СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

БРОЈ 2. ГОДИНА LI
1. МАРТА 2016. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

22.
На основу члана 78. тачка 2. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
5/2011), члана 16. Одлуке о утврђивању основе и мерила за финансирање физичке културе и спорта из
буџета општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 11/2012) и у складу са Стратегијом развоја
спорта у општини Сента 2012-2016 („Службени лист општине Сента“, бр. 13/2011), Општинско веће
општине Сента дана 01. марта 2016. године доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У члану 1. Правилника о начину финансирања спортских објеката („ Службени лист општине Сента „ ,
бр. 3/2014 ) , у Табели , редни број 14. мења се и гласи :

14.

ОБЈЕКАТ КАЈАКАШКОГ
И РЕКРАЦИОНОГ КЛУБА
„ТИСИН ЦВЕТ“

Кеј Тисиног цвета
бр. 9.

Кајакашки и
рекреациони
клуб „Тисин
цвет“

Електрична
енергија,
комунални
трошкови,
регистрација
пловног објекта

Члан 2.
У члану 6. Правилника речи : „ Комисије за одобравање средстава „ мењају се и гласе: „Комисије за
координирање активности у вези споровођења Стратегије спорта у општини Сента 2012-2016 године са
Програмом развоја спорта 2016-2018. године „.
Члан 3.
У члану 8. Правилника бришу се речи „да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника„.
Члан 4.
Остале одредбе Правилника о начину финансирања спортских објеката остају на снази непромењено.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Сента“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Општинско веће општине Сента
Број: 66-6 /2016-III
Дана: 01.март 2016. године
Сента

Председник Општинског веће општине Сента
Рудолф Цегледи c. p.
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23,
На основу члана 78. тачка 2. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“,
бр. 5/2011), члана 16. Одлуке о утврђивању основе и мерила за финансирање физичке
културе и спорта из буџета општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 11/2012)
и у складу са Стратегијом развоја спорта у општини Сента 2012-2016 („Службени лист
општине Сента“, бр. 13/2011), Општинско веће општине Сента дана 01.марта. 2016.
године доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА ТРОШКОВА СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 1.
У члану 4. Правилника о суфинансирању трошкова спортских организација („
Службени лист општине Сента „ , бр. 3/2014 ) бришу се речи : „ свих категорисаних
Спортских организација „ .
Члан 2.
Члан 6. Правилника мења се и гласи :
“ У оквиру дотација издвајају се средства која нису предмет категоризације, регулисан
посебном одлуком о наменским средствима за ангажовање спортских стручњака и
одлуком о спортским манифестацијама. “
Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи :
„ Комисија за координирање активности у вези споровођења Стратегије спорта у општини
Сента 2012-2016 године са Програмом развоја спорта 2016-2018. године,сваке године
утврђује листу спортских организација и имена лица који ће добијати наменска средства
за ангажовање у својству спортског стручњака од дотација,најкасније до 31. децембра
текуће године.
О висини износа наменских средства за ангажовање спортских стручњака на основу
података стручне службе Спортског савеза општине Сента, Комисија сачињава предлог, а
одлуку доноси председник општине Сента.
Одлука председника општине Сента је коначна.
Преостали износ дотације се дели по бодовима категорисаним спортским организацијама
за редован програм и за манифестације од значаја за општину Сента“.
Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи :
„ Спортска организација на основу коначне и извршне одлуке Општинског већа о
категоризацији спортских организација, одлуке председника о висини износа наменских
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средства за ангажовање спортских стручњака и одлуке о спортским манифестацијама и
посебним програмима, дужна је да у року од 15 дана достави финансијски план
организације ,као и одлуку о начину у динамици коришћења средстава“
.

Члан 5.
Остале одредбе Правилника о начину суфинансирања трошкова спортских организација
,остају непромењене.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном
листу општине Сента“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Општинско веће општине Сента
Број: 66-5/2016-III
Дана: 01. март. 2016. године
Сента

Председник Општинског веће општине Сента
Рудолф Цегледи c. p.
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24.
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени
гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука УС РС, 55/2014, 96/2015
– други закон и 9/2016 – Одлука УС РС), члана 78. став 1. тачка 6. Статута Општине
Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011) и члана XI. Решења о образовању
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Сента ("Службени лист општине Сента" број 8/2014), Општинско веће на
седници одржаној дана 23. фебруара 2016. године донело је
Р Е Ш ЕЊ Е
О ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗ БЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ

I.
Овим Програмом планирају се средства за израду и реализацију планова, програма,
пројеката и других активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима у
општни Сента за 2016. годину.
II.
За реализацију програма планирају се средства из буџета општине Сента и приходи од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје из члана 17. став 2. тачка 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 – Одлука УС РС, 55/2014, 96/2015 – други закон и 9/2016 – Одлука
УС РС) у висини од 30%, у укупном износу од 2.000.000,00 динара, и то:
 приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
динара

2.000.000,00

III.
Средства из тачке II овог програма користиће се наменски за финасирање обавеза
локалне самоуправе утврђених законом из области саобраћаја:







за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на
чијој територији је прекршај учињен;
за рад Савета безбедности саобраћаја општине Сента:
за унапређење саобраћајног васпитања и образовања;
за превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја;
за научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и
за техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја.

Од 30% средстава од новчаних казни које припадају буџету општине Сента, 50%
средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре општине, на чијој
територији је прекршај учињен.
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1. ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ
ПРЕКРШАЈЕ
2.000.000,00 динара
Планира се реализација програма који се односи на:






техничко опремање јединица саобраћајне полиције које
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја
400.000,00 динара
опремање саобраћајних полигона и кабинета
200.000,00 динара
превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја
100.000,00 динара
организовање и спровођење школског, општинског,
регионалног и државног такмичења под називом Шта знаш о саобраћају
300.000,00 динара
поправљање саобраћајне инфраструктуре
на територији општине
1.000.000,00 динара

IV.
Финансирање или суфинансирање активности из тачке 1. овог програма вршиће се у
зависности од прилива средстава прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје,
које припадају буџету општине Сента.
V.
Када се прилив средстава прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје не
остварује у планираном износу, Председник општине Сента утврђује приоритетне
активности.
VI.
Реализацију Програма и надзор над извршавањем појединих програма спроводи орган
надлежан за послове саобраћаја Општинске управе Сента.
VII.
Овај програм објавити у "Службеном листу општине Сента".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Општинско веће општине Сента
Број: 344-55/2015-III
Дана: 23. фебруар 2016. године
Сента

Председник Општинског већа општине Сента
Рудолф Цегледи c. p.
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Садржај:
22.
23.
24.

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ
ФИНАНСИРАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
РАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ
СУФИНАНСИРАЊА ТРОШКОВА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕШЕЊЕ О ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗ БЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ

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