СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА
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21. МАРТА 2019. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

20.
На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник. РС“,број 88/2017 и 27/2018 - др. закони), члана 2. и 4. Уредбе о
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о
мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 21/2018), члана 45. став 1.
тачка 72) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019),
по прибављеном мишљењу Извршног одбора Националног савета мађарске
националне мањине број В/З/84/2019 од 20. марта 2019. године, Скупштина
општине Сента, на седници одржаној дана 21. марта 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРТИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СЕНТА
Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних предшколских установа утврђује се број и просторни
распоред јавних предшколских установа на територији општине Сента (у даљем
тексту: мрежа предшколских установа).
Члан 2.
Просторни распоред јавне предшколске установе на територији општине Сента је
просторно подручје с којег се деца уписују у јавну предшколску установу на
територији општине Сента (у даљем тексту: предшколска установа), на основу
пребивалишта, односно боравишта.
Члан 3.
Предшколско васпитање и образовање на територији општине Сента остварује се
у једној јавној предшколској установи, у Дечјем вртићу “Снежана- Нófehérke“ у
Сенти, ул. Златне греде бр. 7, као јединствене установе на целој територији
општине Сента.
Члан 4.
У оквиру Дечјег вртића “Снежана-Hófehérke“ у Сенти организују се девет издвојена
одељења, и то:
1. Издвојено одељење „Бамби-Bambi“ у објекту Кеј Др. Зорана Ђинђића 25. у
Сенти,
2. Издвојено одељење „Перјаница-Bóbita“ у објекту Максима Горког 40. у Сенти,
3. Издвојено одељење „Красуљак-Százszorszép“ у објекту Јожеф Атиле 46/a у
Сенти,
4. Издвојено одељење „Бела Рада-Margaréta“ у објекту Охридске 41. у Сенти,
5. Издвојено одељење „Маслачак-Pitypang“ у објекту Костолањи Дежеа бб. у
Сенти,
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6. Издвојено одељење „Сеница-Cinege“ у објекту Велики сокак 58/а. у Горњем
Брегу,
7. Издвојено одељење „Запећак-Кuскó“ у објекту Маршала Тита 27. у Богарашу,
8. Издвојено одељење „Дивљи цвет-Vadvirág“ у објекту Кошут Лајоша 6. у Кевију
и
9. Издвојено одељење „Лептир-Pillangó“ у објекту Дожа Ђерђа 22. у Торњошу.
Члан 5.
Просторни распоред Дечјег вртића “Снежана-Нófehérke“ у Сенти, обухвата
подручје односно територију општине Сента.
Члан 6.
Васпитно-образовни рад на мађарском језику као језику националне мањине,
остварује се како у седишту Дечјег вртића “Снежана-Hófehérke“ у Сенти, тако и у
свим Издвојеним одељењима из члана 4. ове одлуке.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке чини Елаборат са планом мреже предшколске установе
“Снежана- Нófehérke“ у Сенти.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању мреже
предшколских установа на територији општине Сента („Службени лист општине
Сента“, бр. 14/2011).
Члан 9.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Сента“, а ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 60-31/2019-I
Дана: 21. марта 2019. године
Сента

Заменик председника Скупштине општине Сента
Тибор Патаки с. р.
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Увод
Планирање мреже предшколских установа на територији општине Сента представља вид
стратешког планирања. Планирање и израда овог Елабората је начин на који општина препознаје
и прихвата нове изазове и предузима активности ради остваривања крајњих циљева. Крајњи циљ
је доношење Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Сента, на
основу релевантних законских прописа пре свега сагласно Уредби о критеријумима за доношење
акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени
гласник РС“, број 21/18 од 19.03.2018. године), усаглашеног са потребама друштвене средине.
Нова мрежа јавних предшколских установа треба да допринесе даљем развоју и унапређењу
процеса предшколског васпитања и образовања а у складу са општим и посебним циљевима и
стандардима, који су за ову област одређени Законом о основама система образовања и
васпитања и Законом о предшколском образовању и васпитању.
Одлука треба да се заснива на важећим прописима који непосредно регулишу област
предшколског васпитања и образовања, као и поједине његове делове:
 Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17,
27/18 – др.закон и 27/18 –др.закон);
 Закон о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 18/10,
101/17 и 113/17 –др. закон);
 Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици србији до 2020. године
(“Службени гласник РС” број 107/12);
 Закон о националним саветима националних мањина (“Службени гласник РС” број
72/2009);
 Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу
(„Службени гласник РС“, бр. 50/94 и 6/96).
Према члану 71. Устава Републике Србије свако има право на образовање. Држављани
Републике Србије једнаки су у остваривању права на образовање и васпитање. Oпшти принципи
и циљеви система образовања и васпитања на територији општине Сента остварују се у оквиру
предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања. Делатност
предшколског васпитања и образовања је делатност од непосредног друштвеног интереса и
остварује се као јавна служба.
Систем образовања је најважнији елеменат животне и развојне инфраструктуре сваког
појединца, друштва и државе јер његов укупан ефекат одређује обим, квалитет и ефекте
изградње и коришћења свих других система и ресурса, као и укупан квалитет живота и развојне
потенцијале појединаца и заједнице. Стога образовање треба да се развија тако да своју улогу
остварује правовремено, квалитетно и ефикасно због чега се и израђује, усваја и спроводи
стратегија његовог развоја.
Улагање у образовање, односно у обезбеђивање одговарајућег људског капитала који уме да се
прилагоди измењеним околностима има карактер инвестиционог улагања.
Законом о основама система образовања и васпитања међу осталог уређују се основе система,
начин и услови за обављање делатности предшколског васпитања и образовања у Србији.
Специфичности обављања делатности предшколског васпитања и образовања прописан је
посебним законом, Законом о предшколском васпитању и образовању.
Према закону носиоци предшколског васпитања и образовања је предшколска установа.
Предшколска установа развија и остварује програме васпитања и образовања деце, у складу са
основама програма предшколског васпитања и образовања, предшколским програмом и
посебним законом.
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Географски положај
Општина Сента налази се у Србији, у северном делу
Аутономне Покрајине Војводине, 42 км јужно од
српско-мађарске границе, на десној обали реке Тисе.
Најсевернија тачка општине се налази на 45о 47’
северне ширине. Граница града се налази између 19о
50’ и 20о 08’ источне дужине. На територији општине
издвајају се три геоморфолошке целине. То су: Бачка
лесна зараван (западни део општине), Бачка лесна
тераса и алувијална раван ( источни делови општине).
Природне карактеристике
Карактеристике рељефа и хидрографије Сенте су веома
повољне, а исто тако повољне су и могућности
успостављања саобраћајне везе са околним местима.
Град није случајно постао омиљено место становања.
Током леденог доба, на дебелим лесним слојевима
насталих због северних ветрова, услед континенталне климе последњих миленијума настала је
травна пустара; дуж обале реке Тисе врбак, а на водоплавном подручју специфична животна
заједница мочваре са трском. Територија општине данас чине већином ораница и баште. Једино
као остатци водоплавних шума и стара водоплавна подручја некадашњу необрађену природну
околину симболизују трсја, ливаде, пашњаци и слатине. У другој половини XX века се ефекти
урбанизације, развоја индустрије и осталих појава, штетних за животну средину све више
осећају. Гледајући на површинску хидрографију, положај општине је повољан, имајући у виду да
већим делом источну границу чини Тиса која пловна и која представља веома важну
хидрографску комуникацију у овом делу Европе. Једино међународно речно пристаниште на
Тиси је сенћанско „Потисје“
Клима
Клима општине Сента слична је климатским
одликама Војводине, али осећа се и
различитост. То је последица макроклиматских
фактора који делују на ширем подручју. У
општини
Сента
умногоме
осећају
континентални утицаји које карактеришу суво и
веома топло време преко лета, и хладно време
преко зиме. Општина припада умереној
климатској
зони
са
јаче
наглашеним
континенталним особинама.
Територија
Површина општине Сента износи 293.4 км2, што износи 1,3% површине Војводине . У правцу
север-југ највише је широка 13 км, а у правцу исток-запад највећа дужина је 28,5 км. Општини
Сента административно припадају још четири насеља сеоског типа: Горњи Брег, Богараш,
Торњош и Кеви. Ванградска територија и територија насеља су поделељена на реоне: град има 8
реона, Горњи Брег 6, Богараш 4, Торњош 6 и Кеви 6 реона. Границе општине Сента делом су
оивичене линијама према суседним општинама, а делом су природне, оивичене речицом Чик и
4
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Тисом. Један мањи део територије јужно од Остојићева налази на левој обали Тисе, односно у
Банату. Ово је резултат скраћивања реке Тисе, а општини је припао унутрашњи део пресеченог
меандра (Батка). Кренувши од северозапада, општина мањо дужином граничи са општином
Суботица, на западу је Чиком раздвојена од општине Бачка Топола. Према југу читавом
дужином до Тисе налази се општина Ада. Источну границу највећим делом чини река Тиса, у
дужини од 20,5 km, преко које се у Банату налази општина Чока. На северу општина Сента
граничи са општином Кањижа. Према томе, општина Сента се граничи са 5 општина од којих су
4 у Бачкој и једна у Банату.
Становништво
Према попису становништва из 2011. године, општина Сента има 23316 становника,79,09%
становника општине су Мађари, 10,86% Срби,Роми 2,55% док је 7,5% остале националности.
Према попису становништва из 1981. године било је укупно 30519 становника, из 1991. године
28779 становника а из 2002. године 26471 становника. Карактеристична је депопулација и
видљиво је да тренд опадања поприма алармантне форме. Узрок ове изразите депопулације у
последњих 30 година резултат је постојања више комплексних фактора који крајње негативно
делују на демографске процесе у општини Сента. Из деценије у деценију емиграција добија севе
више на значају, па је данас она један највећих криваца за алармантну депопулацију. Код пописа
последњих деценија јавља се проблем код запослених у иностранство. За тај део популације
неизвесно је да ли се коначно иселио или ће се некад вратити у место ранијег боравка. Основна
претпоставка да ће бити потребно много времена да се процес депопулације заустави, а још више
да му се обрне смер. Без обзира на све требало би спровести читав низ мера дугорочног
карактера и да заједница и сви њени чланови уопште схвате од каквог је значаја за друштвени и
економски развој становништва позитиван природни прираштај који обезбеђује његово
нормално обнављање.
Историјат Сенте
Територија Сенте и њена општина имају повољан географски положај, те је тако она већ
од давнина настањена, што доказују и разни археолошки налази. Сента је своје име
највероватније добила од мађарске племићке породице Сенте-Магоч, која је имале више
земљишних поседа широм Угарске, па тако и поред реке Тисе. Претпоставља се да је ова
породица основала Сенту и насеље Магоч (Макош).
Сента се први пут помиње у једном даровном писму издатом од стране Мађарског краља Ендреа
II. Тада се већ узима као насеље са више становника, које, сходно претходно поменутом писму,
има већ и цркву. Крајем XII века у околини Сенте постоји већ више насеља: Магоч, Зyнтхареw
(Синтарев-на десној обали Тисе), Често, Ликаш, Калача, Торњош и Карјад на Оромпарту, који се
помињу 1198. године.
Сенту и њену околину је 1241. године уништила најезда Монгола (Татара). На југу ондашње
угарске државе постотак уништења насеља је износио око 50 %. Тада су била уништена и Сенти
ближа, претходно поменута насеља.
Прва половина XIV века је представљала време поновног настањивања Сенте и даљег развијања
насеља. Од средине века је већ и Сента, као имање будимског Каптола, кренула путем развоја, те
она као место преласка Тисе постаје један од значајнијих саобраћајних и трговачких центара у
Јужној Мађарској.
На крају XV века град Сента има своју цркву и недељну пијацу, а 1494. године је услед
дарежљивости фрањевачких монаха изграђен и манастир. У то време Сента се већ налази међу
значајнијим градовима који се налазе у својини будимског Каптола.
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На основу представке будимског Каптола, Ладислав II Јагелонски, краљ Чешке и Мађарске,
додељује 2. фебруара 1506. Повељу о привилегијама граду Сенти, којом граду додељује све оне
привилегије које има и град Сегедин. Ова повеља о привилегијама представља важну постају у
историји Сенте, пошто су се по њеном издавању у граду Сенти настанили многи мајстори и
трговци, а што је довело до побољшања укупних економских прилика.
У развоју града сељачка буна Ђерђа Доже изазива извесно успоравање, а трагедија код Мохача је
свакако запечатила и развојну судбину града. Турска војска је у свом повлачењу крајем
септембра 1526. године порушила град, становнике који нису побегли делом побила, а делом пак
одвела у ропство. Турска доминација, која је трајала 150 година, изазвала је низ дубоких промена
у привредном животу и у структури становништва. Због честих ратова је нестало и више насеља
у околини Сенте.
Крајем XVI века се са балканских простора под турском доминацијом настањују словенски и
македо-романски народи, при чему се један део њих бавио трговином, док су други међу њима
били војници, премда се већина бавила сточарством.
Године 1697. Турци су започели велику офанзиву како би вратили раније изгубљене територије.
Царска војска је под вођством Еугена Савојског вршила концентрацију јединица у околини
Новог Сада, па је на десној обали Тисе пратила турску војску према северу. Турци су изградили
понтонски мост на Тиси, преко којег су наредног дана почели и да прелазе. Искористивши
слабост турске војске, Савојски је отпочео напад на понтонски мост и за 2 сата разбио турску
војску. Ова победа Еугена Савојског остварена 11. септембра 1697. била је значајна за цео свет,
јер је овом победом ослобођена скоро цела територија Мађарске. Као последица ове битке, а
закључно са Карловачким миром из 1699. године, долази и до завршетка продора Турака у
средњу Европу.
Након склапања Карловачког мира бечки двор је 1702. године организовао Потиску војну
границу, те се у оквиру исте у гранична подручја насељавају српски граничари.
Године 1703. почиње ослободилачки устанак под вођством Ференца Ракоција II. Сента такође
пати од ратне штете, те се и надаље девастира њена већ и иначе ретко насељена околина. У циљу
развијања насеља аустријски цар Карло III 1715. године успоставља канцеларију у општини, али
од царине не долази пуно прихода.
Царица Марија Терезија 1741. отпочиње ликвидацију граничарске војске, а 1751. године
реорганизује околину Тисе у привилеговани Крунски дистрикт, те обезбеђује повољне
привредне услове за оне који овде живе, а и за оне који би желели да се овде доселе. Овај
слободни Крунски дистрикт је обезбедио повољније услове за даље развиће у односу на друге
делове државе, у које је враћен феудални систем. Но упркос овим повољним условима српски
граничари и њихове породице селе се у Русију и у околину Тамиша.
Почетком педесетих година XVIII века отпочиње поновно настањивање и насељавање ове регије
становништвом са подручја између Дунава и Тисе, односно из округа који се налазе северније од
овог. Насељено становништво гради своје домове и обрађује земљу. Почетни развој је за једно
време успорио пожар из 1769. године, који је скоро уништио цео град, али је уз помоћ царске
коморе насеље ускоро почело поново да се изграђује.
У последњој деценији XVIII века Сента креће путем видљивог развоја: граде се речни млинови и
млинови на ветар, саде се дудова стабла поред путева, засађују баште са јагодама, почиње успон
узгоја свилених буба, јача систем еснафа, становници стварају имовину. Као последица
побољшања привреде побољшава се и образовање и здравство, те се тако 1832. године отвара
касино за читање, а 1833. године град оснива и болницу као први у округу.
Током фебруара 1849. године, због револуционарних одмазди више хиљада људи постају жртве.
Велики део града због пожара и разарања подноси јаке материјалне штете. После револуције
долази време царског апсолутизма и провизоријума, а у том периоду се не дешавају неке
евидентније промене ни у друштвеном, нити пак у економском животу. Међутим, нагодба из
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1867. године покреће даљи економски развитак. Почињу да се граде установе, школе, забавишта,
а 1873. године је саграђен и дрвени мост на Тиси. Прва већа предузећа су почела са радом у 1880.
години – парни млин на ваљке великог капацитета и циглана.
Године 1889. изграђена је железничка пруга на релацији Суботица-Хоргош-Сента-Бечеј, односно
Суботица-Ором-Сента, којом се и Сента укључује у државну комуникациону мрежу и економску
циркулацију.
Године 1895. град добија електрично осветљење и асфалтиране тротоаре.
У задњој деценији XIX века град већ има гимназију, школу за девојчице, основну и стручну
школу, пољопривредни наставни институт, болницу, железничку станицу и пошту. Године 1899.
успоставља се и градска телефонска мрежа. Поред свега набројаног, Сента поседује и развијену
трговачку мрежу и центар за житарице, четири финансијске институције, две штампарије, два
локална листа и разне просветне заједнице.
Развиће траје и у потоњем времену. Године 1907. изграђен је леп кеј са засађеним кестеновима, а
затим и гвоздени мост на Тиси. Наредне 1909. године изграђује се и самостално радничко
насеље, како би се олакшали проблеми становништва.
Приликом пожара који је избио априла 1911. године изгорела је Градска кућа и велика црква која
је стајала на Главном тргу. Град је изградио нову, монументалну Градску кућу, а у то време ужи
центар града је постао богатији за неколико зграда подигнутих у уметничком стилу. Априла
1915. године је због потреба војног транспорта положена пруга преко раније изграђеног
тростубног моста, те је тако повезана железничка мрежа Баната и Бачке, чиме је ова линија
добила међународни карактер, пошто је ту пролазило северно крило (букурештански огранак)
Оријент-експреса.
Завршетком Првог светског рата Сента долази у окриље јужнословенске државе, која је тада
формирана. Као последица промене царства економско развиће се зауставља, а захваљујући
аграрној реформи град губи претходну велику економију, услед чега долази до уназађивања
економског и друштвеног развића.
У другом светском рату је много становника Сенте постало жртвом услед одмазди разних
политичких система. Велика улагања за реконструкцију после рата су заобишла општину.
Већина становника се бави пољопривредом, а промена се јавља само после 50-их година XX
века. Почетком шездесетих година изгради се мост преко Тисе, и фабрика шећера. Касније се
изграђује индустријска зона, која се налази јужно од града, где је своје место добило више
економских и индустријских постројења, односно лука, коју су, нажалост, преместили на
историјско место Сенћанске битке.
У економском животу града још и данас главну улогу игра пољопривредна производња. Током
седамдесетих година XX. века песком је попуњено острвце које се налазило на јужном делу
града, а на том месту је изграђена стамбена четврт, намењена становању више стотина породица.
Кеј, близу самог центра града, представља популарно шеталиште под крошњама кестенова.
Жалосно је што је стари, патинирани и разуђени кеј (који је представљао доминантни мотив у
слици града), током 1983-84. године преуређен на другачији начин, те што је тако промењена већ
створена уметничка слика града која је гледала на Тису.
На левој обали Тисе, преко пута града, налази се део обале насут песком, погодан за купање и
рекреацију, а поред набројаног могуће је и организовање спортског рибарства, водених спортова
и излета бродовима. Шумовити део обале Тисе је погодан за излете и камповања. Северно од
града се налази Народна башта, која је оформљена 1866. године, а која служи у рекреативне
сврхе, при чему се у оквиру ње налазе фудбалски стадион и атлетска стаза, базени, тениско
игралиште, куглана и игралиште за кошарку.
Северно и северозападно од Народне баште налазе се викендице и воћњаци на територији
такозваног Малог рита и Пане, а на југу града се простире индустријска зона, после које се све до
скеле простиру виногради и воћњаци Макоша уз обалу Тисе.
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Насеље Горњи Брег
Насеље се налази у североисточној Бачкој. Село је смештено на Бачкој лесној заравни,
практично на одсеку према лесној тераси, а у непосредној близини алувијалне равни Тисе.
Посматрајући положај у општини, налази се у њеном источном делу, у непосредној близини
Сенте (5 км). Село је смештено у катастарској општини Сента чија је површина 15749 ha.
Површина самог села је 202 ha, а надморска висина 98 m. На избор места приликом оснивања
овог насеља примарну улогу имали су природни фактори, пре свега, геоморфолошки. Овде не
треба занемарити и близину административног и привредног центра Сенте. Контакт
геоморфолошких целина условио је веома погодне терене за гајење винове лозе, али и других
пољопривредних култура. Насеље су иначе основали виноградари из Сенте. Паралелно са
развојем градског становништва и изградњом индустрије у Сенти развијао се и Горњи Брег, као
снабдевач града разним пољопривредним производима. Положај села, са аспекта његових
саобраћајних веза са околином, је добар. Нешто мало северније од Горњег Брега се налази
саобраћајни чвор. Ту се укрштају два пута регионалног значаја: Нови Сад – Сента – Хоргош и
Сента – Бачка Топола – Бајша. Туда пролази и жележничка пруга број 33 која повезује Суботицу
са Сентом и дање са Кикиндом. Горњи Брег је захваљући наведеним околностима и највеће и и
најразвијеније село у општини.
Административно припада локалној самоуправи Сентa, која (према подацима пописа
становништва из 2002. године) обухвата:
• град Сенту, као административни центар са 21.152 становника
• насеље Горњи Брег, са 1.926 становника
• насеље Богараш са 722 становника
• насеље Торњош са 1.781 становника
• и насеље Кеви са 890 становника.
Насеље Торњош
Торњош се налази у унутрашњости Бачке лесне заравни поред речице Чик.
Торњош припада општини Сента у њеном најзападнијем делу и налази се на регионалном путу
Сента – Бачка Топола. Припада катастарској општини Торњош која захвата површину од 13268
ha у оквиру које се налази још насеље Кеви и западни део Богараша. Само село и околина
подељени су на шест рејона. Помоћу ових рејона евидентирани су салаши, а већи салаши су
познати под именима Хирешор, Славнићшор, Гомбошор. Салаши су већином од центра
Торњоша удаљени 2 до 9 km. Само насеље има површину од 119 ha. Село је од Сенте удаљено 22
km, од Бачке Тополе 18 km, a од Суботице 28 km. Према неким подацима ради се о веома старом
насељу.
Торњошу припададају салаши који су у последње време сви напуштени и пропадају. Почело је
старење села, али ову чињеницу ублажује податак да се Торњош досељавају људи из околине.
Општи образовни ниво се поправља, пошто сви млади завршавају средњу школу. Поред
забавишта у селу ради и основна школа.
Главна привредна грана је пољопривреда, узгаја се углавном кукуруз, сирак, дуван и сунцокрет,
а у области узгоја животиња узгајају се краве и свиње, а значајна је и производња млека.
У селу постоји Културно друштво «Ади Ендре», које броји 110 чланова и организује велик број
манифестација, а поред тога богат је и спортски и друштвени живот.
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Мапа града Сенте
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Култура
Сента, као културни центар развија од прве половине XИX. века. Године 1832. се оснива
мађарско културно друштво (национално друштво читача по познатијем имену „Касино“), која је
била колевка културног развоја града али уједно и прва таква институција од јавног интереса
која је функционисала и као библиотека. Рад „Касина“ је и индиректно стварао простор за
оснивање бројних културних удружења у другој половини XИX. века. За културни живот Сенте
значајна је 1868. година, када је основана Српска читаоница, па Градска библиотека која је
основана 1903. године. У овој плодној културној средини израстају и многи од великана српске
књижевности и позоришног живота, који су рођени у овом граду на обали реке Тисе (Ј.
Мушкатировић, С. Сремац, Ј. Ђорђевић). 1903. године град изградио посебно позориште. 1947.
године основано је Аматерско позориште „Стеван Сремац“, а 1952. године Луткарско позориште
и Сликарска колонија. Градски музеј (основан 1952.г.) у садашњем облику, са одељењем за
археологију, палеонтологију и локалну историју (Сенћанска битка), односно са сталном
етнографском збирком и галеријом слика функционише од 1974. године. Током 2006. године се
отворио Завод за Културу Војвођанских Мађара, који пружа простор бројним научним и другим
локалним институцијама. Културни живот у Сенти је организован у оквиру Културно-образовног
центра „Турзо Лајош“, који у себи обједињује Дом културе (позориште), Дом стваралаштва,
Градски музеј, Градску библиотеку и Раднички универзитет.
Сенћанско Мађарско Камерно Позориште
Репертоар Сенћанског мађарског камерног позоришта углавном чине дела савремене мађарске и
светске књижевности, планирају повремено приказати и премијерне педставе.
Историјски архив Сента
Своју делатност обавља на територији пет данашњих општина (Кањижа, Сента,Ада, Бечеј и
Србобран) који обухватају северни део некадашњег Крунског округа са десне стране Тисе.
Архив обавља делатност чувања архивскеграђе општинске и регионалне надлежности. Основан
је 1952. Године као Градски државниархив. Скоро 750 фондова материјала архива стоји на
располагању истраживачима и свима онима који су заинтересовани за историјске садржаје.
Посебну пажњу заслужује збирка донаторских писама и повеља привилегија и још бројна
документарна грађа везана за историјат града. У оквиру архиве ради Круг пријатеља музеја и
архива „Дудаш Ђула“ који је основан 1961. године, као удружење које се бави издавањем и
неговањем публикација везаних за локалну историју.
Завод за културу војвођанских Мађара
Завод за културу војвођанских Мађара је лидер и иницијатор у пружању услуга и информација
везаних за јавне збирке војвођанских Мађара. Један је од главних организатора у културног
живота војвођанских Мађара и вођа и иницијатор научних истраживања. Задатак Завода је да
документује, истражује и презентује културу националне зајденице војвођанских Мађара,
формира стручне библиотеке и базе података и управља њима, као и стручно образовање тојест
трансфер знања; информативне и саветодавне услуге; презентовање културних вредности и
анализа њиховог друштвеног утицаја, праћење промена у културним установама, анализа
културних делатности зајденица и имплементација експеримента са циљем њиховог развоја и
друге услуге у области науке и опште културе.
Српски културни центар Стеван Сремац
Ради очувања и унапређивања српске културне баштине града Сенте, као и успомене на једног
од највећих српских писаца као и интеграције свих савремених сегмената српске завичајне
културе града, чувања и неговања српског језика и традиције локалне српске заједнице, 2005.
године је основана Завичајна фондација ''Стеван Сремац'' у реновираној и обновљеној родној
кући великана српске књижевности. Од 01.01.2017 године иста институција функсионише под
именом Српски културни центар Стеван Сремац. Циљеви установе су: чувања и неговања
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српског језика, завичајне културе и традиције локалне српске заједнице, стварања услова за
трајно очување и неговање успомене на књижевника и академика Стевана Сремца,
организовања и потпомагања манифестација који служе унапређењу завичајне културе српске
локалне заједнице, односно подржавања учешћа локалних српских институција и удружења,
односно њихових чланова на истима, покретања, организовања и потпомагања скрпских
културних институција и удружења на локалном плану, те унапређивања њиховог
функционисања.

