табела 1.”. 
Табела 1. мења се и гласи: 

Рангирање клубова на 
основу критеријума 

Коефицијенти за спортске организације 

1. 1400 
2. 1350 
3. 1300 
4. 1100 
5. 1050 
6. 1000 
7-8. 900 
9-10. 800 
11-12. 250 
13-14. 200 
15-16. 175 
17-18. 150 
19-20. 100 
21-25. 50 

6



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 01. - 24.01.2023.  

 

 

Члан 3. 
 

У делу прилога Правилника-Категоризација,брише се поднаслов Поступак израчунавања 
укупног износа по категоризацији за 2018. годину са свим ставовима и табелом бр 2, у 
целости.  
 

Члан 4. 
 

У  делу прилога Правилника-Категоризација у поднаслову  Поступак израчунавања 
укупног износа по категоризацији за 2019. годину замењују се речима: ,,за 2023. годину”. 
Став 1 мења се и гласи: ,,Укупан број бодова који се добије категоризацијом се формира 
ранг листа спортских клубова.” 
У ставу 2 речи: ,,табели 2.” замењују се речима: „Табели 1.”. 
У ставу 3 речи: ,,табели 1.” замењују се речима: „Табели 1.”. 
Додаје се став 5 који гласи: 
 
,,Спортски клубови који учествују и у појединачном и екипном систему (лигашко) 
такмичења имају право на додатне бодове: 

пионир-кадет 10 бодова, 
јуниор-сениор 30 бодова, 

за учешће на државним првенствима.” 
 

Члан 5. 
 

У делу прилога Правилника у делу Критеријуми и разрада категоризације, подподнаслов 
1. Постигнути резултати, мења се цео члан  до поднаслова:  2.Број регистрованих 
такмичара и гласи: 
 
„Бодови који се деле на основу резултата у датој години:  
У индивидуалним спортским гранама на основу медаља освојених на националним 
првенствима, удружења за сваку медаљу добијају бодове: 

Пионирска категорија: 1 медаља = 6 бодова,  
Кадетска категорија: 1 медаља = 8 бодова, 
Јуниорска категорија: 1 медаља = 10 бодова, 
Сениорска категорија: 1 медаља = 12 бодова. 

Без освојених медаља (само за учешће) клуб може да добије максмално 3 бодa код 
пионира, 4 бодa код кадета, 5 бодова код јуниора и 6 бодова код сениора. 
 
У индивидуалним спортским гранама на покрајинском првенству (Првенство Војводине) 
на основу броја освојених медаља, удружења за сваку медаљу добијају бодове:  

Пионирска категорија: 1 медаља = 3 бода  
Кадетска категорија: 1 медаља = 4 бода 
Јуниорска категорија: 1 медаља = 5 бодова 
Сениорска категорија: 1 медаља = 6 бодова 

Без освојених медаља (само за учешће) клуб може да добије максмално 2 бода код 
пионира, 3 бода код кадета, 4 бода код јуниора и 5 бодова код сениора. 
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Удружење мора да одлучи, да ли ће конкурисати са националним медаљама – резултатима 
или покрајинским медаљама - резултатима. Бодови добијени за медаље из обе категорије 
се не могу спајати. 
Код навода без медаље, подразумева учешће и доделу бодова за клуб на покрајинском или 
државном првенству, а не за сваког такмичара. 
У екипним спортским гранама удружења се рангирају на основу броја екипа. Уколико 
клуб располаже са више екипа, онда се бодују све екипе.  
 

Екипе 

сениор 40 бодова 
јуниор 20 бодова 
кадет 15 бодова 
пионир 10 бодова 

 
Бодови који се додељују на основу међународних резултата:  
- Међународни резултати се могу признати само у случају, ако међународно такмичење, 

лигу уредила европска или светска организација спортске гране.  
- Међународни резултат се може прихватити само у случају да задовољава позитивне 

норме прописане код категоризацације врхунских спортсита у смислу броја такмичара, 
земаља и слично. 

 
Резултат се признаје за бодовање код појединачних спортова уколико:  
 
Национални резултати: 
На државном или покрајинском првенству у једној категорији, дисциплини у финалу 
учествује најмање 8 спортиста, посада из 3 различита клуба. Ако учествује мање од 8 
спортиста или посада из 3 различита клуба онда се бодови самњују за 50%.  
 
