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70.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СЕНТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ:401-3/2014-II
ДАНА: 06.06.2014.
СЕНТА
На основу члана 13. Одлуке о финансирању програма рада удружења ("Службени лист
општине Сента", бр. 2/2013 и 6/2014), на основу Предлога за расподелу средстава за
финансирање пројеката удружења у 2014. години Комисије за расподелу средстава
удружењима из области културе од 21.05.2014. године, Председник општине дана
06.06.2014. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ СЕНТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2014.ГОДИНИ

1.Из средстава обезбеђених из прихода буџета општине Сента за 2014. годину у износу
од 1.515.000,00 динара, из члана 5. глава 2.9. функција 160 позиција 243 економска
класификација 481-Дотације невладиним организацијама 06 НВО-културна
стваралаштва Одлуке о буџету Општине Сента за 2014. годину („Службени лист
општине Сента“, број 22/2013) за реализацију Пројеката удружења из области културе
путем конкурса распоређено је 1.110.000,00 динара.
2. У 2014. години Општина Сента ће средствима буџета финансирати следеће пројекте:
Ред.
број

1

2

Предлагач пројекта
Удружење Грађана
„Ликовна Радионица“,
“Képzőművészeti
alkotóműhely polgári
társulás”
Удружење Грађана
„Левеге-Ваздух-Аир“
Сента, “Levegő-VazduhAire Polgári társulás
Zenta”

Пројекат

Подршка у
дин.

Оцена

V. Nemzetközi
Művészeti Műhely 2014.
Zenta

70.000,00

ЗАДОВОЉАВА

"Vajdasági Magyar
Népdalok" II/2014

30.000,00

ЗАДОВОЉАВА

90.000,00

ЗАДОВОЉАВА

50.000,00

ЗАДОВОЉАВА

3

Културно Друштво
"Бузавираг"/Művelődési
Egyesület "Búzavirág"

Kárpát-medencei citera
és népdal, néptánc
fesztivál, citeraoktatással
Bogarason. Dohány és
népi kultúra bemutatása

4

Удружење грађана „З11“ СЕНТА, “Polgárok
Egyesülete Z-11 Zenta”

А fiatalok vizuális
kultúrájának fejlesztése
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5

6

7

8

9

10
11
12
13

14

15

16

Клуб приљатеља
народних песaма
Горњи Брег,
„Népdalbarátok klubja
Felsőhegy“
Културно Друштво
„Мора Иштван Кеви“,
“Művelődési Egyesület
Móra István Kevi”
Удружење за оснивање
средњевековне
традиције „Ст.
Лонгинус“, “St.
Longinus Középkori
hagyományörző
egyesület”
Удружење пријатеља
музеја и архива „Дудаш
Ђула“, “Dudás Gyula
Múzeum- és
Levélbarátok Köre”
Удружење грађана
„Баланго“- Сеоска кућа
неговатеља традиције,
„Hagyományápolók
Faluháza Ballangó civil
szervezet”
Удружење „зЕтна“,
“zЕtna egyesület”
Удружење "KEX" KEX
Egyesület
Удружење "ДарикаDárika"
Културно друштво
„ТОПАРТ“ Сента,
“TÓPART Művelődési
Egyesület Zenta”
Књижевно и уметничко
друштво „Térzene”,
“Térzene Irodalmi és
Művészeti Társasság”
Мађарско културно
друштво „Делибаб“,
„Délibáb Magyar
Művelődési Egyesület“
Рукотворилачко
удружење „РОЗЕТА“ –
Сента, “ROZETTA
Kézműves TársaságZenta”

VI. Népzenei Találkozó

80.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Kenyérszentelés 2014.
Kevi

100.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Az "Őseink
Csillagösvényén"
Történelmi oktató tábor
bemutató vizsga
nemzetközi gálával

20.000,00

ЗАДОВОЉАВА

"Dudás Gyula
Nyomában" kutatótábor
Homonnán

50.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Műhely munkák.
Kézműves foglalkozások

20.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Kirkeiáda a vulkán alatt

50.000,00

ЗАДОВОЉАВА

40.000,00

ЗАДОВОЉАВА

28.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Népzenei találkozó
fennállásunk 10 éves
évfordulójára

52.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Habsburg világ
Magyarországon

30.000,00

ЗАДОВОЉАВА

A Délibáb MME 2014-es
hagyományápoló
mozzanatai

100.000,00

ЗАДОВОЉАВА

A díszítőművészet
jelképeinek felismerése
és alkalmazása

50.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Óz a nagy varázslóbábszínház gyerekeknek
Bábokkal a mese
szárnyán
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17

