СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

БРОЈ 12. ГОДИНА LI
06. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

81.

На основу члана 78. тачка 2. Статута општине Сента („Службени лист општине
Сента“, бр. 5/2011), члана 16. Одлуке о утврђивању основе и мерила за финансирање
физичке културе и спорта из буџета општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
11/2012) и у складу са Стратегијом развоја спорта у општини Сента 2012-2016 („Службени
лист општине Сента“, бр. 13/2011), Општинско веће општине Сента дана 06. јула 2016.
године доноси
ПРАВИЛНИК
о додели спортских стипендија
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују категорије спортиста, услови и поступак за
стицања права, висина и начин исплате, те и друга питања везана за доделу спортских
стипендија.
Члан 2.
Средства за спортске стипендије се планирају у буџету општине Сента за сваку
календарску годину у складу са Стратегијом развоја спорта у општини Сента 2012-2016.
Члан 3.
Право на спортску стипендију имају чланови спортских организација у општини
Сента, по свим категоријама спортских грана, који стекну статус талентованог перспективног спортисте.
Члан 4.
Кандидате за статус талентованог – перспективног спортисте предлажу спортске
организације , на основу постигнутих резултата остварених у протеклој години.
Члан 5.
Спортиста да би стекао право на спортску стипендију и накнаду мора испуњавати
следеће услове:
 да је члан спортске организације, који је члан Спортског савеза општине Сента,
 да уредно и редовно обавља све задатке спортисте при спортској организацији,
школском тиму, репрезентацији итд.
 да својим понашањем подстиче и промовише етичке вредности спорта и спортског
живота и стваралаштва,
 да није млађи од 15 година нити старији од 30 годинa у календарској години кад је
постигнут резултат
 да има најмање врло добар успех из учења и одличну (примеран) оцену из владања
 да има стално боравиште на територији општине Сента.
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Члан 6.
Право на спортску стипендију лице остварује на основу конкурисања и пријаве
спортске организације и одлуке Председника општине , за доделу спортских стипендија.
Члан 7.
Општинско веће Сента доноси одлуку о покретању поступка за доделу спортских
стипендија из буџета општине Сента и расписује јавни конкурс за доделу спортских
стипендија за сваку буџетску годину у складу са овим правилником.
Члан 8.
Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Сента, у
"Службеном листу општине Сента" и на званичној интернет презентацији општине Сента.
Члан 9.
Конкурс из члана 7. овог правилника спроводи Комисија , коју именује Председник
општине Сента (у даљем тексту: комисија).
Стручне и административне послове за потребе комисије обавља организациона
јединица Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Сента.
Комисија у свом саставу мора имати за члана стручњака из области спорта.
Члан 10.
Јавни конкурс садржи:
- намену и износ средства за које се конкурс спроводи;
- датум објављивања конкурса;
- услове које спортиста мора да испуни као учесник у јавном конкурсу;
- критеријуме за доделу спортске стипендије;
- рок за пријављивање на конкурс;
- обавезну документацију која се подноси за учешће на конкурсу;
Члан 11.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу који је саставни део
овог правилника и конкурсне документације.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати
неисправним.
Члан 12.
Конкурсна документација садржи:
- пријавни образац;
- потврду да је члан спортске организације, који је члан Спортског савеза
општине Сента,
- фотокопију извода из матичне књиге рођених
- потврду о успеху из учења и владања
- потврду да има стално боравиште на територији општине Сента
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-

потврду да је члан репрезентације Србије што подразумева да је учествовао на
међународним званичним такмичењима гранског савеза

Члан 13.
По расписаном конкурсу за спортске стипендије, спортски клубови чланови
Спортског савеза општине Сента, подносе предлоге у предвиђеном року.
Члан 14.
Сем прописаних образаца, спортски клубови достављају доказе у писаној форми у
виду билтена, диплома, захвалница, спискова савеза или документа који потврђују статус
спортисте.
Члан 15.
Комисија на основу свих приспелих предлога израђује бодовања спортиста.
Бодовање се врши на основу следећих приоритета:
- Први приоритет – освојена 1-6. места на Олимпијским играма, Светском првенству и на
Европском првенству :
-1. место на Олимпијским играма
-2. место на Олимпијским играма и 1. место на Светском првенству
-3. место на Олимпијским играма , 2.место на Светском првенству и
1. место на Европском првенству
-3. место на Светском првенству, 2. место на Европском првенству
-3. место Европском првенству
-4-6. место на Олимпијским играма
-4-6. место на Светском првенству
-4-6. место на Европском првенству

