СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

БРОЈ 12. ГОДИНА LIV
19. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

105.
На основу члана 90. став 1. и члана 107. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС", број: 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019), члана 4.
и 27. став 2. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број, 42/1991, 71/1994,
79/2005 - др. закон и 83/2014 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), и члана 45. став 1. тачка 11) Статута општине Сента („Службени лист
општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 19.
јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ У СЕНТИ
Члан 1.
Укида се Основна школа „Стеван Сремац“ у Сенти, са седиштем у Сенти, Топартска 20 (у
даљем тексту: Школа), чији је оснивач општина Сента, са даном 31. август 2019. године.
Члан 2.
Ученици уписани у Школу имају право да заврше започето основно образовање у новим
основним школама које се оснивају у складу са Одлуком о мрежи јавних основних школа
на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 8/2019), према одредбама
одлука о оснивању нових основних школа.
Члан 3.
Запослени у Школи преузимају се нове основне школе које се оснивају у складу са
Одлуком о мрежи јавних основних школа на територији општине Сента, почев од 1.
септембра 2019. године, према одредбама одлука о оснивању нових основних школа.
Члан 4.
Укинута Школа је дужна да предаје матичне књиге и другу евиденцију новим основним
школама које се оснивају у складу са Одлуком о мрежи јавних основних школа на
територији општине Сента, према одредбама одлука о оснивању нових основних школа, а
закључно са 31. августом 2019. године.
Члан 5.
Укинута Школа усвојиће завршни рачун са стањем на дан 31. август 2019. године.
Члан 6.
Непокретности које на дан доношења ове одлуке користи Школа, остају у јавној својини
општине Сента, а право коришћења на непокретностима прелази на општину Сента, осим
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права коришћења оних непокретности које се према одредбама одлука о оснивању нових
основних школа прелазе на новоосноване основне школе.
Члан 7.
Покретне свари, друга имовинска и права и обавезе по основу дужничко-поверилачких
односа Школе преузимају нове основне школе које се оснивају у складу са Одлуком о
мрежи јавних основних школа на територији општине Сента, а према одредбама одлука о
оснивању нових основних школа.
Члан 8.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Сента“, а ступа на снагу даном
објављивања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 61-8/2019-I
Дана: 19. јула 2019. године
Сента

Заменик председника Скупштине општине Сента
Тибор Патаки с.р.