ДВ „СНЕЖАНА – HÓFEHÉRKE“ ÓVODA СЕНТА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „СНЕЖАНА – HÓFEHÉRKE'' у Сенти по Закону о основама система образовања
и васпитања и Закона о предшколском васпитању и образовању врши делатност предшколског
васпитања и образовањакоја обухвата васпитање и образовање деце предшколског узраста где се
подразумевају деца од 6 месеци до полазка у основну школу, и делатност којом се обезбеђује
исхрана, нега, превентивно – здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста.
Васпитно–образовни рад у предшколској установи остварује се на основу предшколског
програма, који садржи опште податке о установи и њеном окружењу, врсте и трајање програма
васпитно-образовног рада других облика рада и услуга, облике сарадње са породицом и
локалном заједницом, начине остваривања принципа, циљева и образовања, као и начине
праћења и самовредновања рада Д.В.” Снежана-Hófehérke” у Сенти. Предшколским програмом
разрађују се и начини развијања индивидуализованог приступа у остваривању васпитнообразовног рада, ради пружања додатне подршке деци, посебно деци са сметњама у развоју, деци
из социо-економских или из других разлога угрожених средина у васпитној групи, уз уважавање
развојних, образовних, здравствених и социо-културних потреба деце.
Полазиште програма
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о предшколском васпитању и образовању
Опште основе предшколског програма
Развојни план Установе
Рад васпитно-образовног већа и актива
Извештаји, анализе, усавршавање запослених
Летопис, вођен у матичној књизи Установе
Специфичности локалне заједнице
Потребе и интересовања породице
Специфичности – разлика између објеката
Могућности Установе ( материјално-техничке, финансијске, кадровске )

Циљеви и задациУстанове
• подизање квалитета васпитно-образовног рада, обезбеђивањем услова за нормалан
физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце узраста од 6 месеци до
поласка у школу;
• да пружа осмишљен, садржајан, консртуктиван и плодотворан развој деци, ради
остваривања себе као личности, с посебним освртом на развијање интеркултуралности,
да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног
рада, неге, исхране, здравствене и социјалне заштите;
• изградња и реализација квалитетнијег односа на релацији дечји вртић – породица;
11
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

реализација припремног предшколског програма у циљу што боље припремљености
предшколаца за полазак у школу;
неговање матерњег и нематерњег језика и језика друштвене средине, као и
интеркултуралности код деце;
неговање културе и традиције као саставног дела програма васпитно-образовног рада;
неговање и формирање еколошког мишљења деце и одраслих;
да у сарадњи са широм локалном средином обезбеди јединство васпитних утицаја на
дете, квалитетнији и богатији живот у вртићима:
стручно усавршавање свих профила;
унапређивање материјалног и социјалног положаја запослених;
оснаживање степена поверења и јачање међусобне сарадње;
да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у коме
бораве деца;
инвестиционо и текуће одржавање;
да у складу са могућностима организује алтернативне облике рада са децом и одраслима.

MАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ

ДЕЛАТНОСТИ

Материјални услови
Дечји вртић обезбеђује своју материјалну базу преко Оснивача – СО Сента,
Оснивача за III i IV по реду рођену децу,
Министарства просвете Републике Србије за припремни предшколски програм као и
од родитеља у слкаду са законским прописима и одлукама Скупштине општине Сента.
Oб ј е к т и У с т а н о в е
васпитно-образовни рад се одвија у 10 објеката; 8 објеката наменски је грађен, а 2 објекта су у
склопу основне школе. 6 објеката налази се у Сенти, а 4 објекта у околним селима Општине
Сента: у Горњем Брегу, Кевију, Торњошу и Богарашу.
Седиште Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke” у Сенти је у улици Златне греде 7. У централној
згради, ”Дуга” налази се управа и административна служба Установе.

Централна кухиња смештена је у објекту “Бамби”.
Централна радионица за одржавање инвентара је у склопу објекта “Бела рада”.
Централни вешерај и пеглерај су у објекту “ Перјаница”.
Централна кројачка радионица је у објекту „Дуга“.
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Табела Објекта предшколске установе « Снежана- Hófehérke” Сента
Редни
број

Назив објекта

Број
група

Број
деце

Површина
објекта

Место и Адреса

1.