380 бодова
370 бодова
360 бодова
350 бодова
340 бодова
330 бодова
270 бодова
260 бодова

- Други приоритет – освојено 1-3. место
-1. место на Универзијади, на Европским играма
-2. место на Универзијади, на Европским играма
-3. место на Универзијади, на Европским играма
-1. место на Медитеранским игра
-2. место на Медитеранским игра
-3. место на Медитеранским игра
-1. место на Омладинским олимп.играма
-2. место на Омладинским олимп.играма
-3. место на Омладинским олимпијским играма
-1. место на Европском омладиском олимпијском фестивалу
-2. место на Европском омладиском олимпијском фестивалу

200 бодова
190 бодова
180 бодова
170 бодова
160 бодова
150 бодова
140 бодова
130 бодова
120 бодова
110 бодова
100 бодова
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-3. место на Европском омладиском олимпијском фестивалу
-1. место на Медитеранском првенству, на Такмичењу олимпијских нада
-2. место на Медитеранском првенству, на Такмичењу олимпијских нада
-3. место на Медитеранском првенству, на Такмичењу олимпијских нада
-1. место на Балканском првенству
-2. место на Балканском првенству
-3. место на Балканском првенству

90 бодова
80 бодова
70 бодова
60 бодова
50 бодова
40 бодова
30 бодова

Додатна разрада: за јуниорску категорију се смањује за 60%, за кадетску 75% ,за
категорију млађег сениора ( У23 ) за 45% од добијених бодова по свим критеријумима.
- Трећи приоритет
прво место на државном првенству у сениорској категорији:
20 бодова
Укупан збир бодова по рангираним пријавама одређује вредност једног бода у
односу на расположива буџетска средства.
Члан 16.
О спроведеном поступку јавног конкурса комисија води записник и сачињава
предлог одлуке о избору спортисте за доделу спортских стипендија из буџета општине
Сента и исту доставља Председнику општине у року од 5 дана од дана закључења
конкурса.
Конкурсна комисија пре израде предлога одлуке о избору спортисте за доделу
спортских стипендија треба да затражи мишљење Спортског савеза општине Сента.
У предлогу одлуке из става 1. овог члана, комисија може да предлаже да се
стипендија исплаћује у дванаест једнаким месечним ратама или у једном износу.
Члан 17.
Председник општине на основу записника и предлога комисије доноси одлуку о
избору спортисте за доделу спортских стипендија који се финансирају из буџета општине
Сента у року од пет дана од дана пријема докумената од комисије.
Одлука Председника општине о додели спортских стипендија је коначна.
Члан 18.
О резултатима јавног конкурса Председник општине обавештава учеснике у
поступку у року од пет дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног
конкурса.
Одлука о избору спортисте за доделу спортских стипендија који се финансирају из
буџета општине Сента се објављује на званичној интернет презентацији општине као и у
"Службеном листу општине Сента", најкасније у року од пет дана од дана закључења
уговора.
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Члан 19.

Председник општине закључује уговор о додели спортске стипендије из буџета
општине Сента који садржи сва права, обавезе и одговорности примаоца и даваоца
стипендије са спортистом односно његовим родитељем или старатељом најкасније у року
од 15 дана од дана истека рока конкурса.
Члан 20.
Председник општине има право да обустави даљу исплату стипендије спортисте,
по предлогу Комисије, Спортског савеза општине Сента или спортске организације:
- ако прекида наступ у спортској организацији који га је предложио за спортску
стипендију,
- ако наруши углед спортиста, спортске организације и спорта,
- ако је кажњен од стране гранског савеза или
- ако у школи коју похађа нема успех или владање прописано овим Правилником
Одлука Председника општине о обустави даље исплате стипендије спортисти је
коначна и извршна.
Члан 21.
Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о
додели спортских стипендија број 66-1/2014- III објављен у „Службеном листу општине
Сента“, бр. 3/14 и Правилник о измени Правилника о додели спортских стипендија број
62-2/2015- III објављен у „ Службеном листу општине Сента“ , бр. 18/2015.
Члан 22.
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: 66-11/2016-III
Дана: 06. јул 2016. године
Сента