18

19
20

21

Друштво следбеника
„Ваш Алберта“, “Wass
Albert követőinek
Asztaltársasága”
Омладинско Удружење
"Интелектус"-Ifjúsági
Civil Szervezet
"Intellektus"
Културно Друштво
„Ади Ендре“ Торњош,
„Művelődési Egyesület
Ady Endre Tornyos“
Филмски клуб"Mayfly"/
Mayfly filmklub
Подводни истраживачи
Војводине, “Vajdasági
vízalatti kutatók”

Wass Albert élete és
munkássága

30.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Nóbeldíjjasaink

20.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Szent István-napi
Kenyérszentelési ünnep
és magyarországi
vendégszereplés

100.000,00

ЗАДОВОЉАВА

IX. Nyári Filmműhely

50.000,00

ЗАДОВОЉАВА

IV. Међународни
арцхеолошкиронилачки камп
Сенћанска битка 1697

50.000,00

ЗАДОВОЉАВА

УКУПНО:

1.110.000,00

3. Општина Сента утврђује да следећа 6 пријавиоца пројеката нису стекли право на
суфинансирање пројеката у 2014. години:
Ред.
Предлагач пројекта
број
1

2

3

4

Анкул (UNCOOL)
Друштво за
Есперанто,
„Eszperantó
Egyesület“
Удружење
Пољопривредника
Сента, „Zentai
Gazdakör“ „Zentai
gazdakör népi és
polgárihagyomány
kézimunka gazdakör
szakosztálya”
Удружење плесача
„Меркур“ Сента,
“Merkúr táncegyüttes
Zenta”

Пројекат

Подршка
у дин.

Оцена

WE WERE COOL
BEFORE UNCOOL WAS
COOL

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА

Baráti zöld napok (Verdaj
amikaj tagojn)

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА

Nagyanyáink hagyatékának
ápolása, azok bemutatása
kiállításokon

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА

Formációs Táncfesztivál
Zenta

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА
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5

6

Друштво
филателистаСента/“Bélyeggyűjtő
egyesület Zenta”
Савез Удружења
бораца
народноослободилач
ког рата општине
Сента, „V.A.T.
Népfelszabadító
háború harcosai
egyesületének Zenta
városi szövetsége”

Emlékborítékok kiadása és
emlékpecsét kiadása

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА

Неговање традиција НОРа, очување и заштита
споменика и спомен
обележја

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА

4. Са подносиоцима пројеката из тачке 1. ове Одлуке Председник општине закључује
уговор о финансирању пројеката.
5. Стручне и административно-техничке послове припреме предлога уговора и праћења
реализације обавља Одељење за општу управу и друштвене делатности а послове
финансијске реализације Одељење за привреду и финансије.
6. Ова Одлука је коначна.
Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Сента
се објављује на Огласној табли Општинске управе, на званичној интернет презентацији
општине и у "Службеном листу општине Сента".
7. Одлуку доставити: Одељење за општу управу и друштвене делатности, Одељење за
привреду и финансије и архиви.
Председник општине Сента
Рудолф Цегледи с. р.
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71.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СЕНТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ:401-3/2014-II
ДАНА: 06.06.2014.
СЕНТА
На основу члана 13. Одлуке о финансирању програма рада удружења ("Службени лист
општине Сента", бр. 2/2013 и 6/2014), на основу Предлога за расподелу средстава за
финансирање пројеката удружења у 2014. години Комисије за расподелу средстава
удружењима из других области, осим области културе и социјалне заштите од
15.05.2014. године, Председник општине дана 06.06.2014. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ СЕНТА ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТИ, ОСИМ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2014.ГОДИНИ
1.Из средстава обезбеђених из прихода буџета општине Сента за 2014. годину у износу
од 1.435.000,00 динара, из члана 5. глава 2.9. функција 160 позиција 243 економска
класификација 481-Дотације невладиним организацијама 08 НВО-остале делатности
Одлуке о буџету Општине Сента за 2014. годину („Службени лист општине Сента“,
број 22/2013) за реализацију Пројеката удружења из других области, осим области
културе и социјалне заштите путем конкурса распоређено је 1.073.000,00 динара.
2. У 2014. години Општина Сента ће средствима буџета финансирати следеће пројекте:
Ред.
број

Предлагач пројекта

Пројекат

Подршка у
дин.