ДУГА

7

144

587,63м2

Сента,Златне греде 7

2.

БАМБИ

5

106

1346,03 м2

Сента, Кеј др.Зорана
Ђинђића бб.

3.

ПЕРЈАНИЦА

4

82

454,63 м2

Сента, Максим Горкиј 40.

4.

БЕЛА РАДА

6

122

767,61 м2

Сента, Охридска 41.

5.

КРАСУЉАК

2

49

271,1 м2

Сента, Јожеф Атиле 46/а.

6.

МАСЛАЧАК

2

47

339,86 м2

Сента, Фехер Ференц бб.

7.

СЕНИЦА

2

45

218,13 м2

Горњи брег, Велики сокак
58/а

8.

ЗАПЕЋАК

1

5

25 м2

9.

ЛЕПТИРИЋ

1

25

236,75 м2

10.

ДИВЉИ ЦВЕТ

1

12

60 м2

31

637

Укупно

10

Богараш, М.Тита бб.
Торњош, Дожа Ђерђ 22.
Кеви, Кошут Лајош 6.

ДЕЧЈИ ВРТИЋИ ОПШТИНЕ СЕНТА
Дечји вртић "Снежана-Hófehérke"
Zlatne grede 7
24400 Senta
Tel: 024-815-112
http://www.zabaviste-senta.edu.rs

Д.В. „Снежана- Hófehérke” - Сента
1866-2016
На територији Војводине, прва дечја установа основана је у Суботици, 13. Августа 1843 године.
Сента, са пуним правом може да буде поносна на другу предшколску установу, која је отворена
за малишане 1. Јула давне 1866 године. Створиоц идеје био је Елек Бенедек (опат), који је за ту
сврху донирао 300 форинти 1864 године. Његов пример је следило неколико патриота између
осталог председник комисиј, који се обратио грађанима Сенте за помоћ, без обзира на
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националну и верску исповест. Захваљујући овим подстрецима, 1866-те године је могла да се
отвори прва дечја установа у улици Сегфи Ференца.
Грађанима Сенте је било у интересу да постоје установе које збрињавају предшколску децу, те је
почета организација отварања новог објекта 1870-те године. Тако је 1876-те године отворио
капије објекат Борош у улици Светозара Милетића, који и дан данас постоји. То је први објекат,
који је град откупио, а до тог дана, објекти у којима се обављао рад са децом били су
изнајмљивани, а то је доводило до честих и непријатних селидби.
Васпитачи су се нашли у врло незгодним ситуацијама, пошто је за пуно деце тражено
предшколско васпитање. Упркос непријатним условима, они су се трудили да створе како
здраве, прихватљиве услове, тако и да са великим еланом уче њима поверену децу и да их збрину
како здравствено тако и педагошки.
Између два светска рата у Сенти је функционисало шест објеката од којих један у оближњем
селу, Горњем Брегу.
После другог светског рата једно за другим су отварали врата новоизграђени вртићи.
Дечји вртић "Дуга"
Zlatne grede 7
24400 Senta
Tel: 024/815112
http://zabaviste-senta.edu.rs
Објекат“ Дуга“ се налази, близу реке Тисе,
Народне баште и градског парка. Деци од јасленог узраста до седме
године на располагању је осам радних соба у којима се одвија васпитни рад на српском и
мађарском језику. Ова зграда је најчешћи домаћин стручним усавршавањима за васпитно
особље. Овде је смештена административна и стручна служба,и кројачка радња.

Дечји вртић "Бамби"
Kej Edvarda Kardelja bb
24400 Senta
Tel: 024/814-014
http://zabaviste-senta.edu.rs/

Објекат“Бамби“ изграђен је 1987.године у Сенти, у стамбеном насељу Песак.На приземљу
објекта налази се Централна кухиња, у којој се припрема и одакле се одпрема храна у остале
објекте Установе.Постојеће Атомско скровиште користи се као фискултирна сала за децу.У
приземљу су смештена деца јасленог узраста, у три простране и светле собе, а ту су још и два
купатила и канцеларија.На спрату су смештене четири радне собе, два купатила, канцеларија, ТВ
сала, свлачионице и пријемна кухиња.Радне собе су простране, осветљене, опремљене по
савременим стандардима. Двориште је опремљено тако да задовољи потребе деце за кретањем и
игром, озелењено.
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Дечји вртић "Перјаница"
Maksim Gorkij 40
24400 Senta
Tel: 024/814-370
http://zabaviste-senta.edu.rs/
Објекат “Перјаница“ отвара капије 1978. године.Налази се у Сенти, у
улци Максима Горког број 40. Овде се ради у пет васпитних група, а
овде је смештена и вешерница
Установе.Двориште је опремљено дрвеним справама,
собраћајним полигоном за децу, ту је уз помоћ родитеља саграђена и пећница у којој се пеку
погача, хлеб, бундева.Деца се уче како да очувају животну средину, уређују околину и двориште,
селективно сакупљају отпад и рециклирају исти.
Дечји вртић "Бела Рада"
Ohridska 41
24400 Senta
Tel: 024/821-233
http://zabaviste-senta.edu.rs/
Објекат „Бела рада“ саграђен је 1969. године од стране треће Месне
заједнице на иницијативу грађана тога дела града.Налази се у Сенти у
улици Охридска број 41.У објекту има шест радних соба, од којих је
једна намењена деци јасленог узраста.У овом пространом објекту
смештена је и радионица за поправке, а деца своје потребе за рекреацијом задовољавају у
великој фискултурној сали.
Дечји вртић "Красуљак"
Jožef Atila 46/a
24400 Senta
Tel: 024/821-012
http://zabaviste-senta.edu.rs/
Објекат „Красуљак“ се налази у Сенти у улици Јожеф Атиле. У њему
су смештај нашле две васпитне групе,фискултурна сала и велико
травнато двориште.Поред обавезног програма, у објекту се велики
акценат ставља на екологију-заштиту природне средине,што се
осликава у свакодневном васпитном раду.Деца и васпитачи,заједнички организују улепшавање
дворишта и баште,при том сакупљају плодове и остале дарове природе,а зими хране птице
станарице.
Дечји вртић "Маслачак"
Feher Ferenc bb
24400 Senta
Tel: 024/811-032
http://zabaviste-senta.edu.rs/
Објекат “Маслачак“ налази се у Сенти у улици Фехер
Ференца.Саграђен је 1971. године, а назив је добило по мноштву
маслачака који украшавају околину. Објекат тренутно ради са две
васпитне групе, које имају свака по своју собу и свлачионицу. Велико и пространо двориште
обогаћено је дрвеном тврђавом, разним дрвеним справама за игру, пешчаником и тобоганима.
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Дечји вртић "Сеница"
Nađkez 58/a
24406 Gornji Breg
Tel: 024/843-060
http://zabaviste-senta.edu.rs/
У срцу Горњег Брега смештен је објекат“Сеница“. Не постоје тачни
писани записи о почетку рада овог објекта.Две радне собе и травнато
двориште свакодневно се ори од веселе дечје граје.Овде влада
породична атмосфера у којој је у великој мери присутна сарадња са
родитељима, а деца су активно укључена у живот села, својим учешћем на прославама,
свечаностима и др.
Дечји вртић "Запећак"
Maršala Tita bb
24408 Bogaraš
Tel: 024/843-047
http://zabaviste-senta.edu.rs/
1957. године је основна школа у Богарашу под свој кров примила
васпитну групу „ Запећак“ ,где деца бораве у маленој, али пријатној
радној соби. Млађа и старија деца заједнички откривају чаробни свет
игара,бројева ,музике,бајки,уметности и природе. Деца су у
непосредном контакту са школарцима и њиховим свакодневницом и заједнички организују разне
програме.Деца радо проводе време на пространом и уређеном дворишту.
Дечји вртић "Лептирић"
Doža Đerđ 22
24352 Tornjoš
Tel: 024/841-028
http://zabaviste-senta.edu.rs/
У центру Торњоша налази се објекат „ Лептирић“ . Мађарска и ромска
деца од 1974. године овде налазе свој други дом. Вртић је окружен
травнатим,пространим двориштем и цветном баштом.Васпитни рад се
одвија у две радне собе. Добро опремљена физкултурна сала пружа могућност деци да задовоље
своје потребе за кретањем и рекреацијом. Деца учествују у заштити природе, зими зрневљем
хране птице станарице.
Дечји вртић "Пољски цветак"
Košut Lajoš 6
24407 Kevi
Tel: 024/846-016
http://zabaviste-senta.edu.rs/
Од 1977. године,у склопу основне школе ради одељење „ Пољски
цветак“ . Васпитач овде очекује децу из Кевија и Бурањшора. Пространа
фискултурна сала и школско двориште су места где малишани радо
проводе време у игри. Очувању од заборава и неговања народних
обичаја, традиционалних дечијих игара и фолклора се придаје посебна пажња.Креативне
уметничке активности увек пружају пријатне тренутке деци.
16
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Предшколсе установе ван територије општине Сента.

Предшколске установе општине Сента
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Стручни образовни кадар
Број

и

структура запослених

• У свакој појединој васпитној групи запослена су лица која одговарају предвиђеним
законским условима и са одређеним већим или мањим искуством у раду са децом одређеног
узраста.
• 25 васпитача се дошколовало на трећој години студија у школи за образовање васпитача.
• 3 васпитача обучена су за примену комуникативно-искуственог метода за усвајање српског
као нематерњег језика и мађарског као језика друштвене средине.
У школској 2018/2019.години кадровска структура Установе је следећа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 директор
1 помоћниk директорa
1 секретар Установе
1 стручни сарадник-педагог
49 васпитач
1 васпитач за извођење програма учења српског језика
1 васпитач за извођење програма учења мађарског језика
1 васпитач за рад са децом са сметњама у развоју
1 медицинска сестра-васпитач
1 медицинска сестра на превентивној заштити
2 педагошки асистент-сарадник
1 – 50% педагошки асистент за ромску децу
1 обрачунски службеник-благајник
1 шеф рачуноводства
1 књиговођа
1 магационер – набављач
1 главни кувар
3 помоћни радник у кухињи
1 радник на пословима транспорта, техничког и инвестиционог одржавања
3 радника на пословима техничког и инвестиционог одржавања
1 вешерка – пегларка
1 курир – спремачица
1 кројачица
12 спремачица – сервирка
- 30% спремачица – сервирка
1 – 20% спремачица – сервирка

Задаци на инклузији деце из осетљивих група и деце са сметњама развоју и деце са
потешкоћама у учењу
У установи приоритетни задаци на инклузији деце из осетљивих група и деце са посебним
потребама, сметњама у развоју и потешкоћама у учењу остварују се у редовним васпитним
групама применом индивудалних васпитно-образовних поступака и кроз рад у мањим групама уз
стручни рад васпитача за рад са децом са сметњама у развоју.
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САРАДЊА СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ
Основни услов успешне сарадње дечјег вртића и основне школе је обострана и двосмерна
сарадња између те две установе. Континуитет између предшколског и основношколског
васпитања и образовања требапревасходно да се заснива на разумевању и узимању у обзир
карактеристика дечјег развоја и учења на раним узрастима. Главна особина система васпитања и
образовања заснованог на идеји континуитета је да се сви његови ступњеви брижљиво ускладе
са развојем детета, обезбеђујући му услове за учење и развој, који се одликују доследношћу,
постепеним напредовањем и прилагодљивошћу.
Повезивањем предшколског и основношколског васпитања и образовања тежимо побољшавању
повезаности међу њиховим циљевима и начинима рада, потпунијем прожимањем те две
установе, као и бољој сарадњи васпитача и учитеља-наставника.
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Локална друштвена заједница има посебнуу логуу стварању одговарајућих услова за успешно
остваривање циљева институционалног васпитања и образовања предшколске деце, као и стално
усавршавање основне и пратећих делатности дечјег вртића. Добро постављена и организована
сарадња са локалном заједницом, па и широм друштвеном заједницом у великој мери одређује
успешност остваривања програма васпитно-образовног рада у целини, омогућује богаћење
социјалних и сазнајних искустава деце, доприноси ширењу културних хоризонатаи културној
еманципацији њихове личности.
Приказ неколико индикатора везаних за предшколсе установеу претходном периоду
Број ПУ

Број деце

групе

у ПУ

2016/17

33

615

2017/18

33

646

2018/19

31

637

Школска година

Анализа уписа деце у предшколсу установу од радне 2013/14 године до радне 2018/19.
године

РАДНА
ГОДИНА

УКУПАН БРОЈ
УПИСАНЕ ДЕЦЕ
НА ПОЧЕТКУ
РАДНЕ ГОДИНЕ

БРОЈ ДЕЦЕ У ППП
(ПРИПРЕМНОМ
ПРЕДШКОЛСКОМ
ПРОГРАМУ

2013/14

701

198

БРОЈ ДЕЦЕ
КОЈИ СУ
ЗАВРШИЛИ
РАДНУ
ГОДИНУ
686

2014/15

674

209

678

2015/16

634

199

613

2016/17

615

181

613

2017/18

646

162

621

2018/19

637

172
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План развоја мреже предшколских установа
Број рођене деце и број уписаних деца у предшколску установу
У Табели 6. приказани су подацио кретању броја деце рођене у општини Сента у
претходном периоду и кретању броја деца који се уписују упредшколску установу. У
наведеном случају анализиран је период од 2007. године до 2017. године, у вези са
бројем рођене деце ипериод од школске 2007/2008. до 2018/2019. године у вези броја
деце предшколске установе са прогнозом броја деца до школске 2024/25. године.
Табела 6. Приказ броја рођене деце и броја уписаних деца у ППП (припремни предшколски
програм) седам година касније

Календарска
година

Укупан број
рођене деце

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

217
216
264
241
187
220
195
184
202
193
197

Полазак ПУ- седам година
касније,
Школска година
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25

Број уписаних деца
у ППП седам година
касније
200
208
202
181
152
183
162
153
168
161
164

Видимо да просечан број рођене деце у периоду 2007. до 2009. износио 232 док је
просечан број уписаних деца у предшколску установу седам година касније, дакле у
периоду радних година 2014/15 до 2016/17 износио 203. У овом временском периоду
исказано је велико подударање ова два броја, што неће увек бити случај.
Уколико посматрамо нешто дужи период од 2007. до 2017 године, просечан број рођене
деце износио је 211 док је просечан број уписаних деца у предшколску установу седам
година касније дакле у периоду радних година 2014/2015 до 2017/18. година износио
176.
На овом ширем интервалу долази до мањег одступања између броја рођене деце и броја
уписаних деца у предшколску установу на истој територији и то не у корист броја
уписаних деца, што асоцира на појаву миграционих кретања. Што је већ констатовано и
што ће се као тенденција вероватно наставити и у наредним годинама, односно до радне
2024/25 године коју посматрамо као крајњу годину прогнозе. Ипак и поред тога што ће
се миграције наставити, чиме ће делимично бити побољшана чињеница негативном
природном прираштајем. Прогнозира се наставак тренда смањења како броја рођених
тако и броја уписаних деца (Слика 5).
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За очекивати је да се овај тренд уочи и код броја уписаних деца у периоду до 2024/25
године.

Слика 5. Однос броја рођене деце и броја уписаних деца у у предшколску установу седам година
касније на територији општине

Закључак
Развој мреже предшколских установа у наредних осам година
План развоја мреже предшколских установа у наредних четири до осам година заснива се на
следећим констатацијама и закључцима:
На основу свих релевантних параметара, одговорно и доследно радиће се на планирању даљег
развоја мреже предшколске установе која ће омогућити једнако право и доступност образовања и
васпитања свој деци и ученицима без дискриминације и сегрегације уз потпуни обухват деце и
ученика одговарајућег узраста за стицање предшколског васпитања и образовања, у складу са
географским, демографским, културним, економским, еколошком и другим карактеристикама
општине Сента.


