СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

БРОЈ 8. ГОДИНА LII
25. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

97.
На основу члана 78. тачка 2. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“,
бр. 5/2011), члана 2. став 3. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2017) и у складу са Програмом развоја спорта
у општини Сента 2016-2018 („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2017), Општинско
веће општине Сента дана 25. априла 2017. године доноси
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ
СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОПШТИНИ СЕНТА
Члан 1.

Општина Сента обезбеђује просторне- функционалне услове за обављање и несметано
одвијање спортске делатности у спортским објектима и објектима који су у функцији
спортске делатности са којима располаже, плаћањем трошкова из средстава буџета
општине Сента.
Овим правилником се обухваћени следећи објекти :
Ред.
број

Спортски објекат

Адреса

Спортска
организација са
правом употребе

1.

СТОНОТЕНИСКА САЛА

Бошка Југовића бр. 24
Сента

2.

ГРАДСКИ СТАДИОН

Народна башта бб, Сента

3.

ГРАДСКИ СТАДИОН

Народна башта бб, Сента

4.

ТЕНИСКА САЛА

Петефи Шандора 54, Сента

5.
6.

БАЗЕНИ ( затворени )
БАЗЕНИ ( “ црни ”

Народна башта бб, Сента
Народна башта бб, Сента

7.

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ

Народна башта бб, Сента

Сенћански атлетски
клуб
Фудбалски клуб Сента.
Напомена: плаћа
ималац права на
употребу –спрата по
посебном споразуму
Тениски клуб“Сента
1903“
Пливачки клуб Сента
Ватерполо клуб Сента
Тениски клуб „Сента
1903“

8.

КУГЛАНА

Народна башта бб, Сента

Куглашки клуб Сента

9.

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН

Јожеф Атила бб, Торњош

10.
11.

ШАХОВСКА САЛА
РВАЧКА САЛА

Ађанска 7, Сента
Ађанска 7, Сента

12.

САЛА ЗА БОРИЛАЧКЕ
ВЕШТИНЕ

Главни трг 18, Сента

Будо клуб
Сента

Кеј Тисиног цвета 9.

Кајакашки и
рекреациони клуб
„Тисин цвет“

13.

ОБЈЕКАТ
КАЈАКАШКОГ
И РЕКРАЦИОНОГ КЛУБА
„ТИСИН ЦВЕТ“

Стонотениски клуб
Сента

Фудбалски клуб
Торњош
Шаховски клуб Сента
Рвачки клуб Сента

Трошкови
електрична енергијадва бројила
комунални трошкови
две услуге-рачун
парно грејање
електрична енергија,
гасно грејање,
комунални трошкови
електрична
енергија,гасно грејање
електрична енергија,
електрична енергија,
електрична енергија,
комунални трошкови,
електрична енергија,
парно грејање
електрична енергија,
парно грејање
парно грејање
електрична енергија,
парно грејање
комунални трошкови
електрична енергија,
парно грејање
комунални трошкови,
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Кеј Тисиног цвета бб.

Кајакашки и
рекреациони клуб
„Тисин цвет“

15.

ОБЈЕКАТ у улици МАДАЧ
ИМРЕ БР. 20

Мадач Имре бр. 20.

Боди Билдинг клуб „
Титан“ и Удружење
спортских риболоваца

16.

Зграда Спортског
ОПШТИНЕ СЕНТА

Ађанска 7.

Спортски савез
општине Сента

14.

ПЛОВНИ
ОБЈЕКАТ
ТИСИН ЦВЕТ“

„

Савеза

електрична енергија

електрична
енергија,гасно
грејање,комунални
трошкови
електрична
енергија,парно
грејање,комунални
трошкови

Члан 2.
Под трошковима се подразумевају стални и остали трошкови. Стални трошкови су:
грејање, електрична енергија и комунални трошкови. Остали трошкови су адаптација и
осигурање објеката.