Оцена

1

Удружење за заштиту
животиња и животне
средине "Лајка"/ Lajka
Állat-és
Természetbarátok
Egyesülete

Tiéd a felelősság!életterünkért, egymásért,
a velünk élő állatokért

45.000,00

ЗАДОВОЉАВА

2

Земаљско веће светског
савеза Мађара,
“Magyarok
Világszövetsége
Dálvidéki Országos
Tanácsa”

Külföldi magyar
vendégelőadók Zentánelőadások

30.000,00

ЗАДОВОЉАВА

3

Удружење пчелара
Подстицање и развој
„Сента и Чока“,
привредне делатности у
„Méhész Egyesület Zenta пчеларству и програм
és Csóka“
за образовање

34.000,00

ЗАДОВОЉАВА
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Közös erővel a szebb
környezetért

42.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Gazdasszonyaink
tevékenysége

20.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Fotó (dis) kurzus

35.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Emberbaráti aktivitások

30.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Kiránduljunk együtt a
természetben

40.000,00

ЗАДОВОЉАВА

9

Удружење грађана
„Пајдаш“, „Cimbora
Polgárok Egyesülete”

Mesterségek ünnepenemzetközi kézműves
találkozó és képzés

48.000,00

ЗАДОВОЉАВА

10

Цивилни центар „ЦИФИ“/ Ci-Fi Civil
Központ

Cvil Falu

60.000,00

ЗАДОВОЉАВА

11

УДРУЖЕЊЕ
БАШТОВАНА Сента,
„KERTÉSZEK
EGYESÜLETE Zenta“

Zenta város napja
alkalmából megrendezett
hagyományos
virágkötészeti verseny
megszervezése

25.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Nagycsaládos talákozó

24.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Falunap Tornyos

20.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Повећање енергетске
ефикасности стамбених
зграда колективним
обликом становања у
Сенти

20.000,00

ЗАДОВОЉАВА

A 7. Lovasfesztivál
megszervezése

40.000,00

ЗАДОВОЉАВА

4

5

6

7

8

12

13

14

15

Удружење „Locator”,
“Locator Еgyesület”
Удружење
пољопривредника
Бразда-Borozda
Mezőgazdasági
Termelők Egyesülete
Удружење „Зинтарт
фото клуб“, “Zynthart
Fotó Klub”
Удружење грађана
„Панон Феникс“,
„Pannon Phoenix
Polgárok Egyesülete“
Удружење грађања
"Све за децу"/ Mindent
a gyermekekért Polgárok
Egyesülete

Потиско удружење
великих породица
“ТИНЧЕ“ - Сента,
“ТINCSE Тiszamenti
Nagycsaládosok
Egyesülete – Zenta”
Удружење грађана
"Хереце"/ Herőce
Polgárok Egyesülete
"Удружење предсеника
кућних савета" Сента/
"Házi tanácsok
elnökeinek egyesülete
Zenta
Коњички и фијакерски
клуб „Вилењак“,
“Táltos lovas és fiákeres
klub Zenta”
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16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

Читалачки круг Горњи
Брег, “Felsőhegyi
Olvasókör”
"Спасилачки тим ТисаСента"/ "Mentő csapat
Tisza-Zenta"
Организација
„Пријатељи деце“
општине Сента,
„Gyermekbarátok Zenta“
"Заједница брачни
викенд"-Војводина/
"Házas hétvége
közösség"- Vajdaság
Удружење грађана
„ЉУБИТЕЉИ ТИСЕ“ –
Сента,
“TISZAKEDVELŐK
Polgári Egyesülete Zenta”
Удружење грађана
"Арок Ференц"-"Árok
Ferenc" Polgári
Egyesület

Az egyesület kiemelt
fontosságú
rendezvényeinek
támogatása

28.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Наша Тиса, наше
богатсво!

25.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Család, közösség

40.000,00

ЗАДОВОЉАВА

25 éves jubileumi
ünnepség sorozat"Házasság mint érték"

25.000,00

ЗАДОВОЉАВА

"Turisztikai katamarán
csónak kiépítése" II.
Fázis

25.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Zenta nem felejt el

18.000,00

ЗАДОВОЉАВА

22.000,00

ЗАДОВОЉАВА

20.000,00

ЗАДОВОЉАВА

40.000,00

ЗАДОВОЉАВА

20.000,00

ЗАДОВОЉАВА

45.000,00

ЗАДОВОЉАВА

35.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Друштво сенћанских
Hagyományos
дегустатора ракије,
pálinkafőzés megőrzése
„Zentai Pálinkabírálók
és a modern pálinka
Társasága“
főzés meghonosítása
Центар за заштиту
потрошача Сента,
A fogyasztóvédelem
„Fogyasztóvédelmi
jövője a fiatalok körében
Központ Zenta“
MOTO KLUB
7. Motoros találkozó
“ZYNTHAREВ”, „Moto
Zenta
klub „ZYNTHAREW”
Удружење грађана “MC Мото сусрет мото блуес
ANGEL WINGS”
& роцк фест
Центар за савремено
"Обележавање светског
друштво УРБАНА
дана борбе против
ИНИЦИЈАТИВА,
ХИВ/АИДС-а у
„Korszerű társadalom
Сенти/HIV/AIDS elleni
központja URBÁNUS
világnapja megjelölése
KEZDEMÉNYEZÉS”
Zentán
Општинска
Организација Народне
А Népi Tehcnika
Технике – Сента, „Népi székházának felújítása és
Technika Községi
karbantartása
Szervezete - Zenta“
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28