Постојећа мрежа дечјих вртића општине Сента у оптимално испуњава захтеве друштвене
средине за предшколском васпитањем и образовањем и сагласан је са критеријумима из
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта
о мрежи јавних основних школа.



Имајући у виду урбанизованост и насељеност појединих градских и приградских
подручја, пројектовање развоја становништва општине и тенденције економског развоја,
неће бити потребе за проширењем капацитета само за реновирањем појединих објеката
предшколске установе. Нема наговештаја да ће бити неопходна изградња нових објеката
у наредном осмогодишњем периоду.
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Посебна пажња посветиће се ревитализацији приградских/сеоских подручја са изразито
ниском стопом природног прираштаја.Треба стварати услове за задржавање
становништва у овим срединама и на одржавању и развој живота у истом, посебно у
породицама којесу опредељене за пољопривреду као основно занимање.



У циљу обезбеђивања доступности образовања за особе са сметњама у развоју, поред
општих услова, морају се осигурати и посебни услови, као што су: обезбеђивање превоза
када су објекти предшколске установе на већој удаљености, физичка доступност
простора односно приступачност у којима се одвија васпитно-образовни рад,
обезбеђивање техничких помагала, могућност коришћења адаптираних информационокомуникативних средстава. Обезбеђивање персоналног асистента од стране општине
Сента.



Активно ће се пратити упис деце у предшколску установу и редовност похађања
обавезног припремног предшколског програма са све већим учешћем педагошког
асистента. Ангажовањем надлежних органа, здравства, центра за социјални рад, школске
управе и вртића.



Мање (сеоске) објекте наше установе би требало сачувати где год је то могуће и у
ситуацијама када оне у потпуности не одговарају предвиђеним стандардима. Опстанак
оваквих објеката зависи од демографске ситуације у средини у којој се налазе, али исто
тако је евидентно да гашење објеката додатно подстиче негативне демографске трендове
у локалној средини, јер је већ више пута уочено да кад место остане без школе, вртића
брзо остане и без становништва.



У наредном периоду активно ће се пратити и развојни програми и пројекти везани за
образовање на нивоу државе, континуирано анализирати друштвено економска и
демографска кретања на територији општине Сента.



Ради одржавања нивоа васпитно-образовног рада, хигијенских и опште здравствених
услова, мора се водити рачуна о инвестиционом одржавању и опремљености објеката.
Потребо је планирати улагање у постојеће објекте, да се изврши термална изолација код
већине објеката, да се проме прозори, да се изграде нови санитарни чворови.



Поред инвестиционих улагања, за несметан и квалитетан рад потребна је набавка
савремених наставних, дидактичка и дидактичко игровних средстава за рад, обнова
дрвенарије, намештаја.

Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Сента
Предшколско васпитање и образовање на територији општине Сента остварује се у једној јавној
предшколској установи, у Дечјем вртићу “Снежана- Нófehérke“ у Сенти, ул. Златне греде бр. 7,
као јединствене установе на целој територији општине Сента.
У оквиру Дечјег вртића “Снежана-Hófehérke“ у Сенти организују се девет издвојена одељења, и
то:
1. Издвојено одељење „Бамби-Bambi“ у објекту Кеј Др. Зорана Ђинђића 25. у Сенти,
2. Издвојено одељење „Перјаница-Bóbita“ у објекту Максима Горког 40. у Сенти,
3. Издвојено одељење „Красуљак-Százszorszép“ у објекту Јожеф Атиле 46/a у Сенти,
4. Издвојено одељење „Бела Рада-Margaréta“ у објекту Охридске 41. у Сенти,
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5. Издвојено одељење „Маслачак-Pitypang“ у објекту Костолањи Дежеа бб. у Сенти,
6. Издвојено одељење „Сеница-Cinege“ у објекту Велики сокак 58/а. у Горњем Брегу,
7. Издвојено одељење „Запећак-Кuскó“ у објекту Маршала Тита 27. у Богарашу,
8. Издвојено одељење „Дивљи цвет-Vadvirág“ у објекту Кошут Лајоша 6. у Кевију и
9. Издвојено одељење „Лептир-Pillangó“ у објекту Дожа Ђерђа 22. у Торњошу.
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21.
На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник. РС“,број 88/2017 и 27/2018 - др. закони), члана 2. и 4. Уредбе о
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о
мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 21/2018), члана 45. став 1.
тачка 72) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019),
по прибављеном мишљењу Извршног одбора Националног савета мађарске
националне мањине број В/З/85/2019 од 20. марта 2019. године, Скупштина
општине Сента, на седници одржаној дана 21. марта 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СЕНТА
Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред
јавних основних школа на територији општине Сента (у даљем тексту: мрежа
школа).
Члан 2.
Просторни распоред јавне основне школе је просторно подручје с којег се ученици
уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: школа), на основу пребивалишта,
односно боравишта.
Члан 3.
-

Основно образовање и васпитање на територији општине Сента остварује се у:
четири (4) основних матичних школа и три (3) издвојених одељења за образовање
ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда,
једној (1) основној матичној школи за музичко образовање и четири (4) издвојена
одељења, за образовање ученика узраста од првог до шестог разреда.
Члан 4.
Мрежу школа чине јавне основне школе које делатност основног образовања и
васпитања обављају у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења
на територији општине Сента, односно једног издвојеног одељења на територији
општине Чока.
Мрежу школа чине:
1.
Основна школа „Стеван Сремац“ у Сенти ул. Максима Горког бр. 1.,
2.
Основна школа „Петефи Шандор“ у Сенти, ул. Арпадова бр. 83.,
3.
Основна школа „Турзо Лајош“ у Сенти, ул. Железничка бр. 44.,
4.
Основна школа „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, ул. Радноти Миклоша бр. 12. и
5.
Основна музичка школа „Стеван Мокрањац“ у Сенти, ул. Главна 36.
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У оквиру Основне школе „Петефи Шандор“ у Сенти организује се издвојено
одељење, и то: Издвојено одељење „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем Брегу, ул.
Велики сокак бр. 37/а.
У оквиру Основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, организују се у два
издвојена одељења, и то:
1. Издвојено одељење „Кеви“ у Кевију , ул. Кошут Лајоша 6. и
2. Издвојено одељење „Богараш“ у Богарашу, ул. Маршала Тита 25.
У свим Основним школама и у Издвојеном одељењу „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем
Брегу Основне школе „Петефи Шандор“ у Сенти образовно-васпитни рад изводи за
ученике од првог до осмог разреда.
У издвојеним одељењима у Кевију и Богарашу Основне школе „Темеркењ Иштван“ у
Торњошу образовно-васпитни рад се изводи за ученике од првог до четвртог разреда у
комбинованим одељењима.
Основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју изводи се у
Основној школи „Турзо Лајош“ у Сенти, у Основној школи „Темеркењ Иштван“ у
Торњошу и у Издвојеном одељењу „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем Брегу Основне
школе „Петефи Шандор“ у Сенти.
Образовно-васпитни рад за ученике са сметњама у развоју изводи од првог до осмог
разреда.
Основно образовање и васпитање одраслих се изводи у Основној школи „Петефи
Шандор“ у Сенти, ул. Арпадова бр. 83.
Основно образовање и васпитање одраслих се изводи од првог до трећег циклуса.
У оквиру Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти се налазе и четири
издвојена одељења, и то:
1. Издвојено одељење у Чоки, ул. Бранка Радичевића бр. 11.
2. Издвојено одељење у Горњем Брегу, Мали сокак бр. 59.
3. Издвојено одељење у Торњошу, ул. Светог Стевана бр. 3. и
4. Издвојено одељење у Сенти, Главни трг br.4.
У Основној музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Сенти образовно-васпитни рад се
изводи за ученике од првог до шестог разреда, и то и у издвојеним одељењима.
Члан 5.
Просторни распоред Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти ул. Максима Горког
бр. 1., обухвата подручје Месне заједнице Тисапарт-Алвег.
Просторни распоред Основне школе „Петефи Шандор“ у Сенти, ул. Арпадова бр.
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83. обухвата подручје Месне заједнице Центар-Топарт и Месне заједнице Горњи
брег.
Просторни распоред Издвојеног одељења „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем Брегу
Основне школе „Петефи Шандор“ у Сенти обухвата подручје Месне заједнице
„Горњи брег“.
Просторни распоред Основне школе „Турзо Лајош“ у Сенти, ул. Железничка бр. 44.
обухвата подручје Месне заједнице „Кертек“.
Просторни распоред Основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, ул. Радноти
Миклоша бр. 12. обухвата подручје Месне заједнице „Торњош“, Месне заједнице
Кеви и Месне заједнице Богараш.
Просторни распоред Издвојеног одељења „Кеви“ у Кевију Основне школе
„Темеркењ Иштван“ у Торњошу обухвата подручје Месне заједнице „Кеви“.
Просторни распоред Издвојеног одељења „Богараш“ у Богарашу Основне школе
„Темеркењ Иштван“ у Торњошу обухвата подручје Месне заједнице „Богараш“.
У погледу основног образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју
просторни распоред Основне школе „Турзо Лајош“ у Сенти“, ул. Железничка бр.
44. обухвата цело подручје насеља Сента.
У погледу основног образовања и васпитања одраслих Основна школа „Петефи
Шандор“ у Сенти, ул. Арпадова бр. 83. обухвата цело подручје општине Сента.
Члан 6.
Образовно васпитни рад на мађарском језику као језику националне мањине,
остварује се у свим основним школама из члана 4. став 2. ове одлуке.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке чини Елаборат о предлогу мреже основних школа на
територији општине Сента.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању мреже
основних школа на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“,
бр. 20/2013).

Члан 9.
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Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Сента“, по добијању
сагласности Владе Аутономне покрајине војводине, а ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 61-7/2019-I
Дана: 21. марта 2019. године
Сента

Заменик председника Скупштине општине Сента
Тибор Патаки с. р.
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Увод
Планирање мреже јавних основних школа на територији општине Сента представља вид стратешког
планирања. Планирање и израда овог Елабората је начин на који општина препознаје и прихвата нове
изазове и предузима активности ради остваривања крајњих циљева. Крајњи циљ је доношење Одлуке
о мрежи јавних основних школа на територији општине Сента, на основу релевантних законских
прописа пре свега сагласно Уредби о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских
установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, број 21/18 од 19.03.2018.
године), усаглашеног са потребама друштвене средине. Нова мрежа јавних основних школа треба да
допринесе даљем развоју и унапређењу процеса образовања и васпитања а у складу са општим и
посебним циљевима и стандардима, који су за ову област одређени Законом о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17) и Стратегијом развоја образовања и
васпитања у Републици Србији до 2020 године.
Одлука треба да се заснива на важећим прописима који непосредно регулишу област образовања, као
и поједине његове делове:
 Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17, 27/18
– др.закон и 27/18 –др.закон);
 Закон о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 55/13, 101/17 и 27/18
– др. закон);
 Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици србији до 2020. године (“Службени
гласник РС” број 107/12);
 Закон о националним саветима националних мањина (“Службени гласник РС” број 72/2009);
 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 36/15, 72/15);
 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања (“Службени гласник РС”
број 73/16);
 Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим
школама за школску 2018/19.годину,Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, број: 611-00-01192/2018-15 од 26.06.2018. године.
Према члану 71. Устава Републике Србије свако има право на образовање. Држављани Републике
Србије једнаки су у остваривању права на образовање и васпитање. Oпшти принципи и циљеви
система образовања и васпитања на територији општине Сента остварују се у оквиру предшколског
васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања. Свако лице има право на
бесплатно и квалитетно основно образовање и васпитање у јавној школи. Свако лице има право на
бесплатно и квалитетно основно образовање и васпитање у јавној школи.
Систем образовања је најважнији елеменат животне и развојне инфраструктуре сваког појединца,
друштва и државе јер његов укупан ефекат одређује обим, квалитет и ефекте изградње и коришћења
свих других система и ресурса, као и укупан квалитет живота и развојне потенцијале појединаца и
заједнице. Стога образовање треба да се развија тако да своју улогу остварује правовремено,
квалитетно и ефикасно због чега се и израђује, усваја и спроводи стратегија његовог развоја.
Улагање у образовање, односно у обезбеђивање одговарајућег људског капитала који уме да се
прилагоди измењеним околностима има карактер инвестиционог улагања.
Законом о основама система образовања и васпитања међу осталог уређују се основе система
основног образовања и васпитања у Србији. Специфичности обављања делатности основног
образовања и васпитањ прописан је посебним законом, Законом о основном образовању и васпитању.
Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се
као јавна служба.
Према закону носиоци основног образовања и васпитања су: основна школа, основна музичка школа,
основна балетска школа, основна школа за образовање одраслих и основна школа за ученике са
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сметњама у развоју и инвалидитетом. Основна школа остварује школски програм у школском и
другом простору, организовањем издвојеног одељења школе, а може да остварује и: индивидуални
образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју, као и за ученике са изузетним
способностима, индивидуалан програм српског језика, односно језика националне мањине за ученике
који не познају језик на коме се изводи настава, школски програм за музичко и балетско образовање,
школски програм за образовање одраслих, васпитни програм за ученике у школи са домом и друге
програме, у складу са посебним законом.
Географски положај
Општина Сента налази се у Србији, у северном делу
Аутономне Покрајине Војводине, 42 км јужно од
српско-мађарске границе, на десној обали реке Тисе.
Најсевернија тачка општине се налази на 45о 47’
северне ширине. Граница града се налази између 19о
50’ и 20о 08’ источне дужине. На територији општине
издвајају се три геоморфолошке целине. То су: Бачка
лесна зараван (западни део општине), Бачка лесна
тераса и алувијална раван ( источни делови општине).
Природне карактеристике
Карактеристике рељефа и хидрографије Сенте су веома
повољне, а исто тако повољне су и могућности
успостављања саобраћајне везе са околним местима.
Град није случајно постао омиљено место становања.
Током леденог доба, на дебелим лесним слојевима
насталих због северних ветрова, услед континенталне климе последњих миленијума настала је травна
пустара; дуж обале реке Тисе врбак, а на водоплавном подручју специфична животна заједница
мочваре са трском. Територија општине данас чине већином ораница и баште. Једино као остатци
водоплавних шума и стара водоплавна подручја некадашњу необрађену природну околину
симболизују трсја, ливаде, пашњаци и слатине. У другој половини XX века се ефекти урбанизације,
развоја индустрије и осталих појава, штетних за животну средину све више осећају. Гледајући на
површинску хидрографију, положај општине је повољан, имајући у виду да већим делом источну
границу чини Тиса која пловна и која представља веома важну хидрографску комуникацију у овом
делу Европе. Једино међународно речно пристаниште на Тиси је сенћанско „Потисје“
Клима
Клима општине Сента слична је климатским
одликама Војводине, али осећа се и различитост. То
је последица макроклиматских фактора који делују
на ширем подручју. У општини Сента умногоме
осећају континентални утицаји које карактеришу
суво и веома топло време преко лета, и хладно време
преко зиме. Општина припада умереној климатској
зони са јаче наглашеним континенталним
особинама.
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Територија
Површина општине Сента износи 293.4 км2, што износи 1,3% површине Војводине . У правцу северјуг највише је широка 13 км, а у правцу исток-запад највећа дужина је 28,5 км. Општини Сента
административно припадају још четири насеља сеоског типа: Горњи Брег, Богараш, Торњош и Кеви.
Ванградска територија и територија насеља су поделељена на реоне: град има 8 реона, Горњи Брег 6,
Богараш 4, Торњош 6 и Кеви 6 реона. Границе општине Сента делом су оивичене линијама према
суседним општинама, а делом су природне, оивичене речицом Чик и Тисом. Један мањи део
територије јужно од Остојићева налази на левој обали Тисе, односно у Банату. Ово је резултат
скраћивања реке Тисе, а општини је припао унутрашњи део пресеченог меандра (Батка). Кренувши
од северозапада, општина мањо дужином граничи са општином Суботица, на западу је Чиком
раздвојена од општине Бачка Топола. Према југу читавом дужином до Тисе налази се општина Ада.
Источну границу највећим делом чини река Тиса, у дужини од 20,5 km, преко које се у Банату налази
општина Чока. На северу општина Сента граничи са општином Кањижа. Према томе, општина Сента
се граничи са 5 општина од којих су 4 у Бачкој и једна у Банату.
Становништво
Према попису становништва из 2011. године, општина Сента има 23316 становника,79,09%
становника општине су Мађари, 10,86% Срби,Роми 2,55% док је 7,5% остале националности. Према
попису становништва из 1981. године било је укупно 30519 становника, из 1991. године 28779
становника а из 2002. године 26471 становника. Карактеристична је депопулација и видљиво је да
тренд опадања поприма алармантне форме. Узрок ове изразите депопулације у последњих 30 година
резултат је постојања више комплексних фактора који крајње негативно делују на демографске
процесе у општини Сента. Из деценије у деценију емиграција добија севе више на значају, па је данас
она један највећих криваца за алармантну депопулацију. Код пописа последњих деценија јавља се
проблем код запослених у иностранство. За тај део популације неизвесно је да ли се коначно иселио
или ће се некад вратити у место ранијег боравка. Основна претпоставка да ће бити потребно много
времена да се процес депопулације заустави, а још више да му се обрне смер. Без обзира на све
требало би спровести читав низ мера дугорочног карактера и да заједница и сви њени чланови
уопште схвате од каквог је значаја за друштвени и економски развој становништва позитиван
природни прираштај који обезбеђује његово нормално обнављање.