Међународни резултати:  
- на Светском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном 

такмичењу) учествује 50 и више нација са најмање три континента, с тим да у 
одређеној дисциплини - категорији учествује на завршном такмичењу најмање oсам 
спортиста - посада; 

- на Европском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном 
такмичењу) учествује 25 и више нација, с тим да у одређеној дисциплини - категорији 
учествује на завршном такмичењу најмање осам спортиста - посада; 

- на Балканском првенству, уколико на њему учествује пет и више земаља, с тим да у 
одређеној спортској дисциплини - категорији учествује најмање осам спортиста - 
посада из различитих земаља (уколико то другачије није регулисано међународним 
системом такмичења); 

- Изузетно, резултат постигнут на одређеном Светском првенство изједначава се са 
спортским резултатом постигнутим на Европском првенству уколико Светско 
првенство испуњава све услове утврђене за Европско првенство и ако је то 
изједначавање предвиђено спортским правилима надлежног међународног спортског 
савеза. 

Индивидуални спортови:  
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1. Балканско првенство и остала, међународна репрезентативна такмичења, (ЕК, 
СК, Светске игре), Медитеранско првенство и такмичење Олимпијских нада  
пионирска категорија: 1 медаља = 10 бодова 
кадетска категорија: 1 медаља = 12 бодова 
јуниорска категорија: 1 медаља = 15 бодова 
сениорска категорија: 1 медаља = 20 бодова 

 
2. ЕYОФ, Омладинска Олимпија  

1 медаља = 30 бодова  
 
3. Медитеранске игре 

1 медаља = 40 бодова 
 
4. Европско првенство 

пионирска категорија: 1 медаља = 40 бодова 
кадетска категорија: 1 медаља = 60 бодова 
јуниорска категорија: 1 медаља = 80 бодова 
сениорска категорија: 1 медаља = 100 бодова 

 
5. Универзијада, Европске игре  

1 медаља = 100 бодова 
 
6. Светско првенство  

пионирска категорија: 1 медаља = 60 бодова 
кадетска категорија: 1 медаља = 80 бодова 
јуниорска категорија: 1 медаља = 100 бодова 
сениорска категорија: 1 медаља = 120 бодова 
 

7. Олимпијада 
1 медаља = 200 бодова 

 
На међународним такмичењима бодује се и пласман у финалу (од 4. до 8. места) 50% од 
горе наведених бодова.  
 
Екипни спортови: 
- На основу места постигнутих у међународној лиги:  

1-4. место = 200 бодова  
5-9. место = 150 бодова 
10 - место = 100 бодова 

 
Међународни резултат постигнут из неолимпијских спортова се умањује за 50%. 
Спортски клубови који учествују на највишем нивоу такмичења (супер лига, итд) имају 
право на додатних 30 бодова. 
Доказни материјал: билтени савеза, дипломе, записници са такмичења и доукументи по 
захтеву комисије.” 
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Члан 6. 
 

У делу Прилога Правилника-Категоризација , у делу Критеријуми и разрада 
категоризације , у поднаслову  2. Број регистрованих такмичара у ставу 1тачка 2 речи: ,,- 
Максимално = 100 бодова.”- брише се. 
 

Члан 7. 
 

У делу Прилога Правилника-Категоризација , у делу Критеријуми и разрада 
категоризације , у поднаслову  3.  Број лиценцираних тренера, став 3- брише се. 
 

Члан 8. 
 

У делу Прилога Правилника-Категоризација , у делу Критеријуми и разрада 
категоризације , у поднаслову 4. Општинска категоризација спортских клубова, став 1 
мења се и гласи: 
,,Бодови који се могу делити на основу општинске категоризације спортских клубова од 
претходне године. 
 
1. категорија   20 бодова  
2. категорија   10 бодова  
3. категорија     5 бодова  
4. категорија     3 бода” 
 

Члан 9. 
 

У делу Прилога Правилника-Категоризација , у делу Критеријуми и разрада 
категоризације , у поднаслову 5. Национална категоризација спортова ,став 1 мења се и 
гласи: 
,,Бодови који се деле на основу националне категоризације спортских клубова: 
 
1. категорија   60 бодова  
2. категорија   30 бодова  
3. категорија   15 бодова  
4. категорија     8 бодова 
5. категорија     4 бода 
 

Члан 10. 
 

 У делу Прилога Правилника-Категоризација , у делу Критеријуми и разрада 
категоризације , у поднаслову 6. Традиција постојања клубова,  став 1 мења се и гласи: 
,,Бодови који се могу делити  на основу традиције постојања клуба: 
 
1-5 година =     5 бодова 
6-10 година =  10 бодова 
11-25 година = 15 бодова 
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26-50 година = 20 бодова 
51- година =  25 бодова” 
 
Став 4- брише се. 