29

30

31

32

33

34

Сенћанске Омладинске
Организације, “Zentai
Kincskeresés 2014
Ifjúsági Szerzvezet”
Удружење грађана
викенд насеље „Халас
A halászcsárda turisztikai
Чарда“ Сента, “Halász
kultúr és gasztronómiai
Csárda Vikend Település
programja
Polgárok Egyesülete
Zenta”
"НВО-Месна заједница
Helyi közösségi sport
Кертек"/ NGO-Kertek
napok
Helyi Közösség
Удружење
Kárpátmedencei össz
„Јужнокрајински
magyar nemzeti
златни тим“, „Délvidéki
diákbajnokság
Aranycsapat“
XIV. Међународна
Макетарски клуб
изложба макета
„Modellius”
"Мастерс оф
миниатурес"
Házi lekvár-, szörp-,
Удружење грађана
befőtt- és
„Перфект“ Сента
savanyúságfesztivál
Омладинска
организација Торњош –
Tornyosi ifjúsági
Торњош, „Tornyosi
szervezet 2014
Ifjúsági szervezet
Tornyos“
УКУПНО:

35.000,00

ЗАДОВОЉАВА

30.000,00

ЗАДОВОЉАВА

30.000,00

ЗАДОВОЉАВА

30.000,00

ЗАДОВОЉАВА

30.000,00

ЗАДОВОЉАВА

32.000,00

ЗАДОВОЉАВА

30.000,00

ЗАДОВОЉАВА

1.073.000,00

3. Општина Сента утврђује да следећа шест пријавиоца пројеката нису стекли право на
суфинансирање пројеката у 2014. години:

Ред.
Предлагач пројекта
број
1

2

Удружење грађана
„З-11“ СЕНТА,
“Polgárok Egyesülete
Z-11 Zenta”
ЕУ - војвођанских
едукациони центар
за образовање
одраслих/ EUVajdasági
Felnőttképzési
Központ

Пројекат

Подршка
у дин.

Оцена

Társadalmi korrajz helyi
színekkel

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА

Piacképes kisvállalkozások

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА
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3

4

5

6

Удружење младих
"LIBERTUS"Fiatalok Egyesülete
"LIBERTUS"
Удружење малих
пољопривредних
произвођача и
услужника
"Марљиви"/
Szorgalmasok
Mezőgazdasági
kistermelők és
szolgáltatók
egyesülete
Подводни
истраживачи
Војводине,
“Vajdasági vízalatti
kutatók”
Културно Друштво
„Ади Ендре“
Торњош,
„Művelődési
Egyesület Ady Endre
Tornyos“

"Мали део Медитерана“

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА

Држање домаћих
животиња у малим
пољопривредним
газдинствима

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА

Дан у међународно
истраживачком кампу
Сенћанске битке 1697

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА

Civil élet Tornyoson 2014

0,00

НЕ ЗАДОВОЉАВА

4. Са подносиоцима пројеката из тачке 1. ове Одлуке Председник општине закључује
уговор о финансирању пројеката.
5. Стручне и административно-техничке послове припреме предлога уговора и праћења
реализације обавља Одељење за општу управу и друштвене делатности а послове
финансијске реализације Одељење за привреду и финансије.
6. Ова Одлука је коначна.
Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Сента се
објављује на Огласној табли Општинске управе, на званичној интернет презентацији
општине и у "Службеном листу општине Сента".
7. Удружење се обавезује да пре закључивања уговора о додели средстава предлог
буџета пројекта усклади са висином додељених средстава
8. Одлуку доставити: Одељење за општу управу и друштвене делатности, Одељење за
привреду и финансије и архиви.
Председник општине Сента
Рудолф Цегледи с. р.
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72.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СЕНТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ:401-3/2014-II
ДАНА: 06.06.2014.
СЕНТА
На основу члана 13. Одлуке о финансирању програма рада удружења ("Службени лист
општине Сента", бр. 2/2013 и 6/2014), на основу Предлога за расподелу средстава за
финансирање пројеката удружења у 2014. години Комисије за расподелу средстава
удружењима из области социјалне заштите од 15.05.2014. године, Председник општине
дана 06.06.2014. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2014.ГОДИНИ
1.Из средстава обезбеђених из прихода буџета општине Сента за 2014. годину у износу
од 1.235.000,00 динара, из члана 5. глава 2.9. функција 160 позиција 243 економска
класификација 481-Дотације невладиним организацијама 07 НВО-социјална питања
Одлуке о буџету Општине Сента за 2014. годину („Службени лист општине Сента“,
број 22/2013) за реализацију Пројеката удружења у области социјалне заштите путем
конкурса распоређено је 1.050.000,00 динара.
2. У 2014. години Општина Сента ће средствима буџета финансирати следеће пројекте:
Ред.
број

1

2

Предлагач пројекта
ЕУ - војвођански
едукациони центар за
образовање одраслих/
EU- Vajdasági
Felnőttképzési Központ
"Рука у руци" друштво
за помоћ и заштиту
ментално и физички
оштећених лица/ Kéz a
kézben értelmi
fogyatékosok és segítőik
civil szervezete

Пројекат

Подршка у
дин.