Председник Општинског већа општине Сента
Рудолф Цегледи c. p.
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82.
На основу члана 78. тачка 1. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
5/2011) и члана 7. Правилник о додели спортских стипендија („Службени лист општине Сента“, бр.
12/2016), Општинско веће општине Сента, дана 06. јула 2016. године доноси следећу
О Д Л У К У
о покретању поступка за доделу спортских стипендија
из буџета општине Сента за 2016. годину
1. Покреће се поступак за доделу спортских стипендија из буџета општине Сента за 2016. годину
по следећој:




Расписује се Јавни конкурс за доделу спортских стипендија из буџета општине Сента за 2016.
годину у укупном износу од 890.000,00 динара на терет средстава буџета општине Сента за 2016.
годину која су предвиђена у функцији 810, позиција 454, економска класификација 472, са
условима из одредаба Правилика о додели спортских стипендија.
Јавни конкурс се објављује дана 06.07.2016. године на огласној табли Општинске управе
општине Сента, у "Службеном листу општине Сента" и на званичној интернет презентацији
општине Сента.
Рок за пријављивање на Јавни конкурс је 21. 07. 2016. године, 14,00 часова.

2. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за општу управу и друштвене делатности и
Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Сента.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Општинско веће општине Сента
Број: 401-36/2016-III
Дана: 06. јула 2016. године
Сента

Председник Општинског већа општине Сента
Рудолф Цегледи c. p.
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На основу члана 78. тачка 1. Статута општине Сента („ Службени лист општине Сента“, бр.
5/2011) и члана 7. Правилник о додели спортских стипендија („Службени лист општине Сента“, бр.
12/2016 ), Општинско веће општине Сента, дана 06. јула 2016. године расписује следећи
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу спортских стипендија из буџета општине Сента за 2016. годину
1. Укупан износ средстава за доделу спортских стипендија из буџета општине Сента за 2016.
годину износи

890. 000,00 динара
и предвиђена су у функцији 810, позиција 454, економска класификација 472
2. Право на спортску стипендију имају чланови спортских организација у општини Сента, по
свим категоријама спортских грана, који стекну статус талентованог - перспективног спортисте.
3. Спортиста да би стекао право на спортску стипендију и накнаду мора испуњавати следеће
услове:
 да је члан спортске организације, који је члан Спортског савеза општине Сента,
 да уредно и редовно обавља све задатке спортисте при спортској организацији, школском тиму,
репрезентацији итд.
 да својим понашањем подстиче и промовише етичке вредности спорта и спортског живота и
стваралаштва,
 да није млађи од 15 година нити старији од 30 година, у календарској години кад је постигнут
резултат
 да има најмање врло добар успех из учења и одличну ( примеран) оцену из владања,
 да има стално боравиште на територији општине Сента, и

4. Кандидате за статус талентованог – перспективног спортисте предлажу спортске организације ,
на основу резултата остварених у протеклој години.
5. По расписаном конкурсу за спортске стипендије, спортски клубови, чланови Спортског савеза
општине Сента, подносе предлоге у предвиђеном року .
6. Комисија на основу свих приспелих предлога израђује бодовања спортиста. Бодовање се врши
на основу следећих приоритета:
- Први приоритет – освојена 1-6. места на Олимпијским играма, Светском првенству и на Европском
првенству :
-1. место на Олимпијским играма
-2. место на Олимпијским играма и 1. место на Светском првенству
-3. место на Олимпијским играма , 2.место на Светском првенству и
1. место на Европском првенству
-3. место на Светском првенству, 2. место на Европском првенству

380 бодова
370 бодова
360 бодова
350 бодова
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-3. место Европском првенству
-4-6. место на Олимпијским играма
-4-6. место на Светском првенству
-4-6. место на Европском првенству

340 бодова
330 бодова
270 бодова
260 бодова

- Други приоритет – освојено 1-3. место
-1. место на Универзијади, на Европским играма
-2. место на Универзијади, на Европским играма
-3. место на Универзијади, на Европским играма
-1. место на Медитеранским игра
-2. место на Медитеранским игра
-3. место на Медитеранским игра
-1. место на Омладинским олимп.играма
-2. место на Омладинским олимп.играма
-3. место на Омладинским олимпијским играма
-1. место на Европском омладиском олимпијском фестивалу
-2. место на Европском омладиском олимпијском фестивалу
-3. место на Европском омладиском олимпијском фестивалу
-1. место на Медитеранском првенству, на Такмичењу олимпијских нада
-2. место на Медитеранском првенству, на Такмичењу олимпијских нада
-3. место на Медитеранском првенству, на Такмичењу олимпијских нада
-1. место на Балканском првенству
-2. место на Балканском првенству
-3. место на Балканском првенству