Историјат Сенте
Територија Сенте и њена општина имају повољан географски положај, те је тако она већ од
давнина настањена, што доказују и разни археолошки налази. Сента је своје име
највероватније добила од мађарске племићке породице Сенте-Магоч, која је имале више
земљишних поседа широм Угарске, па тако и поред реке Тисе. Претпоставља се да је ова
породица основала Сенту и насеље Магоч (Макош).
Сента се први пут помиње у једном даровном писму издатом од стране Мађарског краља Ендреа II.
Тада се већ узима као насеље са више становника, које, сходно претходно поменутом писму, има већ
и цркву. Крајем XII века у околини Сенте постоји већ више насеља: Магоч, Зyнтхареw (Синтарев-на
десној обали Тисе), Често, Ликаш, Калача, Торњош и Карјад на Оромпарту, који се помињу 1198.
године.
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Сенту и њену околину је 1241. године уништила најезда Монгола (Татара). На југу ондашње угарске
државе постотак уништења насеља је износио око 50 %. Тада су била уништена и Сенти ближа,
претходно поменута насеља.
Прва половина XIV века је представљала време поновног настањивања Сенте и даљег развијања
насеља. Од средине века је већ и Сента, као имање будимског Каптола, кренула путем развоја, те она
као место преласка Тисе постаје један од значајнијих саобраћајних и трговачких центара у Јужној
Мађарској.
На крају XV века град Сента има своју цркву и недељну пијацу, а 1494. године је услед
дарежљивости фрањевачких монаха изграђен и манастир. У то време Сента се већ налази међу
значајнијим градовима који се налазе у својини будимског Каптола.
На основу представке будимског Каптола, Ладислав II Јагелонски, краљ Чешке и Мађарске, додељује
2. фебруара 1506. Повељу о привилегијама граду Сенти, којом граду додељује све оне привилегије
које има и град Сегедин. Ова повеља о привилегијама представља важну постају у историји Сенте,
пошто су се по њеном издавању у граду Сенти настанили многи мајстори и трговци, а што је довело
до побољшања укупних економских прилика.
У развоју града сељачка буна Ђерђа Доже изазива извесно успоравање, а трагедија код Мохача је
свакако запечатила и развојну судбину града. Турска војска је у свом повлачењу крајем септембра
1526. године порушила град, становнике који нису побегли делом побила, а делом пак одвела у
ропство. Турска доминација, која је трајала 150 година, изазвала је низ дубоких промена у
привредном животу и у структури становништва. Због честих ратова је нестало и више насеља у
околини Сенте.
Крајем XVI века се са балканских простора под турском доминацијом настањују словенски и македоромански народи, при чему се један део њих бавио трговином, док су други међу њима били војници,
премда се већина бавила сточарством.
Године 1697. Турци су започели велику офанзиву како би вратили раније изгубљене територије.
Царска војска је под вођством Еугена Савојског вршила концентрацију јединица у околини Новог
Сада, па је на десној обали Тисе пратила турску војску према северу. Турци су изградили понтонски
мост на Тиси, преко којег су наредног дана почели и да прелазе. Искористивши слабост турске
војске, Савојски је отпочео напад на понтонски мост и за 2 сата разбио турску војску. Ова победа
Еугена Савојског остварена 11. септембра 1697. била је значајна за цео свет, јер је овом победом
ослобођена скоро цела територија Мађарске. Као последица ове битке, а закључно са Карловачким
миром из 1699. године, долази и до завршетка продора Турака у средњу Европу.
Након склапања Карловачког мира бечки двор је 1702. године организовао Потиску војну границу, те
се у оквиру исте у гранична подручја насељавају српски граничари.
Године 1703. почиње ослободилачки устанак под вођством Ференца Ракоција II. Сента такође пати од
ратне штете, те се и надаље девастира њена већ и иначе ретко насељена околина. У циљу развијања
насеља аустријски цар Карло III 1715. године успоставља канцеларију у општини, али од царине не
долази пуно прихода.
Царица Марија Терезија 1741. отпочиње ликвидацију граничарске војске, а 1751. године реорганизује
околину Тисе у привилеговани Крунски дистрикт, те обезбеђује повољне привредне услове за оне
који овде живе, а и за оне који би желели да се овде доселе. Овај слободни Крунски дистрикт је
обезбедио повољније услове за даље развиће у односу на друге делове државе, у које је враћен
феудални систем. Но упркос овим повољним условима српски граничари и њихове породице селе се
у Русију и у околину Тамиша.
Почетком педесетих година XVIII века отпочиње поновно настањивање и насељавање ове регије
становништвом са подручја између Дунава и Тисе, односно из округа који се налазе северније од
овог. Насељено становништво гради своје домове и обрађује земљу. Почетни развој је за једно време
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успорио пожар из 1769. године, који је скоро уништио цео град, али је уз помоћ царске коморе
насеље ускоро почело поново да се изграђује.
У последњој деценији XVIII века Сента креће путем видљивог развоја: граде се речни млинови и
млинови на ветар, саде се дудова стабла поред путева, засађују баште са јагодама, почиње успон
узгоја свилених буба, јача систем еснафа, становници стварају имовину. Као последица побољшања
привреде побољшава се и образовање и здравство, те се тако 1832. године отвара касино за читање, а
1833. године град оснива и болницу као први у округу.
Током фебруара 1849. године, због револуционарних одмазди више хиљада људи постају жртве.
Велики део града због пожара и разарања подноси јаке материјалне штете. После револуције долази
време царског апсолутизма и провизоријума, а у том периоду се не дешавају неке евидентније
промене ни у друштвеном, нити пак у економском животу. Међутим, нагодба из 1867. године
покреће даљи економски развитак. Почињу да се граде установе, школе, забавишта, а 1873. године је
саграђен и дрвени мост на Тиси. Прва већа предузећа су почела са радом у 1880. години – парни млин
на ваљке великог капацитета и циглана.
Године 1889. изграђена је железничка пруга на релацији Суботица-Хоргош-Сента-Бечеј, односно
Суботица-Ором-Сента, којом се и Сента укључује у државну комуникациону мрежу и економску
циркулацију.
Године 1895. град добија електрично осветљење и асфалтиране тротоаре.
У задњој деценији XIX века град већ има гимназију, школу за девојчице, основну и стручну школу,
пољопривредни наставни институт, болницу, железничку станицу и пошту. Године 1899. успоставља
се и градска телефонска мрежа. Поред свега набројаног, Сента поседује и развијену трговачку мрежу
и центар за житарице, четири финансијске институције, две штампарије, два локална листа и разне
просветне заједнице.
Развиће траје и у потоњем времену. Године 1907. изграђен је леп кеј са засађеним кестеновима, а
затим и гвоздени мост на Тиси. Наредне 1909. године изграђује се и самостално радничко насеље,
како би се олакшали проблеми становништва.
Приликом пожара који је избио априла 1911. године изгорела је Градска кућа и велика црква која је
стајала на Главном тргу. Град је изградио нову, монументалну Градску кућу, а у то време ужи центар
града је постао богатији за неколико зграда подигнутих у уметничком стилу. Априла 1915. године је
због потреба војног транспорта положена пруга преко раније изграђеног тростубног моста, те је тако
повезана железничка мрежа Баната и Бачке, чиме је ова линија добила међународни карактер, пошто
је ту пролазило северно крило (букурештански огранак) Оријент-експреса.
Завршетком Првог светског рата Сента долази у окриље јужнословенске државе, која је тада
формирана. Као последица промене царства економско развиће се зауставља, а захваљујући аграрној
реформи град губи претходну велику економију, услед чега долази до уназађивања економског и
друштвеног развића.
У другом светском рату је много становника Сенте постало жртвом услед одмазди разних
политичких система. Велика улагања за реконструкцију после рата су заобишла општину. Већина
становника се бави пољопривредом, а промена се јавља само после 50-их година XX века. Почетком
шездесетих година изгради се мост преко Тисе, и фабрика шећера. Касније се изграђује индустријска
зона, која се налази јужно од града, где је своје место добило више економских и индустријских
постројења, односно лука, коју су, нажалост, преместили на историјско место Сенћанске битке.
У економском животу града још и данас главну улогу игра пољопривредна производња. Током
седамдесетих година XX. века песком је попуњено острвце које се налазило на јужном делу града, а
на том месту је изграђена стамбена четврт, намењена становању више стотина породица. Кеј, близу
самог центра града, представља популарно шеталиште под крошњама кестенова. Жалосно је што је
стари, патинирани и разуђени кеј (који је представљао доминантни мотив у слици града), током 1983-
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84. године преуређен на другачији начин, те што је тако промењена већ створена уметничка слика
града која је гледала на Тису.
На левој обали Тисе, преко пута града, налази се део обале насут песком, погодан за купање и
рекреацију, а поред набројаног могуће је и организовање спортског рибарства, водених спортова и
излета бродовима. Шумовити део обале Тисе је погодан за излете и камповања. Северно од града се
налази Народна башта, која је оформљена 1866. године, а која служи у рекреативне сврхе, при чему
се у оквиру ње налазе фудбалски стадион и атлетска стаза, базени, тениско игралиште, куглана и
игралиште за кошарку.
Северно и северозападно од Народне баште налазе се викендице и воћњаци на територији такозваног
Малог рита и Пане, а на југу града се простире индустријска зона, после које се све до скеле простиру
виногради и воћњаци Макоша уз обалу Тисе.
Насеље Горњи Брег
Насеље се налази у североисточној Бачкој. Село је смештено на Бачкој лесној заравни, практично на
одсеку према лесној тераси, а у непосредној близини алувијалне равни Тисе. Посматрајући положај у
општини, налази се у њеном источном делу, у непосредној близини Сенте (5 км). Село је смештено у
катастарској општини Сента чија је површина 15749 ha. Површина самог села је 202 ha, а надморска
висина 98 m. На избор места приликом оснивања овог насеља примарну улогу имали су природни
фактори, пре свега, геоморфолошки. Овде не треба занемарити и близину административног и
привредног центра Сенте. Контакт геоморфолошких целина условио је веома погодне терене за
гајење винове лозе, али и других пољопривредних култура. Насеље су иначе основали виноградари
из Сенте. Паралелно са развојем градског становништва и изградњом индустрије у Сенти развијао се
и Горњи Брег, као снабдевач града разним пољопривредним производима. Положај села, са аспекта
његових саобраћајних веза са околином, је добар. Нешто мало северније од Горњег Брега се налази
саобраћајни чвор. Ту се укрштају два пута регионалног значаја: Нови Сад – Сента – Хоргош и Сента
– Бачка Топола – Бајша. Туда пролази и жележничка пруга број 33 која повезује Суботицу са Сентом
и дање са Кикиндом. Горњи Брег је захваљући наведеним околностима и највеће и и најразвијеније
село у општини.
Административно припада локалној самоуправи Сентa, која (према подацима пописа становништва
из 2002. године) обухвата:
•
град Сенту, као административни центар са 21.152 становника
•
насеље Горњи Брег, са 1.926 становника
•
насеље Богараш са 722 становника
•
насеље Торњош са 1.781 становника
•
и насеље Кеви са 890 становника.