Оцена

Azonos esélyeket az
életre

53.500,00

ЗАДОВОЉАВА

Kapcsolatépítés,
tapasztalat csere a
környező településeken
élő, fogyatékost nevelő
családokkal

24.000,00

ЗАДОВОЉАВА

3

ПЕТРА удружење,
“PETRA Egyesület”

Vigyázat!!
Kamaszveszély!!

70.000,00

ЗАДОВОЉАВА

4

Живи свој живот!/ Éld
az életed! Egyesület

A boldogság nyomábanV. Életmódkonferencia

43.500,00

ЗАДОВОЉАВА
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5

6

7

8

9

10

11

12

Удружење Грађана
Легенда, „Legenda Civil
szervezet”
Удружење грађана
„КАЛИ JАКХ“ Сента,
“KALI JAKH Polgári
Egyesülés Zenta“
Удружење грађана
Романо Дром, „Romano
Drom Tornyos”
Удружење грађана
„Сунцокрет“ Сента,
„Napraforgó Civil
szervezet Zenta“
Удружење „Баранголо“,
“Barangoló civil
Szervezet”
Удружење грађана
“Подршка-Támogatás”
Polgárok Egyesülete
Удружење сенћанских
дијабетичара, Сента,
“Zentai cуkorbetegek
szervezete, Zenta”
Савез Инвалада рада
Војводине, општинска
организација ин валида
рада Сента, „Vajdasági
munkarokkantak
szövetsége Zenta község
munkarokkantak
egyesülete”

Játékosan szerbül

48.500,00

ЗАДОВОЉАВА

Gyermekfelzárkóztatási
program

50.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Gyermekek-a jelenünk és
a jövőnk

50.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Főzzünk együtt a
gyerekekkel az
egészséges táplálkozás
jegyében

50.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Hívogat az iskola

30.000,00

ЗАДОВОЉАВА

"Анализа услуга
социјалне заштите на
локалном нивоу“

46.000,00

ЗАДОВОЉАВА

Édesalma vagy-e?

61.500,00

ЗАДОВОЉАВА

Baráti kapcsolatok
ápolása kül és belföldi
rokkant szervezetekkel

75.000,00

ЗАДОВОЉАВА

УКУПНО:

602.000,00

3. Са подносиоцима пројеката из тачке 1. ове Одлуке Председник општине закључује
уговор о финансирању пројеката.
4. Стручне и административно-техничке послове припреме предлога уговора и праћења
реализације обавља Одељење за општу управу и друштвене делатности а послове
финансијске реализације Одељење за привреду и финансије.
5. Ова Одлука је коначна.
Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Сента се
објављује на Огласној табли Општинске управе, на званичној интернет презентацији
општине и у "Службеном листу општине Сента".
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6. Удружење се обавезује да пре закључивања уговора о додели средстава предлог
буџета пројекта усклади са висином додељених средстава
7. Одлуку доставити: Одељење за општу управу и друштвене делатности, Одељење за
привреду и финансије и архиви.
Председник општине Сента
Рудолф Цегледи, c.p.
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73.
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде
општине Сента („Службени лист општине Сента”, бр. 4/2013), а на предлог
Комисије за развој пољопривреде општине Сента председник општине Сента дана
16.06.2014. године расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - ОВЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СЕНТА У 2014. ГОДИНИ
I ЦИЉ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Основни циљ доделе бесповратних средстава је финансијска помоћ за
покриће трошкова набавке квалитетних приплодних расних овнова ради
побољшања, односно очувања особина домаћих животиња водећи рачуна о
њиховој виталности на територији општине Сента у 2014. години.
II СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ

Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Сента за 2014. годину
(„Службени лист општине Сента”, број 22/2013) у износу од 1.500.000,00 динара
под ставком глава 2.8. функција 421. Буџетски фонд за развој пољопривреде,
позиција 204., економска класификација 481. Сваком подносиоцу могу се одобрити
неповратна средства за куповину 1 овна у вредности од максимално 35.000,00
динара (у који износ је урачунат и износ ПДВ-а).
III КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Корисници бесповратних средстава у 2014. могу бити физичка лица носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем
на територији општине Сента, које је уписано у Регистар пољопривредног
газдинства и налази се у активном статусу, која имају доказ (здравствено уверење)
да се баве са узгојем бар 25 оваца и имају рачун или предрачун о набавци
квалитетног расног овна од 01.01.2014. године до краја конкурса.
IV ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Немају право учешћа на Конкурсу:
1. чланови Комисије за развој пољопривреде Општине Сента,
2. физичка лица која немају доказ (здравствено уверење) да се баве са узгојем бар
25 овaца.