Образложење:
Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 21. марта 2019. године, по
прибављеном мишљењу Извршног одбора Националног савета мађарске националне
мањине број В/З/85/2019 од 20. марта 2019. године, донела је Одлуку о мрежи јавних
основних школа на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
8/2019).
Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводине, дана 19. јуна 2019. године, решењем
број 022-326/2019. године, дала је сагласност на горе наведену Одлуку о мрежи јавних
основних школа на територији општине Сента.
Према горе наведеној Одлуци о мрежи јавних основних школа на територији општине
Сента, уместо једне основне школе - Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти и основне
музичке школе - Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти:
„Основно образовање и васпитање на територији општине Сента остварује се у:
- четири (4) основнe матичнe школe и три (3) издвојенa одељења за образовање
ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда,
- једној (1) основној матичној школи за музичко образовање и четири (4) издвоjена
одељења, за образовање ученика узраста од првог до шестог разреда.
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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.
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 се 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 бр.4.
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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“.
Одредбама члана 90. став 1. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – други закони), прописано је:
„Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправе, национални савети националних мањина и друго правно или физичко лице.
Према оснивачу, установа може да буде јавна установа или приватна установа.
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе је оснивач јавне
установе“.
Одредбама члана 107. став 1. и 2 . Закона о основама система образовања и васпитања,
прописано је:
„Установа се укида у складу са законом.
Деца која похађају припремни предшколски програм у установи и ученици у школи која се
укида имају право да наставе започето образовање и васпитање у другој установи коју
одреди оснивач“.
Одредбом члана 3. став 1. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број,
42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон и 83/2014 - др. закон), прописано је: „Ради
обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом
утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и
студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци,
социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе“.
Одредбом члана 4. Закона о јавним службама, прописано је: „Установу, предузеће и други
облик организовања за обављање делатности односно послова из члана 3. овог закона могу
основати: Република, аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка
лица“.
Одредбама члана 27. Закона о јавним службама, прописано је:
„Поступак за укидање установе покреће оснивач или орган надлежан за вршење надзора
над законитошћу рада установе.
Акт о укидању установе доноси оснивач.
На основу акта о укидању установе спроводи се поступак редовне ликвидације, у складу са
законом“.
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Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), прописано је:
„Скупштина општине, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом“.
Одредбом члана 45. став 1. тачка 11) Статута општине Сента („Службени лист општине
Сента“, бр. 4/2019), прописано је: “Скупштина општине, у складу са законом, оснива
установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног
образовања и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних
заједница, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта,
омладине, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање“.
Упоредо са оснивањем нових основних школа у складу са Одлуком о мрежи јавних
основних школа на територији општине Сента, општина Сента, као оснивач Основне
школе „Стеван Сремац“ у Сенти, потребно је да се укида Основну школу „Стеван
Сремац“ у Сенти.
Скупштина општине Сента након разматрања предлога Општинског већа донела је Одлуку
о укидању Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти.
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106.
На основу члана 90. став 1. Закона о основама система образовања ("Службени гласник
РС", бр. 88/2017, 27/20178 – други закона и 10/2019), члана 4. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС", број, 42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон и 83/2014 - др. закон),
члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 11)
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштине
општине Сента на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ У СЕНТИ
Члан 1.
Оснива се Основна школа „Стеван Сремац“ у Сенти (у даљем тексту: Школа) за
обављање делатности основног образовања и васпитања.
Члан 2.
Школа ће пословати под називом: Основна школа „Стеван Сремац“.
Члан 3.
Седиште Школе је у Сенти, улица Максима Горког број 1.
Члан 4.
Делатност Школе је основно образовање и васпитање (Шифра: 8520).
Члан 5
На оснивање, организацију и рад школе примењују се прописи о јавним службама,
основној школи и Закон о основама система образовања и васпитања.
Члан 6.
Средства за оснивање и почетак рада Школе чине средства Издвојеног одељења „11.
Новембар„ Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке о
укидању основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти, са билансним стањем на дан 31.
августа 2019. године.
Средства за обављање делатности школе обезбеђују се у складу са законом.
Члан 7.
Школа почиње са радом 1. септембра 2019. године.
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Члан 8.
Школа остварује план и програм наставе и учења основног образовања и васпитања
од првог до осмог разреда основне школе, почев од школске 2019/2020 године.
План и програм наставе и учења основног образовања и васпитања, школа остварује на
српском и мађарском језику.
Члан 9.
До именовања школског одбора Школе надлежни орган Аутономне покрајине Војводине
образоваће привремени школски одбор који има 9 чланова.
Члан 10.
Привремени школски одбор Школе:
1. донеће статут Школе у року од 8 дана од дана именовања;
2. донеће школски програм и годишњи план рада Школе;
3. обављаће друге послове из надлежности школског одбора утврђене законом.
Члан 11.
До избора директора Школе његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења
вршилац дужности директора Школе, кога ће именовати надлежни орган Аутономне
покрајине Војводине.
Члан 12.
Школа ће донети опште акте у року од 15 дана од дана доношења статута Школе.
Члан 13.
Ученици који су започели стицање основног образовања и васпитања у Издвојеном
одељењу „11. Новембар“ Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти која се укида на
основу Одлуке о укидању основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти, наставиће стицање
основног образовања и васпитања у Школи почев од 1. септембра 2019. године.
Члан 14.
Даном почетка рада Школа преузима запослене у Издвојеном одељењу „11.
Новембар“ Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке о
укидању основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти.
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Члан 15.
Школа је дужна да преузима матичне књиге и другу евиденцију у односу на средства из
члана 6., ученике из члана 13. и запослене из члана 14. ове одлуке од Основне школе
„Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке о укидању основне школе
„Стеван Сремац“ у Сенти, закључно са 31. августом 2019. године
Члан 16.
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: 61-11/2019-I
Дана: 19. јула 2019. године
Сента

Заменик председника Скупштине општине Сента
Тибор Патаки с.р.