Насеље Торњош
Торњош се налази у унутрашњости Бачке лесне заравни поред речице Чик.
Торњош припада општини Сента у њеном најзападнијем делу и налази се на регионалном путу Сента
– Бачка Топола. Припада катастарској општини Торњош која захвата површину од 13268 ha у оквиру
које се налази још насеље Кеви и западни део Богараша. Само село и околина подељени су на шест
рејона. Помоћу ових рејона евидентирани су салаши, а већи салаши су познати под именима
Хирешор, Славнићшор, Гомбошор. Салаши су већином од центра Торњоша удаљени 2 до 9 km. Само
насеље има површину од 119 ha. Село је од Сенте удаљено 22 km, од Бачке Тополе 18 km, a од
Суботице 28 km. Према неким подацима ради се о веома старом насељу.
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Торњошу припададају салаши који су у последње време сви напуштени и пропадају. Почело је
старење села, али ову чињеницу ублажује податак да се Торњош досељавају људи из околине. Општи
образовни ниво се поправља, пошто сви млади завршавају средњу школу. Поред забавишта у селу
ради и основна школа.
Главна привредна грана је пољопривреда, узгаја се углавном кукуруз, сирак, дуван и сунцокрет, а у
области узгоја животиња узгајају се краве и свиње, а значајна је и производња млека.
У селу постоји Културно друштво «Ади Ендре», које броји 110 чланова и организује велик број
манифестација, а поред тога богат је и спортски и друштвени живот.
Мапа града Сенте

9

315

Култура
Сента, као културни центар развија од прве половине XИX. века. Године 1832. се оснива мађарско
културно друштво (национално друштво читача по познатијем имену „Касино“), која је била колевка
културног развоја града али уједно и прва таква институција од јавног интереса која је
функционисала и као библиотека. Рад „Касина“ је и индиректно стварао простор за оснивање бројних
културних удружења у другој половини XИX. века. За културни живот Сенте значајна је 1868.
година, када је основана Српска читаоница, па Градска библиотека која је основана 1903. године. У
овој плодној културној средини израстају и многи од великана српске књижевности и позоришног
живота, који су рођени у овом граду на обали реке Тисе (Ј. Мушкатировић, С. Сремац, Ј. Ђорђевић).
1903. године град изградио посебно позориште. 1947. године основано је Аматерско позориште
„Стеван Сремац“, а 1952. године Луткарско позориште и Сликарска колонија. Градски музеј (основан
1952.г.) у садашњем облику, са одељењем за археологију, палеонтологију и локалну историју
(Сенћанска битка), односно са сталном етнографском збирком и галеријом слика функционише од
1974. године. Током 2006. године се отворио Завод за Културу Војвођанских Мађара, који пружа
простор бројним научним и другим локалним институцијама. Културни живот у Сенти је
организован у оквиру Културно-образовног центра „Турзо Лајош“, који у себи обједињује Дом
културе (позориште), Дом стваралаштва, Градски музеј, Градску библиотеку и Раднички
универзитет.
Сенћанско Мађарско Камерно Позориште
Репертоар Сенћанског мађарског камерног позоришта углавном чине дела савремене мађарске и
светске књижевности, планирају повремено приказати и премијерне педставе.
Историјски архив Сента
Своју делатност обавља на територији пет данашњих општина (Кањижа, Сента,Ада, Бечеј и
Србобран) који обухватају северни део некадашњег Крунског округа са десне стране Тисе. Архив
обавља делатност чувања архивскеграђе општинске и регионалне надлежности. Основан је 1952.
Године као Градски државниархив. Скоро 750 фондова материјала архива стоји на располагању
истраживачима и свима онима који су заинтересовани за историјске садржаје. Посебну пажњу
заслужује збирка донаторских писама и повеља привилегија и још бројна документарна грађа везана
за историјат града. У оквиру архиве ради Круг пријатеља музеја и архива „Дудаш Ђула“ који је
основан 1961. године, као удружење које се бави издавањем и неговањем публикација везаних за
локалну историју.
Завод за културу војвођанских Мађара
Завод за културу војвођанских Мађара је лидер и иницијатор у пружању услуга и информација
везаних за јавне збирке војвођанских Мађара. Један је од главних организатора у културног живота
војвођанских Мађара и вођа и иницијатор научних истраживања. Задатак Завода је да документује,
истражује и презентује културу националне зајденице војвођанских Мађара, формира стручне
библиотеке и базе података и управља њима, као и стручно образовање тојест трансфер знања;
информативне и саветодавне услуге; презентовање културних вредности и анализа њиховог
друштвеног утицаја, праћење промена у културним установама, анализа културних делатности
зајденица и имплементација експеримента са циљем њиховог развоја и друге услуге у области
науке и опште културе.
Српски културни центар Стеван Сремац
Ради очувања и унапређивања српске културне баштине града Сенте, као и успомене на једног од
највећих српских писаца као и интеграције свих савремених сегмената српске завичајне културе
града, чувања и неговања српског језика и традиције локалне српске заједнице, 2005. године је
основана Завичајна фондација ''Стеван Сремац'' у реновираној и обновљеној родној кући великана
српске књижевности. Од 01.01.2017 године иста институција функсионише под именом Српски
културни центар Стеван Сремац. Циљеви установе су: чувања и неговања српског језика, завичајне
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културе и традиције локалне српске заједнице, стварања услова за трајно очување и неговање
успомене на књижевника и академика Стевана Сремца, организовања и потпомагања манифестација
који служе унапређењу завичајне културе српске локалне заједнице, односно подржавања учешћа
локалних српских институција и удружења, односно њихових чланова на истима, покретања,
организовања и потпомагања скрпских културних институција и удружења на локалном плану, те
унапређивања њиховог функционисања.
Културно-образовни центар "Thurzo Lajos"
Poštanska 18
24400 Senta
Tel: 024 / 811 - 334
info@tlkk.org
http://www.tlkk.org

Дом културе
Glavni trg 4
24400 Senta
Tel: 024/812603
szinhaz@tlkk.org
http://www.tlkk.org/Muvelodesi%20haz/muvelodesi%20haz.htm

Градски музеј
Glavni trg 5
24400 Senta
Tel: 024/811-348
muzeum@tlkk.org
http://www.tlkk.org/Varosi%20Muzeum/varosi%20muzeum.htm

Градска библиотека
Poštanska 16
24400 Senta
Tel: 024/811-266
konyvtar@tlkk.org
http://www.tlkk.org/Varosi%20Konyvtar/varosi%20konyvtar.htm

Библиотека Горњи Брег
Mali sokak 59
24406 Gornji Breg
Tel: 024/843-092
felsohegy@tlkk.org
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Библиотека Торњош
Svetog Stevana 39
24352 Tornjoš
Tel: 024/841-323
tornyos@tlkk.org

Сенћанско мађарско камерно позориште
Glavni trg 2
24400 Senta
zentaimagyarkamaraszinhaz@gmail.com

Завод за културу војвођанских Мађара
Poštanska 18
24400 Senta
Tel: 024/ 816 790
info@vmmi.org
http://www.vmmi.org/

Завичајна фондација "Стеван Сремац" Сента
Stevan Sremac 4
24400 Senta 10
Tel: 024/817-055
sremac@sksyu.net
http://www.stevansremac.org.rs/

Историјски Архив
Glavni trg 1/II
24400 Senta
Tel: 024/811-037
zentarhiv@gmail.com
http://www.zentarhiv.rs/index.php
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Културно Образовани Центар
Poštanska 18
24400 Senta
Tel: 024/812-526
info@tlkk.org

Установе основног образовања и васпитања
Историјски осврт на развој образовања у општини Сента
Повољан географски положај и свеукупни развој условили су да се на територији Сенте веома рано
јаве облици просветног живота.
У последљој деценији XVIII века Сента креће путем видљивог развоја, прорадиле су прве школе које
су биле организоване у оквиру цркве. Као последица побољшања привреде побољшава се и
образовање, те се тако 1832. године отвара касино за читање. Нагодба из 1867. године покреће даљи
економски развитак. 1870. године оснивањем грађанске школе, школство у Сенти почиње да се
развија без утицаја цркве. Почињу да се граде установе, школе и забавишта. У задњој деценији XIX
века град већ има гимназију (1876), школу за девојчице, основну и стручну школу, пољопривредни
наставни институт. Осим православне школе, све остале школе су биле под руководсдтвом града.
Настава се одвијала на мађарском и на српском језику. Године 1879. у широј околини Сенте
функционисало је чак 16 школа, од чега је 9 било салашарских. Временом су многе од ових школа
престале да постоје што је нарочито карактеристично за салашарске школе.
Године 1975. спајањем Основне школе „Стеван Сремац“, О.ш. „Спомен“ Сента, О.ш. „Турзо Лајош“
Сента, О.ш. „Дожа Ђерђ“ Сента, О.ш. „Темеркењ Иштван“ Торњош, О.ш. „Чоконаи В. Михаљ“
Горњи Брег, Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Сента, настаје једна здружена школа под називом
„Основна школа са одељењима за музичко образовање“ у Сенти. Истовремено ова здружена основна
школа спаја се са предшколском установом Дечји вртић „Снежана“ у Сенти и формирају здружену
установу под именом „Центар за предшколско и основно образовање у Сенти“. Центар касније
поприма име Центар за предшколско и основно образовање „Братство јединство“ у Сенти у оквиру
којег егзистује Основна школа „25. Мај“ до 1995. године.
Данас на територији општине постоје, Дечји вртић „Снежана-Hófehérke“, здружена основна школа Основна школа ,,Стеван Сремац'' Сента, Основна музичка школа „Стеван Мокрањац“, Сенћанска
гимназија, Средња медицинска школа, Економско-трговинска школа и Гимназија са домом ученика
за талентоване ученике „Бољаи“.
Средње школе похађају ученици из Сенте и околилне, док Средња медицинска школа и Гимназија са
домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“ има ученике са целе територије Аутономне
Покрајине Војводине. Ученици средњих школа у Сенти касније успешно настављају школовање на
високошколским установама.
Приказ мреже јавних основних школа
Постојећа мрежа основних школа утврђена је Одлуком о мрежи основних школа на територији
општине Сента из 2013. године. („Службени лист“, број 12/2013). Основно образовање и васпитање
остварује се у Основној школи "Стеван Сремац" и 7 издвојених одељења, траје осам година и
остварује се у два образовна циклуса и то: први циклус од првог до четвртог разреда и други циклус
од петог до осмог разреда, док се основно музичко образовање и васпитање остварује у Музичкој
школи „Стеван Мокрањац“.
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Основна школа ,,Стеван Сремац“ Сента
Основна школа ,,Стеван Сремац'' Сента функционише од дана 01.01.1995 године. Обједињује 5
основних школа – издвојених одељења, на нивоу целе општине Сента. Ово је јединствен случај у
Војводини и оваква централизована организација свакако се не може окарактерисати позитивно.
Установа ван седишта у Сенти - улица Топартска 20., састоји се од три школе у самом граду Сента:
• Издвојено одељење ,,11 Новембар'' у Сенти - улица Максима Горког 1.
• Издвојено одељење ,,Спомен школа'' у Сенти - улица Арпадова 83.
• Издвојено одељење ,,Турзо Лајош'' у Сенти - улица Железничка 44.
Остале школе у оквиру ,,Стеван Сремац'' налазе се у оближним селима Торњошу и Горњем Брегу.
• Издвојено одељење ,,Чоконаи Витез Михаљ'' у Горњем Брегу - улица Великог сокака 37/а
• Издвојено одељење ,,Темеркењ Иштван'' у Торњошу - улица Радноти Миклоша 12.
Настава у Торњошу одвија се у три школска објекта од којих се централни налази у Торњошу са
редовним одељењима, а два издвојена одељења налазе се у селима Кевији и Богараш, где се
настава изводи у комбинованим одељењима од 1-4 разреда. У Кевију, улица Кошут Лајоша 6.,
у Богарашу, улица Маршала Тита 25.
11. Новембар у Сенти, се налази у двоспратној згради изграђеној 1973. године и располаже са
капацитетима за око 800 ученика. Настава се остварује у две смене, на српском и мађарском
наставном језику.
Спомен школа у Сенти, се налази у једноспратној згради изграђеној 1968. године у спомен
погинулим борцима Сенте у Другом светском рату. Налази се у једној од главних и прометних улица
у Сенти. У периоду 1987-1988. године направљен је споменик у школи, тачније на једном зиду
школе, као рељефна слика са именима бораца Сенћана који су дали живот за слободу у НОР-у. Тако
је назив школе добио и своју физичку форму. Настава се остварује у две смене на српском и
мађарском наставном језику.
Турзо Лајош у Сенти, је смештена у једноспратној згради изграђеној 1913. године. Поред редовне
наставе у школи је организован и рад у специјалним одељењима за децу лако ментално ометеном у
развоју од 1. до 8. разреда. Настава се у школи остварује у две смене на мађарском наставном језику.
Чоконаи Витез Михаљ у Горњем Брегу, је смештена у згради изграђеној 1953.године у центру насеља
поред цркве и задружног дома. Има четири учионице опште намене и две специјализоване.
Фискултурна сала са помоћном зградом изграђена је 1974.године. Настава се у школи изводи на
мађарском наставном језику у две смене.
Темеркењ Иштван у Торњошу. Настава у овом издвојеном одељењу се одвија у три школска објекта
од којих се централни налази у Торњошу са редовним одељењима, а два издвојена одељења налазе се
у селима, у Кевију и Богарашу, где се настава изводи у комбинованим одељењима од 1-4. разреда.
Зграде ове школе су изграђене у Торњошу 1963. године, у Кевију 1912. године, а у Богарашу 1970.
године. Издвојено одељење има 265 ученика. Настава се остварује у две смене на мађарском
наставном језику. Школска зграда у Торњошу је површине од 1663 m 2 греје се централним котлом
на пелет, зграда у Кевију површине од 413 m 2 централним котлом на угаљ и дрво, а фискултурна
сала електричним грејачима, а зграда у Богарашу површине од 233 m 2 пећком на струју.
Мрежу основних школа на територији општине Сента сачињава једна основна школа са 7 зграда у
којима се одвија настава (3 у самом насељу Сента, а 4 зграде су у селима општине). Одељења за
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ученике са сметњама у развоју се налазе у издвојеном одељењу ,,Турзо Лајош'' у Сенти, издвојеном
одељењу ,,Чоконаи Витез Михаљ'' у Горњем Брегу и издвојеном одељењу ,,Темеркењ Иштван'' у
Торњошу.
Основно музичко образовање и васпитање
Основна музичка школа Стеван Мокрањац
Прва музичка школа у Сенти отворена је 1946. године под именом „Градска Музичка Школа“ и 1.
септембра исте године почиње организована настава у згради где се и дан данас налази школа.
Oд 1949. гoдинe шкoлa рaди пoд имeнoм "Oснoвнa музичкa шкoлa", а године 1959. добија име
Основна музичка школа „Стеван Мокрањац“.
Музичка школа је деловала у оквиру Центра за предшколско и основно образовање „Братствојединство“, а од 29. августа 1975. године у оквиру Основне школе “25. Мај“.
Под називом Основна музичка школа „Стеван Мокрањац“ је уписана у регистар 2. јануара 1995.
године.
Основно музичко образовање и васпитање остварује у Музичкој школи „Стеван Мокрањац'' Сента у
улици Главна 36. и у четири издвојена одељења:
- Издвојено одељење Сента, Главни трг 4 (Простор у власништву општине Сента)
- Издвојено одељење у Чоки, улица Потиска 18 (закупљен простор)
- Издвојено одељење Горњи Брег, улица Велики Сокак 59 (закупљен простор)
- Издвојено одељење Торњош, Светог Стевана 3 (закупљен простор)
У Школи се изводи васпитно образовни рад од I-VI разреда.
Преглед основних школа утврђен тренутно важећом одлуком о мрежи основних школа са бројем
ученика који су похађали ове школе у школској 2012/13, тренутним бројем ученика у школској
2018/19. години и проценом испуњености новог критеријума из члана 3. став 4. тачка 6. Уредбе који
се односи на број ученика (најмање 480 ученика или 16 одељења) дат је у Табели 2.
Табела 2. Преглед школа са бројем ученика и одељења у школској 2012/13 и 2018/19. години

Назив школе

Број
ученика
школска
2012/13

Број
одељења
школска
2012/13

Број
ученика
школска
2018/19

Број
одељења
школска
2018/19

Оптималн
и број
одељења
школска
2018/19

Испуњеност
критеријума
броја
ученика

ИО „ 11 Новембар“

449

23

400

24

24

ДА

ИО„Спомен школа“

413

24

309

21+1комб

22

ДА

ИО„Турзо Лајош“

529

31

445

22+8упп

30

ДА

ИО„Чоконаи Витез
Михаљ“

132

12

92

8+1упп

9

НЕ

ИО„Темеркењ
Иштван“

211

18

181

11+3упп+1
упп комб

14

НЕ
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ИО„Богараш''

23

2

11

2комб

2

НЕ

ИО„Кеви“

34

2

18

2комб

2

НЕ

ОМШ
„Стеван
Мокрањац“

238

-

256

-

ДА



Издвојено одељење број 1 обавља искључиво редовну делатност основног образовања и
васпитања за све разреде од 1 до 8 разреда и на мађарском и на српском наставном језику.



Издвојено одељење број 2 обавља редовну делатност основног образовања и васпитања за све
разреде од 1 до 8 разреда на мађарском наставном језику и од 1 до 7 разреда на српском
наставном језику, с тим да због малог броја ученика 1 и 3 разреда на српском наставном
језику настава се овија у комбинованом одељењу. Специфичност овог издвојеног одељења је
да поред редовне делатности обавља и делатност образовања одраслих – 2. и 3. циклус
ФООО на мађарском наставном језику.