648

V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Учесник конкурса своју заинтересованост изражава подношењем пријаве
(формулара), који се могу преузети сваког радног дана у канцеларији 76. на другом
спрату Општинске управе општине Сента и у месним канцеларијама.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. фотокопија Потврде о активном статусу и броју чланова пољопривредног
газдинства,
2. фотокопија здравственог уверења,
3. рачун или предрачун, уколико поседује и фискални исечак,
4. фотокопија личне карте носиоца или члана газдинства,
5. фотокопија наменског текућег рачуна (да се види број текућег рачуна).
Учесник конкурса може поднети само једну пријаву за доделу бесповратних
средстава.
VI НАЧЕЛА ПРАВА ПРВЕНСТВА

У случају да има више од заинтересованих Учесника конкурса, тј. за више
од расположивих новчаних средстава, Комисија за развој пољопривреде општине
Сента задржава право примене приоритетног редоследа међу кандидатима према
следећем:
1. да је одгајивач млађи од 40 година – 5 бодова,
2. број чланова породичног пољопривредног газдинства већи од три - 2 бода.
VII УСЛОВИ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Комисија за развој пољопривреде општине Сента предложиће председнику
општине Сента доделу бесповратних средстава по једној одобреној пријави у
износу до 35.000,00 динара (у који износ је урачунат и износ ПДВ-а) који ће се
директно усмеравати на текући рачун добављача или корисника.
Исплата додељених бесповратних средстава ће се вршити након склапања и
потписивања Уговора између корисника и Фонда, а најкасније до 30. новембра
2014. године.
Уколико се предвиђена средства на предметном конкурсу у потпуности не
потроше, преостали део ће се преусмерити у корист другог Конкурса за
стимулацију пољопривреде, расписаног од стране председника општине Сента у
2015. години.
Корисници средстава овог Конкурса не могу утуђити – продати ован у року
од 2 године.
Уколико се утврди да су бесповратна средства употребљена супротно
одредбама Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине
Сента, Конкурса или овог Правилника, Комисија је дужна да то јави надлежним
органима општине Сента ради покретања потребних поступака (по потреби
укључујући и кривично гоњење) као и ради враћања неадекватно потрошених
средстава са законским затезним каматама.
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VIII ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за развој
пољопривреде Општине Сента, који се предају у пријемној канцеларији Општинске
управе општине Сента, Главни трг бр. 1, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 сати.
Конкурс је отворен од 16.06.2014. године до 30.09.2014. године.
Неблаговремено достављене пријаве као и пријаве са некомплетном
документацијом неће се узети у разматрање.
Приликом закључивања уговора о додели неповратних
пољопривредници су обавезни да прикажу оригинална документа.

средстава

Овај Конкурс објавити у „Службеном листу општине Сента“, на огласној
табли Општинске управе Сента и месним канцеларијама, и на веб страни општине
Сента.
Обавештење о објављеном конкурсу треба објавити у средствима јавног
информисања са којима је Општина Сента склопила уговор о пословној сарадњи.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник Општине Сента
Број: 415-4/2014-II
Дана: 16.06.2014. године
Сента

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Рудолф Цегледи с.р.
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74.
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде
општине Сента („Службени лист општине Сента”, бр. 4/2013), а на предлог
Комисије за развој пољопривреде општине Сента председник општине Сента дана
16.06.2014. године расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - РАТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СЕНТА У 2014. ГОДИНИ
I ЦИЉ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Основни циљ доделе бесповратних средстава је финансијска помоћ за
покриће дела трошкова куповине семена хибридног кукуруза, семена хибридног
сунцокрета, семена соје, системичног фунгицида за сузбијање болести код озимне
пшенице и јечме и природних средстава за раст биљака пољопривредним
произвођачима на територији општине Сента у 2014. години.
II СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ

Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Сента за 2014. годину
(„Службени лист општине Сента”, број 22/2013) у износу од 5.500.000,00 динара
под ставком глава 2.8. функција 421. Буџетски фонд за развој пољопривреде,
позиција 204., економска класификација 481, а опредељено је за доделу по
прихваћеним појединачним пријавама максимално до 6.000,00 динара (у који износ
је урачунат и износ ПДВ-а).
III КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Корисници бесповратних средстава у 2014. могу бити физичка лица носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем
на територији општине Сента, које је уписано у Регистар пољопривредног
газдинства и налази се у активном статусу, која имају доказ о набавци семена
хибридног кукуруза, семена хибридног сунцокрета, семена соје, системичног
фунгицида за сузбијање болести код озимне пшенице и јечме и природних
средстава за раст биљака од 01.01.2014. године до краја конкурса.
IV ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Немају право учешћа
пољопривреде општине Сента.