Члан 3.
Сталне трошкове плаћа Општина Сента, до износа који је предвиђен буџетом
општине Сента , на основу испостављених рачуна пружаоца услуга у оквиру планираних
трошкова за поједине објекте. Годишњи оквир трошкова утврђује Општинско веће
општине Сента на основу предлога Комисије за координирање активности у вези
споровођења Програма развоја спорта 2017-2018 и надлежне стручне службе
Општинске управе општине Сента за надзор у области комуналних делатности.
Трошкове спортских објекта, које нису уврштени овим Правилником, општина
може да призна и да финансира у оквиру одобрених редовних годишњих програма
спортских организација, који су у употреби предметног објекта, у делу оправданих
директних трошкова
Остале трошкове плаћа општина Сента у случају адаптације и реновирања у оквиру
расположивих средстава програмског буџета .
Члан 4.
Трошкове осигурања објеката сноси општина Сента, уз обавезу корисника објекта
да сваку штету или потребну адаптацију, санацију, по утврђеној процедури пријави
надлежним одељењима Општинске управе Сента.

Члан 5 .
Свака спортска организација је дужна да у току употребе објекта води рачуна да
домаћинским и савесним приступом чува и користи спортски објекат уз рационално
корићење свих расположивих капацитета. У супоротном , општина задражава право
тражења накнаде штете, плаћање прекомерних рачуна и отказа права на употребу
објекта.
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Члан 6.

Задужује се Комисија за координирање активности у вези споровођења Програма
развоја спорта 2017-2018 и комунални редар за инфраструкуту у Општинској управи
општине Сента за праћење и контроле висине трошкова спортских објеката и за
предлагање мера у случају нерационалног коришћења у члану 2. овог Правилника
наведених услуга.
Члан 7.
Задужује се Општинска управа општине Сента, Одељење за грађевинске послове да у
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника, изради Уговор о употреби
спортских објеката од стране спортских организација где се утврђују права, обавеза и
одговорности општине Сента и спортских организација , у складу са овим Правилником.
Члан 8.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину
финансирања спортских објеката („ Службени лист општине Сента „ , бр.3/2014 ,
2/2016).
Члан 9.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном
листу општине Сента“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Општинско веће општине Сента
Број: 66- 9 /2017-III
Дана: 25 . април 2017. године
Сента

Заменик Председника
Општинског веће општине Сента
Ђери Иштван с. р.
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98.
На основу члана 61. став 7. 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
и 99/2016) у вези са чланом 19. става 2. Одлуке о буџету оштине Сента за 2017. годину
(„Службени лист општине Сента“, бр. 29/2016) и члана 75. Статута општине Сента („Службени
лист општине Сента“, бр. 5/2011), Председник општине дана 04. априла 2017. 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 2017.годину у Разделу 5. Општинска управа,
Глава 1.
У оквиру Програма 15.: Локална самоуправа
Програм: 0602-П7: Куповина зграде бивше касарне, функција 620, извор финансирања 01,
на позицији 110, економска класивикација 511 – Зграде и грађевински објекти 4.000.000,00
динара умањује се за износ од 380.000,00 динара, те износи 3.620.000,00 динара и
У оквиру Програма 13. Развој културе и информисања
Програм: 1201-П1-Реализације друге и треће фазе радова ради обезрадног простора за
смештај Историјског архива и Завода за културу вој.мађара, функција 820, извор финансирања
01, на позицији 200, економска класивикација 511 – Зграде и грађевински објекти 26.558.000,00
динара повећава се за износ од 380.000,00 динара, те износи 26.938.000,00 динара.
II
Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је
планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 200.
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:401-14/ 2017-II
Дана: 04. Априла 2017. године
Сента

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

Председник општине Сента дао је сагласност на Решење о промени апропријације дана
04.04.2017.године
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Садржај:
97.
98.

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИРАЊУ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА
У ФУНКЦИЈИ СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОПШТИНИ СЕНТА
Р Е Ш Е Њ Е О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

ИЗДАВАЧ:
ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:
ГОДИШЊА
ПРЕТПЛАТА:
ЖИРО РАЧУН
ШТАМПА:
ТИРАЖ:
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Одељење за скупштинске и извршне послове, Сента,
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444
Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента
2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно
или за годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,
за претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета
оглашавање је бесплатно.
840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине
Одељење за скупштинске и извршне послове
200 ком.
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