200 бодова
190 бодова
180 бодова
170 бодова
160 бодова
150 бодова
140 бодова
130 бодова
120 бодова
110 бодова
100 бодова
90 бодова
80 бодова
70 бодова
60 бодова
50 бодова
40 бодова
30 бодова

Додатна разрада: за јуниорску категорију се смањује за 60%, за кадетску 75% ,за категорију млађег
сениора ( У23 ) за 45% од добијених бодова по свим критеријумима.
- Трећи приоритет
прво место на државном првенству у сениорској категорији:
20 бодова
Укупан збир бодова по рангираним пријавама одређује вредност једног бода у односу на
расположива буџетска средства.
7. Конкурсна документација садржи:
- пријавни образац;
- потврду да је члан спортске организације, који је члан Спортског савеза општине Сента,
- фотокопију извода из матичне књиге рођених
- потврду о успеху из учења и владања,
- потврду да има стално боравиште на територији општине Сента, и
- потврду да је члан репрезентације Србије,што подразумева да је учествовао
на међународним званичним такмичењима гранског савеза
Сем прописаних образаца спортски клубови достављају доказе у писаној форми у виду
билтена,диплома,захвалница,спискова савеза или документа који потврђују статус
спортисте,односно потврду о постигнутим резултатима за 2015. годину
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8. Јавни конкурс се објављује дана 06. јула 2016. године на огласној табли Општинске управе
општине Сента, у "Службеном листу општине Сента" и на званичној интернет презентацији општине
Сента.
9. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ
СПОРТСКИХ СТИПЕНДИЈА, на адресу Главни трг бр. 1., 24400 Сента, поштом или предајом
писарници Општинске управе општине Сента.
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону: 655-473 код Жолта
Барта.
Рок за подношење пријава је 21. 2016. године, до 14,00 часова.
10. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7,00 до 15,00
часова, у згради Скупштине општине у Сенти, Главни трг бр. 1., канцеларијa бр. 24., односно
преузети са званичне web-презентације општине Сента www.zenta-senta.co.rs
11. О спроведеном поступку јавног конкурса комисија води записник и сачињава предлог одлуке
о избору спортисте за доделу спортских стипендија из буџета општине Сента и исту доставља
Председнику општине у року од 5 дана од дана закључења конкурса.
12. Председник општине на основу записника и предлога комисије доноси одлуку о избору
спортисте за доделу спортских стипендија који се финансирају из буџета општине Сента у року од пет
дана од дана пријема докумената од комисије.
13. О резултатима јавног конкурса Председник општине обавештава учеснике у поступку у року
од пет дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног конкурса.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Општинско веће општине Сента
Број: 401-36/2016-III
Дана: 06. јула 2016. године
Сента

Председник Општинског већа општине Сента
Рудолф Цегледи c. p.
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ПРИЈАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ ИЗ ОБЛАСТИ:
1.
2.
3.

финансирања трошкова спортских организација,
финансирања трошкова спортских објеката
финансирања спортских стипендија
(заокружити одговарајући редни број)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив спортске организације

Адреса (улица, број, место)
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
Заступник-ци
Телефон / Факс
Е-mail / Web адреса
Име и презиме
Одговорно лице
за пријаву

Телефон /Е-mail
адреса

Назив и адреса
Пословна банка

Број рачуна
Лице одговорно за
потписивање рачуна
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ПРИЛОГ ПРИЈАВИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Овлашћено лице
Спортске организације

м. п.

_________________________
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83.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА
Број: 020-45/2016-II
Дана: 21.06.2016. године
СЕНТА
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014 – др. закон ), члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број
36/2015) и члaнова 34. став 2. и 75. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
5/2011) Председник општине Сента доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима
из изворне надлежности општине Сента

I.

Овим решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности општине Сента (у даљем тексту: Комисија).
Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање
преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање
инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности општине Сента.

II. Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине
Сента врше:
1) Комунална инспекција у саставу Одељења за грађевинске послове Општинске
управе општине Сента
2) Саобраћајна инспекција у саставу Одељења за грађевинске послове Општинске
управе општине Сента
3) Буџетска инспекција у саставу Службе за буџетску инспекцију општине Сента
III. Послови и задаци Комисије јесу:
1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које
достављају инспекције;
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2) да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује
смернице и даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и
делотворности инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито:





за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,
за размену информација у вршењу инспекцијског надзора,
за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из
годишњег извештаја о раду инспекција,
за развој информационог система у циљу ефикасног вршења
инспекцијског надзора;

3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима
се уређују питања инспекцијског надзора;
4) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад
инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу
уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим
надзираним субјектима, и објављује те ставове;
5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и
стручним усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма стручног
усавршавања инспектора, и подноси иницијативе надлежним органима који се односе
на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног
усавршавања инспектора;
6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових
измена и допуна;
7) да се стара да се на службеној интернет страници општине Сента објављују
прописи, акти и документи који се односе на инспекцијски надзор;
8) да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг
инспекција у надлежности општине Сента, најкасније у року од седам радних дана;
9) да, у складу са потребом, подноси извештаје Општинском већу и Скупштини
општине и даје предлоге за предузимање мера из њихове надлежности;
10) да се стара да се на службеној интернет страници општине Сента објављују
информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о
њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и о
њиховим руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца
притужбе на рад инспекције који је незадовољан одлуком о притужби;
12) да разматра извештај о раду унутрашње контроле инспекције;
13) да обавља друге послове и задатке утврђене Законом.
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IV. Комисију чини пет чланова, и то председник и четири осталих чланова.
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад чланова и сазива и води
седнице Комисије.
V. У Комисију се именују:
За председника:


Валерија Туза, начелник Одељења за грађевинске послове

За чланове:





Валерија Барта, комунални инспектор
Атила Копас, саобраћајни инспектор
Илона Ленђел, шеф Службе за буџетску инспекцију
Мелинда Шоти, дипл. правник, Одељењe за грађевинске послове

VI. Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из одељка III тачка 2) овог
решења.
Послове из одељка III тачка 2) став 4 овог решења Комисија обавља у сарадњи са
органом Општинске управе надлежним за послове информатике и електронске управе,
који обавља стручне послове и послове Општинске управе који се односе на
успостављање и одржавање информационог система у циљу ефикасног вршења
инспекцијског надзора.
VII.

Стручно-техничке и административне послове за Комисију обавља Одељење за
грађевинске послове Општинске управе општине Сента.
VIII. У оквиру Комисије образују се радне групе и стручни тимови за одређену област,
односно одређена питања инспекцијског надзора. Радном групом, односно стручним
тимом руководи члан Комисије, а у раду радне групе, односно стручног тима могу
учествовати представници инспекција које немају чланове у саставу Комисије, јавних
предузећа и установа чији је оснивач општина Сента, удружења, научних и образовних
установа, као и других организација чији је рад повезан са системом и пословима
инспекцијског надзора у општини Сента.
IX. Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој
потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца
јавних овлашћења.
X. Комисија доноси пословник о свом раду.
XI. Комисија усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са
повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности општине Сента,
обезбеђивањем координације и међусобне сарадње инспекција општине Сента у
утврђивању планова инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у поступку
вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора.
Сарадња између инспекција из одељка I ове тачке остварује се у складу са облицима
сарадње утврђеним законом и другим прописима којима се уређују државна управа и
локална самоуправа, Законом о инспекцијском надзору и посебним законима, и
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нарочито обухвата међусобно обавештавање, размену информација, пружање помоћи и
заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор, као и друге начине
унапређења делотворности инспекцијског надзора у надлежности општине Сента.
У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се уређује општинска управа,
Одељење за грађевинске послове усклађује инспекцијски надзор над пословима из
изворне надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности
општине Сента.
XII.

Комисија подноси Скупштини општине Сента редовне извештаје о раду најмање
сваких 90 дана, као и ванредне извештаје по потреби, и редовно их објављује на
интернет страници.
Комисија подноси Скупштини општине Сента и годишњи извештај најкасније до 31.
јануара текуће године за претходну годину.

XIII.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи с. р.
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Садржај:
81.
82.
83.

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СПОРТСКИХ СТИПЕНДИЈА
ОДЛУКA О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ СПОРТСКИХ
СТИПЕНДИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ
НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ИЗДАВАЧ:
ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:
ГОДИШЊА
ПРЕТПЛАТА:
ЖИРО РАЧУН
ШТАМПА:
ТИРАЖ:

546
551
557

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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