на

Конкурсу

чланови

Комисије

за

развој
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V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Учесник конкурса своју заинтересованост изражава подношењем пријаве
(формулара), који се могу преузети сваког радног дана у канцеларији 76. на другом
спрату Општинске управе општине Сента и у месним канцеларијама.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. фотокопија Потврде о активном статусу
2. фотокопија сетвеног плана за 2014. годину,
3. рачун или предрачун, уколико поседује и фискални исечак,
4. фотокопија личне карте носиоца или члана газдинства,
5. фотокопија наменског текућег рачуна (да се види број текућег рачуна).
Учесник конкурса може поднети само једну пријаву за доделу бесповратних
средстава.
VI НАЧЕЛА ПРАВА ПРВЕНСТВА

У случају да има више од заинтересованих Учесника конкурса, тј. за више
од расположивих новчаних средстава, Комисија за развој пољопривреде општине
Сента задржава право примене приоритетног редоследа међу кандидатима према
следећем:
1. изнад 5 ха пољопривредног земљишта критеријум је величина регистрованог
пољопривредног земљишта, мања газдинства имају предност испред већих.
VII УСЛОВИ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Комисија за развој пољопривреде општине Сента предложиће председнику
општине Сента доделу бесповратних средстава по једној одобреној пријави у
износу до 6.000,00 динара (у који износ је урачунат и износ ПДВ-а) који ће се
директно усмеравати на текући рачун корисника.
Исплата додељених бесповратних средстава ће се вршити након склапања и
потписивања Уговора између корисника и Фонда, а најкасније до 30. новембра
2014. године.
Уколико се предвиђена средства на предметном конкурсу у потпуности не
потроше, преостали део ће се преусмерити у корист другог Конкурса за
стимулацију пољопривреде, расписаног од стране председника општине Сента у
2015. години.
Уколико се утврди да су бесповратна средства употребљена супротно
одредбама Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине
Сента, Конкурса или овог Правилника, Комисија је дужна да то јави надлежним
органима општине Сента ради покретања потребних поступака (по потреби
укључујући и кривично гоњење) као и ради враћања неадекватно потрошених
средстава са законским затезним каматама.
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VIII ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за развој
пољопривреде Општине Сента, који се предају у пријемној канцеларији Општинске
управе општине Сента, Главни трг бр. 1, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 сати.
Конкурс је отворен од 16.06.2014. године до 30.09.2014. године.
Неблаговремено достављене пријаве као и пријаве са некомплетном
документацијом неће се узети у разматрање.
Приликом закључивања уговора о додели неповратних
пољопривредници су обавезни да прикажу оригинална документа.

средстава

Овај Конкурс објавити у „Службеном листу општине Сента“, на огласној
табли Општинске управе Сента и месним канцеларијама, и на веб страни општине
Сента.
Обавештење о објављеном конкурсу треба објавити у средствима јавног
информисања са којима је Општина Сента склопила уговор о пословној сарадњи.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник Општине Сента
Број: 415-5/2014-II
Дана: 16.06.2014. године
Сента

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Рудолф Цегледи с.р.
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75.
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде
општине Сента („Службени лист општине Сента”, бр. 4/2013), а на предлог
Комисије за развој пољопривреде општине Сента председник општине Сента дана
16.06.2014. године расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2014. ГОДИНИ
I ЦИЉ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Основни циљ доделе бесповратних средстава је финансијска помоћ за
покриће трошкова репродуктивног материјала за вештачко осемењавање и о
извршеним ветеринарским услугама држаоца млечних крава (говеда) и крмача
(свиња) ради побољшања, односно очувања особина домаћих животиња водећи
рачуна о њиховој виталности на територији општине Сента у 2014. години.
II СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ

Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Сента за 2014. годину
(„Службени лист општине Сента”, број 22/2013) у износу од 2.000.000,00 динара
под ставком глава 2.8. функција 421. Буџетски фонд за развој пољопривреде,
позиција 204., економска класификација 481, а опредељено је за доделу по
прихваћеним појединачним пријавама, максимално до 35.000,00 динара (у који
износ је урачунат и износ ПДВ-а).
III КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Корисници бесповратних средстава у 2014. могу бити физичка лица носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем
на територији општине Сента, које је уписано у Регистар пољопривредног
газдинства и налази се у активном статусу, која се:
- баве узгојем млечних крава (говеда), уписана су у евиденцију и чије је бројно
стање говеда мање од 15 грла и имају рачуне о извршеним ветеринарским услугама
(лекови, лечење, вештачко осемењавање, телење крава, минозел плус и други
видови неге),
- одгајивачи крмача са бројним стањем до 10 грла и уписана су у евиденцију и
имају рачуне о извршеним ветеринарским услугама (лекови, лечење, вештачко
осемењавање, витамини и други видови неге),
- одгајивачи товљеника са бројним стањем до 25 грла евидентираним у
ветеринарској евиденцији и имају рачуне о извршеним ветеринарским услугама
(лекови, лечење, вештачко осемењавање и други видови неге).
Рачуни или други докази о исплати извршених услуга или ветеринарских лекова,
признају се од овлашћених ветеринарских станица или ветеринарских амбуланти у
временском периоду од 01.01.2014. године до 30.09.2014. године.
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IV ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Немају право учешћа на Конкурсу:
1. чланови Комисије за развој пољопривреде општине Сента,
2. одгајивачи који имају 15 или више евидентираних крава,
3. одгајивачи крмача са бројним стањем више од 10 грла,
4. одгајивачи товних свиња са бројним стањем више од 25 евидентираних
товљеника.
V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Учесник конкурса своју заинтересованост изражава подношењем пријаве
(формулара), који се могу преузети сваког радног дана у канцеларији 76. на другом
спрату Општинске управе општине Сента.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. фотокопија Потврде о активном статусу и броју чланова пољопривредног
газдинства,
2. фотокопија Потвреде о срповеденим мерама по програму мера за свако грло
говеда и свиња,
3. рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски докуменат са
таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих,
4. фотокопија личне карте носиоца или члана газдинства,
5. фотокопија наменског текућег рачуна (да се види број текућег рачуна).
Учесник конкурса може поднети само једну пријаву за доделу бесповратних
средстава.
VI НАЧЕЛА ПРАВА ПРВЕНСТВА

У случају да има више заинтересованих од расположивих новчаних
средстава, Комисија за развој пољопривреде општине Сента направиће
приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима на Конкурс према следећем:
1. да је одгајивач млађи од 40 година – 5 бодова,
2. да има мање од 8 грла крава – 4 бода,
3. да има мање од 15 товљеника – 2 бода,
4. да има мање од 5 крмача – 2 бода,
5. број чланова породичног пољопривредног газдинства већи од три - 2 бода.
VII. УСЛОВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Комисија за развој пољопривреде општине Сента предложиће председнику
општине Сента доделу бесповратних средстава по једној одобреној пријави у
износу до 35.000,00 динара (у који износ је урачунат и износ ПДВ-а) који ће се
директно усмеравати на текући рачун корисника.
Исплата додељених бесповратних средстава ће се вршити након склапања и
потписивања Уговора између корисника и Фонда, а најкасније до 30. новембра
2014. године.
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Уколико се предвиђена средства на предметном конкурсу у потпуности не
потроше, преостали део ће се преусмерити у корист другог Конкурса за
стимулацију пољопривреде, расписаног од стране председника општине Сента у
2015. години.
Уколико се утврди да су бесповратна средства употребљена супротно
одредбама Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине
Сента, Конкурса или овог Правилника, Комисија је дужна да то јави надлежним
органима општине Сента ради покретања потребних поступака (по потреби
укључујући и кривично гоњење) као и ради враћања неадекватно потрошених
средстава са законским затезним каматама.
VIII. ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за развој
пољопривреде општине Сента, који се предају у пријемној канцеларији Општинске
управе општине Сента, Главни трг бр. 1, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 сати.
Конкурс је отворен од 16.06.2014. године до 30.09.2014. године.
Неблаговремено достављене пријаве као и пријаве са некомплетном
документацијом неће се узети у разматрање.
Приликом закључивања уговора о додели неповратних
пољопривредници су обавезни да прикажу оригинална документа.

средстава

Овај Конкурс објавити у „Службеном листу општине Сента“, на огласној
табли Општинске управе Сента и месним канцеларијама, и на веб страни општине.
Обавештење о објављеном конкурсу треба објавити у средствима јавног
информисања са којима је општина Сента склопила уговор о пословној сарадњи.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник Општине Сента
Број: 415-6/2014-II
Дана: 16.06.2014. године
Сента

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Рудолф Цегледи с.р.
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ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2014.ГОДИНИ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТИ, ОСИМ ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2014.ГОДИНИ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У
2014.ГОДИНИ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ - ОВЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2014.
ГОДИНИ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ - РАТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2014.
ГОДИНИ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СЕНТА У 2014. ГОДИНИ

ИЗДАВАЧ:

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

ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента

ГОДИШЊА
ПРЕТПЛАТА:
ЖИРО РАЧУН
ШТАМПА:
ТИРАЖ:

636
640

645

648

651

645

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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