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1. 
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007) и члана 75. тачка 14. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ број 5/2011) председник општине Сента доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

Члан 1. 

Проглашава се престанак елементарне непогоде – суше на територији општине 
Сента („Службени лист општине Сента“ број 26/2012). 

Члан 2. 

Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 

Образложење 

Председник општине Сента дана 08.08.2012. године, на основу извештаја 
Општинске комисије за процену штете од суше, је донео Одлуку о проглашењу 
елементарне непогоде -суше на територији општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ број 26/2012). 

Доношењем закључка од стране Владе РС број 320-5302/2012 од 23.08.2012. 
године, којим су установљене јединствене мере за отклањање и ублажавање последица 
суше, односно истеком предметне економске године, стекли су се услови за доношење 
Одлуке, како стоји у диспозитиву. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
А П ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА СЕНТА 
Број: 217-67/2012-II 
Дана: 24.12. 2012. године 
Сента 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА 

Рудолф Цегледи с. р 
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2. 
На основу члана 3. Правилник о начину финансирања трошкова Спортских 

организација („Службени лист општине Сента“, бр. 11/2012) и члана 4. Правилник о 
категоризацији спортских организација  у општини Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 33/2012), Комисије за координирање активности спровођења Стратегије 
развоја спорта у општини Сента 2012-2016 године Сента, дана 17. јануара 2013. године 
расписује следећи 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за доделу средстава за финансирање трошкова Спортских организација  

из буџета општине Сента за 2013. годину 
 

1. Укупан износ средстава за финансирање трошкова спортских организација из 
буџета општине Сента за 2013. годину износи  

 
5.312.500,00 динара 

 
и предвиђена су у функцији 810, позиција 271, економска класификација 481-02. 

 
2. На основу права на категоризацију, спортске организације, стичу право 

финансирања из буџета општине Сента, намењеног за редовне програме финансирања-
дотација, уз услов да испуне прописане критеријуме. 

3. Категоризација се изражава у бодовима. Максималан број бодова у 
категоризацији износи 150 бодова за једну спортску организацију. Укупан број бодова 
који добију спортске организације се деле са износом одобрених или планираних 
буџетских средстава за дотације и добија се вредност једног бода. Вредност једног бода 
се множи са бројем добијених бодова и та средства се одобравају спортској 
организацији. 

4. Полазна категоризација спортских грана  по основу „Стратегије развоја 
спорта у општини Сента 2012-2016. године“  је следеће :  

• Прва категорија: рукомет, фудбал, атлетика, ватерполо, рвање, стони тенис 
• Друга категорија: кајак, гимнастика, куглање, пливање, одбојка, тенис, кошарка 
• Трећа категорија: карате, савате, шах, стрељаштво, 
• Четврта категорија: боди билдинг, роњење, плес, стреличарство, спортски 

риболов, кунг фу шу. 
Основни критеријуми категоризације и максимуми бодова који се могу доделити 

спортским клубовима у општини Сента су:  
0. План и програм рада за наредну годину    не бодује 

се  
1. Реализација плана и програма у претходној години   15 бодова  
2. Ранг такмичења        20 бодова 
3. Постигнути резултати у протеклој години    35 бодова 
4. Број чланова и  такмичарских екипа клуба    25 бодова 
5. Број тренера, адекватног образовања     10 бодова    
6. Најбољи резултати у протеклих 5 година       5 бодова   
7. Услови рада        10 бодова 
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8. Општинска категоризација спортова     10 бодова 
9. Статус спорта на националном и међународном плану  10 бодова 
10. Традиција и године постојања клуба     10 бодова 
 

5. По расписаном конкурсу за доделу средстава за финансирање трошкова 
спортских организација из буџета општине Сента за 2013. годину, спортске 
организације чланови Спортског савеза општине Сента, поднесу пријаву уз коју 
прилажу:  

1. копију решења о  упису у регистар, 
2. копију чланства у гранском савезу, 
3. копију одлуке о лицу за заступање, 
4. копију решења о текућем рачуну  и овлашћеним лицима за потписивање 

 финансијских докумената 
5. доказ да није рачун блокиран  у току конкурисања 

 Спортске организације које су конкурисали за доделу средстава за 
финансирање трошкова спортских организација из буџета општине Сента за 2012. 
годину не морају приложити документацију под редним бројем 1-4. 

6. Јавни конкурс се објављује дана 18. јануара 2013. године на огласној табли 
Општинске управе општине Сента, у "Службеном листу општине Сента" и на 
званичној интернет презентацији  општине Сента. 

7. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СПОРТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА, на адресу Главни трг бр. 1., 24400 Сента, поштом или предајом 
писарници Општинске управе општине Сента. 

Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону: 655-
412 од Жолта Барта. 

Рок за подношење пријава је 04. фебруар 2013. године, до 14,00 часова.  
8. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 

7,00 до 15,00 часова, у згради Скупштине општине у Сенти, Главни трг бр. 1.,  
канцеларијa бр. 43., односно преузети са званичне web-презентације општине Сента 
www.zenta-senta.co.rs  

9. О спроведеном поступку јавног конкурса комисија води записник и доноси 
одлуку за доделу средстава за финансирање трошкова спортских организација из 
буџета општине Сента за 2013. годину и исту доставља  спортским организацијама у 
року од 8 дана од дана закључења конкурса. 

10. На одлуку о додели средстава за финансирање трошкова спортских 
организација из буџета општине Сента за 2013. годину учесници конкурса имају право 
да поднесу приговор Општинском већу  општине Сента у року од осам дана од дана 
достављања. 

Одлука Општинског већа донета по приговору је коначна и извршна. 
 
 Председник Комисије за координирање 

активности спровођења Стратегије развоја 
спорта у општини Сента 2012-2016 године 

 
Данило Попов с. р. 

http://www.zenta-senta.co.rs/
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ППРРИИЈЈААВВАА    
ЗЗАА  ФФИИННААННССИИРРААЊЊЕЕ  ФФИИЗЗИИЧЧККЕЕ  ККУУЛЛТТУУРРЕЕ  ИИ  ССППООРРТТАА  ИИЗЗ  ББУУЏЏЕЕТТАА  ООППШШТТИИННЕЕ    

ССЕЕННТТАА  ЗЗАА  22001133..  ГГООДДИИННУУ  ИИЗЗ  ООББЛЛААССТТИИ::  

11..  ффииннааннссиирраањњаа  ттрроошшккоовваа  ссппооррттссккиихх  ооррггааннииззаацциијјаа,,  
  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Назив спортске организације   

Адреса (улица, број, место)  

Матични број  

ПИБ  

Шифра делатности  

Заступник-ци  

Телефон / Факс  

Еmail / Web адреса  

Име и презиме  Одговорно 
лице за пријаву  Телефон/е-mail 

адреса   

Назив и адреса  

Број рачуна  

Пословна 
банка 

Лице одговорно за 
потписивање рачуна  
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ПРИЛОГ ПРИЈАВИ  
 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8  

9.  

10.  
 

Овлашћено лице Спортске организације 
_________________________ 

 
М.П. 

 
 
Садржај: 
 

1. ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ 
НЕПОГОДЕ - СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 1.

2. 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ТРОШКОВА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

2.

 
 

ИЗДАВАЧ: Одељење  за   скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

 
Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно
или за годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,  
за претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета
оглашавање је бесплатно. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 
ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 
ТИРАЖ: 200 ком. 
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