 
Члан 11. 

 
У делу Прилога Правилника-Категоризација , у делу Критеријуми и разрада 
категоризације- Образац 8. Образац за спортску категоризацију,мења се новим обрасцем:   
 
 Назив критеријума за 

спортску категоризацију Опис- основ за бодовање Бодови 

1. 

Постигнути резултати  
(- заокружити Државно 
првенство или Првенство 
Војводине,  
- код међународних резултата 
навести назив такмичења) 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО - ПРВЕНСТВО 
ВОЈВОДИНЕ 
- број медаља пионири: 
- број медаља кадети: 
- број медаља јунионири: 
- број медаља сениори: 
 
Међународни резулати: 
број медаља на 
такмичењу............................................................
..: 
 
 
 
 
 
 

 

2. Број регистрованих такмичара   

3. Број лиценцираних тренера   

4. Општинска категоризација 
спортских клубова 

Табеларни преглед рангирања спортских 
клубова у претходној години; место____ 

 

5. Национална категоризација 
спортова 

Правилник о националној категоризацији 
спортова 

група _____ 

 

6. Традиција постојања клуба 
Оснивачки акт клуба 

Година ___ 
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Напомена:  

 
 

УКУПНО БОДОВА: ________________________ 

 
 
 

Члан 12. 
 

У делу Прилога Правилника-Категоризација , у делу Критеријуми и разрада 
категоризације- Образац бр. 9. Стипендирање за спортско усавршавање категорисаних 
спортиста, посебно перспективних спортиста- у поднаслову“ Резултат се признаје за 
бодовање уколико“:  у ставу 1, реч: ,,шест ” замењује се речју: „осам”. 
У ставу 2, реч: ,,шест ” замењује се речју: „осам”. 
У ставу 4, речи: ,,осам и више клубова ” замењују се речима: „три или више клубова ”. 
У ставу 4, речи: „различитих клубова” замењују се речима: „најмање три различита 
клуба”. 
У ставу 5, бришу се речи: ,,од става 1. овог члана”. 
Став 6- брише се. 

 
 

Члан 13. 
 

Остале одредбе Основног правилника остају непромењене. 
 

Члан 14. 
 

Ове  Измене и допуне Основног Правилника  ступају  на снагу у року од осам дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
 
 
 
Република Србија Председник Општинског већа  
Аутономна покрајина Војводине општине Сента 
Општина Сента Рудолф Цегледи, дипл. инж. грађ. с.р. 
Општинско веће општине Сента 
Број: 66-3/2023-III 
Дана: 24. јануара 2023. године 
С Е Н Т А 
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03. 
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СЕНТА 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 

Одељење за општу управу и друштвене делатности 

Број: 401-2/2023-III 

Дана, 24. јануара  2023. 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 2023. 
годину („Службени лист општине Сента”, број 17/2022), Општинско веће општине Сента, 
на седници одржаној 24. јануара 2023. године, донео је   

 

ГOДИШЊИ ПЛAН JAВНИХ КOНКУРСA ЗA 2023. ГOДИНУ 

 

Одлуком о буџету општине Сента за 2023. годину, новчана средства су планирана за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 
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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 акције о деци“, под 
шифром функционалне класификације број 040 и под називом „Породица и деца“, 
под бројем позиције 37/0, 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 40/0, 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 42/0, као економска класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 3.000.000,00 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 133 и под називом „Остале опште услуге“, под 
бројем позиције 75//0, као економска класификација број 481000 описана као 
„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 1.100.000,00 
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 86/0, као економска класификација број 481000 
описана као „ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 
2.400.000,00 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 
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позиције 95/0, као економска класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 700.000,00 динара, 
 

- 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 101/0, као економска класификација број 481000 описана као 
„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 1.800.000,00 
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 118/0, као економска класификација број 481000 описана као 
„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 1.000.000,00  
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 
123/0, 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 146/0, 
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 150/0, као економска класификација број 481000 описана као 
„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 30.100.000,00  
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 156/0, као економска 
класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 400.000,00  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 
159/0, 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 162/0, 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 

Плaнирaн
и пeриoд 

рaсписивa
њa 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 

2023. 
године 

359.000 

 

(37/0) 

2 

 