Издвојено одељење број 3 обавља редовну делатност основног образовања и васпитања за све
разреде од 1 до 8 разреда на мађарском наставном језику. Специфичност овог издвојеног
одељења је да постоје и одељења за ученике са сметњама у развоју од 1 до 8 разреда на
мађарском наставном језику.



Издвојено одељење број 4 обавља редовну делатност основног образовања и васпитања за све
разреде од 1 до 8 разреда на мађарском наставном језику. Специфичност овог издвојеног
одељења је да постоји и одељење за ученике са сметњама у развоју за 8 разред на мађарском
наставном језику.



Издвојено одељење број 5 обавља редовну делатност основног образовања и васпитања за све
разреде од 1 до 8 разреда на мађарском наставном језику. Специфичност овог издвојеног
одељења је да постоје и одељења за ученике са сметњама у развоју за 1, 3 ,4, 5, 6 разред на
мађарском наставном језику с тим да због малог броја ученика 3 и 4 разреда настава се овија у
комбинованом одељењу. Друга специфичност овог издвојеног одељења је да поред редовне
делатности обавља и делатност основног образовања одраслих – 1. циклус ФООО на
мађарском наставном језику.



Издвојено одељење број 6 обавља редовну делатност основног образовања и васпитања за све
разреде од 1 до 4 разреда на мађарском наставном језику. Специфичност овог издвојеног
одељења јесу комбинована одељења због малог броја ученика.



Издвојено одељење број 7 обавља редовну делатност основног образовања и васпитања за све
разреде од 1 до 4 разреда на мађарском наставном језику. Специфичност овог издвојеног
одељења јесу комбинована одељења због малог броја ученика.



У издвојеним одељењима Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ изводи се васпитно
образовни рад од I-VI разреда
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Просторни распоред и удаљеност издвојених одељења
Издвојена одељења су углавном равномерно распоређена по територији града од седишта Установе
на локацији Топартска бр.20. Просечна међусобна удаљеност издвојених одељења креће се од 2 - 2,5
км, што омогућава ученицима ових школа да свакодневно брзо и лако дођу до њих. Нико од ученика
није на већој удаљености од 4 км. Одређени број ученика издвојеног одељења бр 4 станују на
удаљености већој од 4 километра. За ове ученике ЈЛС обезбеђује бесплатан превоз од куће до школе.
Одређени број ученика станује на другом крају месне заједнице Горњи Брег на већој удаљености од 4
км за њих локална самоуправа обезбеђује путне трошкове. За ученике издвољеног одељења 6 и 7 за
ученике 2 циклуса ЈЛС обезбеђује бесплатан превоз до 4 издвојеног одељења.
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Уписна подручја основних школа
У наставку је предлог уписних подручја јавних основних школа.
1. Извојено одељење „11. Новембар“ у Сенти
Уписно подручје обухвата претежно територију месне заједнице „Тисапарт – Алвег“ насељеног
места Сента.
Подручје је ограничена реком Тисом са источне стране, Границом са општимном Ада са јужне
стране. Државним путем IА реда 102, Новосадским путем, улицом грофа Лајоша Баћањија са
западне стране и улицама Стевана Книћанина, Поштанска, Главним тргом и улица Стевана
Сремца са севера.
2. Извојено одељење „Спомен школа“ у Сенти
Уписно подручје обухвата претежно територију месне заједнице „Центар-Топарт“ насељеног
места Сента.
Подручје је ограничена реком Тисом са источне стране, Границом са општимном Кањижа са
северне стране. Железничком пругом Сента – Кањижа са западне стране. Железничком пругом
Сента – Суботица, Суботичким путем, улицама Нађ Мељкути Јаноша, Јо Лајоша, Охридска,
прелаз преко железничке пруге, улицама Петефи Шандора, грофа Лајоша Баћањија, Поштанска,
Главним тргом и улицим Стевана Сремца са јужне стране, с тим, да део насеља Горњег Брега који
се налази преко пруге Кањижа – Сента припада 5. Издвојеном одељењу „Чоконаи Битез Михаљ“
3. Извојено одељење „Турзо Лајош“ у Сенти
Уписно подручје обухвата претежно територију месне заједнице „Кертек“ насељеног места
Сента.
Подручје је ограничена Железничком пругом Сента – Суботица, Суботичким путем, улицама Нађ
Мељкути Јаноша, Јо Лајоша, Охридска, прелаз преко железничке пруге, улицама Петефи
Шандора са севера. Улицом грофа Лајоша Баћањија, Новосадским путем и државним путем IА
реда 102 са истока. Граничи се са општином Адом са југа. Пољским путем испод Оромпарта до
Торњошког пута, Торњошким путем, до пролаза канала испод пута и каналом до Железничке
пруге Сента – Суботица са западне стране, с тим, да шор кућа и са друге стране пољског пута
испод Оромпарта припадају 5. Издвојеном одељењу „Чоконаи Битез Михаљ“ у Горњем Брегу.
4. Извојено одељење „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем Брегу
Уписно подручје обухвата претежно територију месне заједнице „Горњи Брег“ општине Сента.
Подручје је ограничена уписном подручјом 2. Издвојеног одељења „Спомен школе“ и 3.
Издвојеног одељења „Турзо Лајош“ са истока. Граничи се са општином Ада са југа, са
територијам месних заједница „ Кеви“ и „Богараш“ са запада и са општином Кањижа са југа.
5. Извојено одељење „Темеркењ Иштван“ у Торњошу
Уписно подручје обухвата територију Месне заједнице „Торњош“, која се граничи са месном
заједницом „Богараш“ са истока, месном заједницом „Кеви“ са југа, општином Бачка Топола са
запада и градом-Суботица и општином Кањижа са севера, с тим да ученици са територије месних
заједница „Богараш“ и „Кеви“ други циклус основне школе уписују у 5. Издвојено одељење
„Темеркењ Иштван“ у Торњошу
6. Извојено одељење „Кеви“
Уписно подручје обухвата територију месне заједнице „Кеви“, која се граничи са месном
заједницом „Горњи Брег“ са истока, општином Ада са југа, општином Бачка Топола са запада и
месном заједницом „Торњош“ са севера
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7. Извојено одељење „Богараш“
Уписно подручје обухвата територију месне заједнице „Богараш“, која се граничи са месном
заједницом „Горњи Брег“ са истока и југа, Месном заједницом Торњош са запада и општином
Кањижа са севера
8. Музичка школа
Као једина музичка основна школа уписије ученике са читавог подручја општине и шире у
складу са просторним и кадровским капацитетима.
Уписна подручја у Основну музичку школу „Стеван Мокрањац“ подударају се са уписним
подручјима Основне школе „Стеван Сремац“ Сента у седишту и њеним издвојеним одељењима.
Заједничко уписно подручје имају Издвојена одељења 1 и 2 и оно обухвата нераспоређено уписно
подручје општине Сента на српском наставном језику.
Анализа кретања броја ученика првог разреда, укупног броја ученика и броја одељења у
претходне четири школске године (2015/16-2018/19. година)
У циљу анализе тренда кретања броја ученика првог разреда и укупног броја ученика у претходне
четири школске године (2015/16-2018/19. година) прикупљени су одговарајући подаци и приказани у
Табели 3.
Табела 3. Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи основних школа
Назив
школе
ИО „11
Новембар“
ИО „Спомен
Школа“
ИО „Турзо
Лајош“
ИО
„Чоконаи В.
Михаљ“
ИО
„Темеркењ
Иштван“
ИО
„Богараш“

2015/16
Број
Број
ученика/
првака
бр.
одељења

2016/17
Број
Број
ученика /
првака
бр.
одељења

2017/18
Број
Број
ученика /
првака
бр.
одељења

2018/19
Број
Број
ученика /
првака
бр.
одељења

65

422/24

52

421/24

54

422/24

43

400/24

38

380/24

42

356/24

38

330/24

33

307/22

68

513/33

65

508/33

56

471/32

42

446/30

14

121/11

11

115/11

11

101/10

14

92/9

13

193/15

20

208/18

16

200/17

15

181/15

2

20/2

5

19/2

3

15/2

2

11/2

ИО „Кеви“

8

29/2

7

26/2

3

22/2

3

18/2

8.
Омш
„Стеван
Мокрањац“

65

257

66

273

73

261

69

256
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Из наведене табеле 3. евидентно је да је у протеклом четворогодишњем периоду дошло до смањења
укупног броја ученика у готово свим издвојеним одељењима а такође и до смањења броја ученика
који се уписују у први разред готово у свим издвојеним одељењима. Ову опадајућу тенденцију је
пратио и пад броја одељења што говори о проблему ефикасности односно чињеници да су редукције
и оптимизације присутне.
Што се тиче уписа у ОМШ „Стеван Мокрањац“ може се констатовати да је упис и број ученика из
године у годину уједначен, без значајнијих одступања, иако је евидентан један број исписа због
пресељења породица у иностранство.
У доњој Табели 4. која се односи на краћи скорашњи период, налазе се подаци о броју школа, броју
ИО, броју ученика ИО, броју ученика у одељењима за ученике са посебним потребама и одељењима
за образовање одраслих. Уочљиво је да је у периоду од три школске године (2016/17-2018/19) није
дошло до велике промена укупног броја ученика али је дошло и до значајног смањења броја
признатих одељења у њима. Просечан број ученика по одељењу током времена опада и поред тога
што су у последњих неколико година примењене рестриктивније методе одобравања одељења у
основним школама у циљу рационализације у систему образовања. Рационализација се ипак не
спроводи у складу са Стручним упутствима о формирању одељења и начину финансирања у
основним и средњим школама у потпуности које је за сваку школску годину доноси Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије јер се приликом формирања одељења узима
се у обзир једнако право и доступност и потпун обухват основним образовањем и васпитањем свих
ученика без дискриминације и сегрегације по било ком основу као и уважавање специфичности
локалне традиције, национално мешовитих подручја.

Школска година

Број ОШ

Број одељења ОШ

Број ученика ОШ

Просечан број
ученика у
одељењу

Број специјалних
одељења при ОШ

Број ученика у
специјалним
одељењима при
ОШ

Број ученика који
се образују по
ИОП 1 и ИОП 2

Број одељења за
образовање
одраслих

Број ученика у
одељењима за
образовање
одраслих

Табела 4. Приказ неколико индикатора везаних за основне школе у претходном периоду

2016/
17

7

96

1565

16,3

18

91

157

2

41

2017/
18

7

95

1486

15,64

16

75

153

2

35

2018/
19

7

91

1388

15,25

13

72

145

4

71

Број ученика у специјалним одељењима која функционишу при редовним школама био је све време
око 90 док се број одраслих полазника кретао у интервалу од 40-70.
Почев од школске 2018/19. године у потпуности није дошло до преласка на инклузивни приступ у
основном образовању тако да специјална одељења више и даље егзистирају при ОШ већ и део
ученици којима је потребна додатна брига и помоћ укључени у образовање у складу са
индивидуалним образовним плановима (ИОП 1 и ИОП 2).
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Просторни и кадровски капацитети основних школа
Табела 5. Приказ просторних и кадровских капацитета школа, стање у школској 2018/19. Години
Назив
школе
ИО
„11
Новембар“
ИО
„Спомен
Школа“
ИО
„Турзо
Лајош“
ИО
„Темеркењ
Иштван“
ИО
„Чоконаи
Витез
Михаљ“
ИО
„Богараш“
ИО „Кеви“

Године
изградње
и
доградње

Површина
унутрашњег
простора –
м2

Број
ученика
2016/17

Број
обрачунских
радника 1
2016/17

Број
ученика
2018/19

Број
обрачунских
радника
2018/19

Површина
фискултурне
сале - м2

1973

3788

543

421

55,84

400

55,84

1968

3400

320

397

55,24

378

52,22

1913
1970
1974
1978
1980
2011

2804

290

508

64,35

446

60,93

1963

1764

488

208

35,31

181

31,35

1952
1975
1978
1985

1495

288

115

24,3

92

20,74

1976

233

-

19

3,3

11

3,3

1912

234

-

26

3,6

18

3,6

-

273

256

31

ОМШ
,,Стеван
Мокрањац“

На основу изнетог приказа просторних и кадровских капацитета школа, прикупљених и ажурираних
у току школске 2018/19. години, може се закључити следеће: издвојена одељења Богараш и Кеви у
свом саставу немају фискултурну салу.
План развоја мреже јавних основних школа
Број рођене деце и број ученика првог разреда
У табели 6. приказани су подаци о кретању броја деце рођене на територији општине Сента у
претходном периоду и кретању броја ученика који се уписују у први разред ОШ,,Стеван Сремац''
Сента. У наведеном случају анализиран је период од 2007. године до 2017. године, у вези са бројем
Број обрачунских радника је број пуних норми запослених на које школа има право у складу са Правилником о
финансирању основних школа

1
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рођене деце период од школске 2007/2008. до 2018/2019. године у вези броја ученика првог разреда
ОШ,, Стеван Сремац'' Сента са прогнозом броја првака до школске 2024/25. године.
Табела 6. Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака седам година касније

2007

217

Полазак у школу седам година касније,
Школска година
2014/15

2008

216

2015/16

208

2009

264

2016/17

202

2010

241

2017/18

181

2011

187

2018/19

152

2012

220

2019/20

183

2013

195

2020/21

162

2014

184

2021/22

153

2015

202

2022/23

168

2016

193

2023/24

161

2017

197

2024/25

164

Календарска Укупан број
година
рођене деце

Број уписаних
првака седам
година касније
200

Видимо да просечан број рођене деце у периоду 2007. до 2009. износио 232 док је просечан број
уписаних ученика у први разред седам година касније, дакле у периоду школских година 2014/15 до
2016/17 износио 203. У овом временском периоду исказано је велико подударање ова два броја, што
неће увек бити случај.
Уколико посматрамо нешто дужи период од 2007. до 2017 године, просечан број рођене деце износио
је 211 док је просечан број уписаних ученика у први разред седам година касније дакле у периоду
школских година 2014/2015 до 2017/18. година износио 176.
На овом ширем интервалу долази до мањег одступања између броја рођене деце и броја уписаних у
први разред на истој територији и то не у корист броја уписаних ученика, што асоцира на појаву
миграционих кретања. Што је већ констатовано и што ће се као тенденција вероватно наставити и у
наредним годинама, односно до школске 2024/25 године коју посматрамо као крајњу годину
прогнозе. Ипак и поред тога што ће се миграције наставити, чиме ће делимично бити побољшана
чињеница негативном природном прираштајем. Прогнозира се наставак тренда смањења како броја
рођених тако и броја уписаних ученика у први разред (Слика 5).
Може се очекивати да се овај тренд уочи и код броја уписаних ученика првог разреда у периоду до
2024/25 године.
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Закључак
Развој мреже основних школа у наредних осам година
План развоја мреже јавних основних школа у наредних четири до осам година заснива се на следећим
констатацијама и закључцима:


На основу свих релевантних параметара, одговорно и доследно радиће се на планирању даљег
развоја мреже јавних основних школа која ће омогућити једнако право и доступност
образовања и васпитања свој деци и ученицима без дискриминације и сегрегације уз потпуни
обухват деце и ученика одговарајућег узраста за стицање основног образовања у два
образовна циклуса, у складу са географским, демографским, културним, економским,
еколошком и другим карактеристикама локалне средине општине Сента.



Имајући у виду структуру становништва, просторних и кадровских капацитета школа као и
пројектован број првака у наредном периоду није потребно проширити прихват основних
школа, нема потребе за проширењем капацитета или мењања просторног распореда
постојећих објеката у посматраном периоду.



Посебна пажња посветиће се ревитализацији приградских/сеоских издвојених одељења. Треба
стварати услове за задржавање становништва у овим срединама и на одржавању и развој
живота у истом, посебно у породицама које су опредељене за пољопривреду као основно
занимање. Потребно је додатно саобраћајно и инфраструктурно унапредити живот и рад у
овим срединама.
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Основном школом „Стеван Сремац“ Сента управља се из седишта установе из управног
центра. Централизовано управљање није добро из разлога, што се не могу у довољној мери
узети у обзир специфичности појединих издвојених одељења који имају све услове
самосталних установа. Свако издвојено одељење обавља своју делатност под различитим
околностима, што изискује различитост у организовању и реализацији задатака, који се из
заједничког центра теже усаглашавати, него што би се могло решити самосталним
управљањем. Помоћници директора немају надлежност директора за ефикасно решавање
хитних поступака. Директор би својим непосредним присуством у својој школи могао да
планира и да обавља свој посао непосредним контактом са ученицима и запосленима који у
садшњој ситуацији никако није изводљиво. Већи ефекат можемо постићи само у том случају,
ако се одлучивање у школи не удаљава од родитеља и грађана.



Школа је специфична заједница бројних међусобних веза и специфичних односа у својој
друштвеној средини. У овој средини нико не сме да има осећај, да се о њему не води брига.
Ученици, родитељи и запослени школе треба да осете да се у заједништву и да треба
заједнички да обављаљу своје обавезе и остварују своја права. Директор треба да познаје
своје ученике, родитеље да би могао да прати и унапређује образовно-васпитни процес, да
заједничким напором са наставничком већем решава проблеме и да доприноси
социјализацији младих.



Школа мора бити друштвено интегрисана у средину чије потребе за образовањем задовољава.
У процесу реорганизације мреже јавних основних школа одговорни друштвено-педагошки и
друштвено-политички фактори, треба да имају у виду, да основна школа поред образовноваспитног задатака има бројне културне, друштвене и друге функције, чак шта више ове
функције још треба проширити и треба инсистирати на подруштављање школе, а у оквиру
тога са предузећима, приватним фирмама и са органима месних заједница усагласити
делатност. Због различитости друштвено-културних средина и да би се дошло до изражаја
аутономија установе неопходно је узети у обзир постојеће специфичности сваке школе.
Двојезичност у две градске школе и специфичност који произилази из тога. Постојање
одељења за образовање ученика са сметњама у развоју при редовној основној школи и
великих социјалних проблема у једној градској основној школи. Организација рада у школи у
Горњем Брегу, где је велики број деца свакодневно путује из удаљености од 4-18km. Основну
школу у Торњошу похађају бројна ромска деца. Њихова ушколовање је проблематична и
делимична.



Мање (сеоске) школе треба сачувати где год је то могуће и у ситуацијама када оне у
потпуности не одговарају предвиђеним стандардима. Опстанак оваквих школа зависи од
демографске ситуације у средини у којој се налазе, али исто тако је евидентно да гашење
школа додатно подстиче негативне демографске трендове у локалној средини, јер је већ више
пута уочено да кад место остане без школе, брзо остане и без становништва.



Потребно је задржати и оснажити одељења за ученике са сметњама у развоју за специфичне
околности и за оне категорије деце за које су оне до сада оправдале сврху постојања.



У наредном периоду активно ће се пратити и развојни програми и пројекти везани за основно
образовање на нивоу државе, континуирано анализирати друштвено економска и демографска
кретања на територији општине Сента.
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Одлука о Мрежи јавних основних школа
Основно образовање и васпитање на територији општине Сента остварује се у:
- четири (4) основних матичних школа и три (3) издвојених одељења за образовање ученика
узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда,
- једној (1) основној матичној школи за музичко образовање и четири (4) одељења, за
образовање ученика узраста од првог до шестог разреда.
Мрежу школа чине јавне основне школе које делатност основног образовања и васпитања обављају у
седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на територији општине Сента, односно
једног издвојеног одељења на територији општине Чока.
Мрежу школа чине:
1. Основна школа „11. новембар“ (алтернатива: „Стеван Сремац“) у Сенти ул. Максима
Горког бр. 1.,
2. Основна школа „Спомен школа“ (алтернатива: „Петефи спомен школа“) у Сенти, ул.
Арпадова бр. 83.,
3. Основна школа „Турзо Лајош“ у Сенти, ул. Железничка бр. 44.,
4. Основна школа „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, ул. Радноти Миклоша бр. 12. и
5. Основна музичка школа „Стеван Мокрањац“ у Сенти, ул. Главна 36.
У оквиру Основне школе „Спомен школа“ у Сенти организује се издвојено одељење, и то: Издвојено
одељење „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем Брегу, ул. Велики сокак бр. 37/а.
У оквиру Основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, организују се два издвојена одељења, и то:
1. Издвојено одељење „Кеви“ у Кевију , ул. Кошут Лајоша 6.
2. Издвојено одељење „Богараш“ у Богарашу, ул. Маршала Тита 25.
У свим Основним школама и у Издвојеном одељењу „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем Брегу Основне
школе „Спомен школа“ у Сенти образовно-васпитни рад изводи за ученике од првог до осмог разреда.
У издвојеним одељењима у Кевију и Богарашу Основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу
образовно-васпитни рад се изводи за ученике од првог до четвртог разреда у комбинованим одељењима.
Основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју изводи се у Основној школи „Турзо
Лајош“ у Сенти, у Основној школи „Темеркењ Иштван“ у Торњошу и у Издвојеном одељењу „Чоконаи
Витез Михаљ“ у Горњем Брегу Основне школе „Спомен школа“ у Сенти.
Образовно-васпитни рад за ученике са сметњама у развоју изводи од првог до осмог разреда.
Основно образовање и васпитање одраслих се изводи у Основној школи „Спомен школа“ у Сенти,
ул. Арпадова бр. 83.
Основно образовање и васпитање одраслих се изводи од првог до трећег циклуса.
У оквиру Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти се налазе и три издвојена одељења, и
то:
1. Издвојено одељење у Чоки, ул. Бранка Радичевића бр. 11.,
2. Издвојено одељење у Горњем Брегу, Мали сокак бр. 59. и
3. Издвојено одељење у Торњошу, ул. Светог Стевана бр. 3.
4. Издвојено одељење у Сенти, Главни трг, бр. 4.
У Основној музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Сенти образовно-васпитни рад се изводи за ученике
од првог до шестог разреда, и то и у издвојеним одељењима.
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22.
На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) и члана 131. став 5. Статута општине
Сента („Службени лист општине Сента“, број 4/2019), Скупштина општине Сента на
седници одржаној 21. марта 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДЕЛОКРУГУ, САСТАВУ И НАЧИНУ
РАДА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ СЕНТА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о делокругу, саставу и начину рада
Савета за међунационалне односе општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
9/2013).
Члан 2.
У члану 9. мења се став 1. и гласи:
„У случају националних мањина које имају своје изабране националне савете,
представници националних мањина у савету се бирају на предлог националног савета, а
представнике српског народа предлаже стално радно тело скупштине општине, које
обавља послове у вези са кадровским питањима.“
Члан 3.
Мења се члан 11. и гласи:
„Стално радно тело скупштине општине, које обавља послове у вези са кадровским
питањима подноси Скупштини општине предлог за избор председника, заменика
председника и чланова Савета.“
Члан 4.
У члану 22 .став 1. мења се и гласи:
„Савет подноси шестомесечни извештај скупштини о свом раду.“
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сента“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 012-1/2019-I
Дана: 21. марта 2019. године
Сента

Заменик председника Скупштине општине Сента
Тибор Патаки с. р.
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23.
Република Србија
Општина Сента
Општинско веће
Број: 400-2-1-9/2019-IV-03
Дана: 13.02.2019.
Сента
На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник
РС“, бр. 101/2015) и члана 29. Одлуке о општинском већу („Службени лист општине Сента“, бр.
15/2008), Општинско веће општине Сента на седници одржаној данa 19.02.2019. године, донело је
ПРОГРАМ
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава остварених по основу накнаде
за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса који се експлоатишу на територији
општине Сента у 2019. години , ( у даљем тексту Програм), а у циљу финансирања активности
везаних за побољшање услова живота локалне заједнице.
II
Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса воде се
на - конту 741516, а планирана су Одлуком о буџету Општине Сента за 2019. годину (''Службени
лист општине Сента'', бр. 14/2018) у укупном износу од 3.000.000,00 динара.
III
Средства из тачке II овог Програма за период до 31.12.2019. године, распоређују се за Набавку
топловодних цеви, у износу од 3.000.000,00 динара. Планирани износ за набавку топловодних цеви
за 2019.год. износи 6.000.000,00 динара на економској класифијацији 511., програмска активност:
1102-0007 - Производња и дистрибуције топлотне енергије; који обухвата извор финансирања 01Приходи из буџета у износу од 3.000.000,00 динара – Приход са конта 741516.
IV
Сагласност на Програм даје Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Нови
Сад.
V
Програм спроводи Општинска управа, Одељење за привреду и локални економски развој.
VI
О реализацији Програма подноси се годишњи извештај Општинском већу општине Сента.
VII
Програм објавити у „ Службени листу општине Сента“ по добијању сагласности Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине, Нови Сад.
Председник Општинског већа
Рудолф Цегледи, дипл.инг грађ.
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24.

На основу члана 5. 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, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019. годину
(„Службени лист општине Сента“, бр.14/2018) и члана 75. Статута општине Сента („Службени
лист општине Сента“, бр. 25/2017), Председник општине дана 15. Јануара 2019. године доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
о повећању апропријације

I
На основу уговора о финансирању радова на адаптацији и санацији зграде Гимназије од
дана 19.01.2018.г. под бројем 46-331/2017, повећава се апропријација у разделу 5. Општинске
управе Сента – Глава 1.3., Програм 10: Средње образовање и васпитивање, Пројекат: 2003-П1
Адаптација и санација објекта Гимназије Функција: 920, извор финансирања 15-Неутрошена
средстава донација из ранијих година, економска калсификација 511- Зграде и грађевински
објекти у износу од 7.852.828 динара, те износи 13.462.828 динара.
II
Сходно члану 5. Став 8. 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, 103/2015, 99/2016
и 113/2017), износ капиталних наменских трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист
нивоа општина (конто:733251) увећава се за 7.852.828,00 динара, и то са 8.000.000,00 на
15.852.828,00 динара.
III
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се са
Уговором 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“.
Образложење
Члан 5. Закона о буџетском систему прописује да изузетно, у случају да један ниво власти
својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају
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уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, орган
управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за
извршавање расхода по том основу.
Буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општине Сента
Председник Општине
Број: 400-4/2019-II
Дана: 15. Јануара 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.
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25.

На основу члана 5. 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, 103/2015,
99/2016,113/2017 и 95/2018) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019. годину
(„Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 75. Статута општине Сента („Службени
лист општине Сента“, бр. 25/2017), Председник општине дана 21. Јануара 2019. године доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 12.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2019.годину у Разделу 5. Општинска управа.
У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност: 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
извор финансирања 01, позиција 134, економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти 14.000.000,00 динара умањује се за износ од 1.400.000,00 динара, те износи 12.600.000,00
динара;
У оквиру Програма 9.: Основно образовање и васпитање
Отвара се нови пројекат 0602-01 Превоз ученика основаца, позиција 183/1, извор
финансирања 01, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, те
износи 1.400.000,00 динара;

II
Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је
планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 183/1.
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: 400-7/2019-II
Дана: 21. Јануара 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.

Председник општине Сента дао је сагласност на Решење о промени апропријације дана
21.01.2019.године.
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26.
На основу члана 5. 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, 103/2015,
99/2016,113/2017 и 95/2018) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019. годину
(„Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 75. Статута општине Сента („Службени
лист општине Сента“, бр. 25/2017), Председник општине дана 21. Јануара 2019. године доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 12.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2019.годину у Разделу 5. Општинска управа,
Глава 5.05
У оквиру Програма 13.: Развој културе и информисања
Програмска активност: 0001 Функционисање локалних установа културе, извор
финансирања 01, позиција 291, економска класификација 423 – Услуге по уговору 879.000,00
динара умањује се за износ од 6.700,00 динара, те износи 872.300,00 динара;
У оквиру Програма 13.: Развој културе и информисања
Програмска активност: 0001 Функционисање локалних установа културе, отвара се нова
апропријација, позиција 295/1, извор финансирања 01, економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе,казне и пенали те износи 6.700,00 динара;

II
Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је
планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 295/1.
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: 400-6/2019-II
Дана: 21. Јануара 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.

Председник општине Сента дао је сагласност на Решење о промени апропријације дана
21.01.2019.године.
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27.
На основу члана 5. 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, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019. годину
(„Службени лист општине Сента“, бр.14/2018) и члана 75. Статута општине Сента („Службени
лист општине Сента“, бр. 25/2017), Председник општине дана 05. Фебруара 2019. године доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
о повећању апропријације
I
На основу решење за финансирање реализације пројекта: „Канцеларија за младемотивација младих“ од дана 24.12.2018.г. под бројем 116-401-6958/2018-03, отвара се
апропријација у разделу 5. Општинске управе Сента, Програм 11: Социјална и дечја заштита,
Пројекат: 0901-08 „Канцеларија за младе-мотивација младих“ Функција: 040, извор финансирања
15-Неутрошена средстава донација из ранијих година, економска калсификација 423-Услуге по
уговору у износу од 32.000,00 динара; извор финансирања 15-Неутрошена средстава донација из
ранијих година, економска калсификација 424-Специјализоване услуге у износу од 70.000,00
динара; извор финансирања 15-Неутрошена средстава донација из ранијих година, економска
калсификација 512-Машине и опрема у износу од 48.000,00 динара;.
II
Сходно члану 5. Став 8. 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, 103/2015, 99/2016
и 113/2017), износ текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа
општина (конто:733156) увећава се за 150.000,00 динара, и то са 16.000.000,00 на 16.150.000,00
динара.
III
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се са
Уговором 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“.
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Образложење

Члан 5. Закона о буџетском систему прописује да изузетно, у случају да један ниво власти
својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају
уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, орган
управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за
извршавање расхода по том основу.
Буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општине Сента
Председник Општине
Број: 400-11/2019-II
Дана: 05. Фебруара 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.
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28.

На основу члана 5. 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, 103/2015,
99/2016,113/2017 и 95/2018) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019. годину
(„Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 75. Статута општине Сента („Службени
лист општине Сента“, бр. 25/2017), Председник општине дана 27. фебруара 2019. године доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 12.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2019.годину у Разделу 5. Општинска управа.
У оквиру Програма 13.: Развој културе и информисања
Програмска активност: 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
извор финансирања 01, позиција 282, економска класификација 423 – Услуге по уговору
456.000,00 динара умањује се за износ од 21.000,00 динара, те износи 435.000,00 динара;
Програмска активност: 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
извор финансирања 01, позиција 285, економска класификација 426 – Материјал 260.000,00
динара умањује се за износ од 18.000,00 динара, те износи 242.000,00 динара;
У оквиру Програма 13.: Развој културе и информисања
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе, отвара се нову
позицију 272/1, извор финансирања 01, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за
запослене са износом од 39.000,00 динара;
II
Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је
планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 272/1.
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: 400-13/2019-II
Дана: 27. Фебруара 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.

Председник општине Сента дао је сагласност на Решење о промени апропријације дана
27.02.2019.године.
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ИЗДАВАЧ:

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

ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине општине Сента

341