Општина 
Сента 

 

Социјална 
заштита 

 

Јавни конкурс за  подстицање 
програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање 
програма од јавног интереса 

јануар 

2023. 
године 

2.800.000 
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која реализују удружења у 
области социјалне заштите 

ради пружања дневних услуга у 
заједници 

(40/0) 

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 

јануар 

2023. 
године 

3.000.000 

 

(42/0) 

4 

Општина 
Сента 

 

Закупнине и 
стални трошкови 

 

Јавни конкурс за финансирање 
дела годишњих програма 
удружења која реализују 

програме од јавног интереса 
ради покривања трошкова 

закупнине и других сталних 
трошкова у 2023. години 

фебруар 

2023. 
године 

1.100.000 

 

(75/0) 

5 
Општина 

Сента 

Противпожарна 
заштита 

 

Јавни конкурс за  подстицање 
програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање 
програма од јавног интереса 
која реализују удружења у 

области противпожарне 
заштите 

јануар 

2023. 
године 

2.400.000 

 

(86/0) 

6 

 

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 подршке економском 
развоју и промоцији 

предузетништва 

јануар 

2023. 
године 

700.000 

 

(95/0) 

7 

 

Општина 
Сента 

Пољопривреда и 
рурални развој 

 

Јавни конкурс за  подстицање 
програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање 
програма од јавног интереса 
која реализују удружења у 
области пољопривреде и 

јануар 

2023. 
године 

1.800.000 

 

(101/0) 
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руралног и развоја 

8 

 

Општина 
Сента 

Развој туризма 

 

Јавни конкурс за  подстицање 
програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање 
програма од јавног интереса 
која реализују удружења у 
области развијања туризма 

 

март 2023. 
године 

1.000.000 

 

(118/0) 

9 

 

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 заштите животне 

средине 

март 2023. 
године 

350.000 

 

(123/0) 

10 

 

Општина 
Сента 

Здравствена 
заштита 

 

Јавни конкурс за  подстицање 
програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање 
програма од јавног интереса 
која реализују удружења у 

области друштвене брига за 
јавно здравље 

фебруар 

2023. 
године 

340.000 

 

(146/0) 

11 
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 

2023. 
године 

30.100.000 

 

(150/0) 

12 
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 

септембар 

2023. 
године 

400.000 

 

(156/0) 

13 Општина 
Сента 

Развој културе 
Јавни конкурс за финансирање 
или суфинансирање  програма 

и пројеката субјеката у култури 
у области савременог 

фебруар 

2023. 

900.000 
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уметничког стваралаштва на 
територији општине Сента 

године 

 

(део159/0) 

14 
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 

фебруар 

2023. 
године 

 

825.000 

 

(део159/0) 

15 

 

Општина 

Сента 

Очување и 
представљање 

културно-
историјског 

наслеђа 

 

Конкурс 

за доделу буџетских средстава 
црквама и верским заједницама 

које делују на територији 
општине Сента у 

2023. години 

фебруар 

2023. 
године 

1.440.000 

 

(део 162/0) 

Укупно 47.514.000 

 

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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04. 
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 ("Службени лист општине Сента", број 1/2021), 
Општинско веће општине Сента дана 11.01.2023. 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 2023. 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 за 2023. 
годину("Службени лист општине Сента", број 17/2022). 

2. ВИСИНА НАКНАДЕ износи 160,00 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 2023. 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 а 2023. годину ("Службени лист 
општине Сента", број 17/2022). 

4. ВИСИНА НАКНАДЕ износи 160,00 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: 114-3/2023-III  
Дана: 11.01.2023. године 
Сента 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 01. - 24.01.2023.  

 

 

Садржај: 
 

01. 

ПРОГРАМ ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СЕНТА ЗА 2023.ГОДИНУ 
 

1 

02. 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА   
О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОДОБРАВАЊА  ФИНАНСИРАЊА 
И СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 
ОПШТИНИ СЕНТА 
 

6 

03. ГOДИШЊИ ПЛAН JAВНИХ КOНКУРСA ЗA 2023. ГOДИНУ 
 13 

04. 

О Д Л У К A O ВИСИНА НАКНАДЕ СТВАРНИХ ТРОШКОВА 
ПРЕВОЗА ДОЛАСКА НА РАД И ОДЛАСКА СА РАДА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2023. ГОДИНУ 
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ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

OДГОВОРНИ  
УРЕДНИК: 

Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине 
општине Сента 
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