Образложење:
Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 21. марта 2019. године, по
прибављеном мишљењу Извршног одбора Националног савета мађарске националне
мањине број В/З/85/2019 од 20. марта 2019. године, донела је Одлуку о мрежи јавних
основних школа на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
8/2019).
Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводине, дана 19. јуна 2019. године, решењем
број 022-326/2019. године, дала је сагласност на горе наведену Одлуку о мрежи јавних
основних школа на територији општине Сента.
Према горе наведеној Одлуци о мрежи јавних основних школа на територији општине
Сента, уместо једне основне школе - Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти и основне
музичке школе - Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти:
„Основно образовање и васпитање на територији општине Сента остварује се у:
- четири (4) основнe матичнe школe и три (3) издвојенa одељења за образовање
ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда,
- једној (1) основној матичној школи за музичко образовање и четири (4) издвоjена
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.
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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.
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 се 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 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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Одредбама члана 90. став 1. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – други закони), прописано је:
„Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправе, национални савети националних мањина и друго правно или физичко лице.
Према оснивачу, установа може да буде јавна установа или приватна установа.
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе је оснивач
јавне установе“.
Одредбом члана 91. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе, ако:
1) постоји потреба за васпитањем и образовањем деце, образовањем и васпитањем
ученика или образовањем одраслих на одређеном подручју;
2) има програм образовања и васпитања;
3) има обезбеђена средства за оснивање и рад“.
Одредбама члана 118. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Министар именује привремени орган управљања установе ако јединица локалне
самоуправе не именује орган управљања до истека мандата претходно именованим
члановима органа управљања.
Мандат привременог органа управљања установе траје до именовања новог органа
управљања од стране јединице локалне самоуправе“.
Одредбом члана 125. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Вршиоца дужности директора установе чије седиште се налази на територији Аутономне
покрајине Војводине, именује надлежни орган аутономне покрајине“.
Одредбом члана 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања,
прописано је:
„Послови утврђени чланом 4. став 8, чланом 28. ст. 5. и 6, чланом 52. став 5, чланом 67.
став 4, чланом 81, чланом 93. став 2, чланом 94. став 5, чланом 95, чланом 98. ст. 6. и 9,
чланом 104. ст. 5-7 и став 10, чланом 105. ст. 3. и 4, чланом 106. став 1, ст. 3-5 и ст. 8, 9. и
11, чланом 107. став 3, чланом 117. ст. 6. и 7, чланом 118. став 1, чланом 122. (послови
полагања испита за директора), чланом 125. став 2, чланом 126. став 3, чланом 132.
(послови полагања испита за лиценцу за секретара) и чланом 145. (послови полагања
испита за лиценцу), поверавају се аутономној покрајини.
Одредбом члана 3. став 1. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број,
42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон и 83/2014 - др. закон), прописано је: „Ради
обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом
утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и
студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци,
социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе“.
Одредбом члана 4. Закона о јавним службама, прописано је: „Установу, предузеће и други
облик организовања за обављање делатности односно послова из члана 3. овог закона
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могу основати: Република, аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка
лица“.
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), прописано је:
„Скупштина општине, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом“.
Одредбом члана 45. став 1. тачка 11) Статута општине Сента („Службени лист општине
Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, оснива
установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног
образовања и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница,
социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, омладине,
дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање“.
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина
општине Сента својим закључком је утврдило предлог Одлуке о оснивању основне школе
„Стеван Сремац“ у Сенти и упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и
усвајање.
Скупштина општине Сента након разматрања предлога Општинског већа донела је
Одлуку о оснивању основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти.
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107.
На основу члана 90. став 1. Закона о основама система образовања ("Службени гласник
РС", бр. 88/2017, 27/20178 – други закона и 10/2019), члана 4. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС", број, 42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон и 83/2014 - др. закон),
члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 11)
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштине
општине Сента на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТУРЗО ЛАЈОШ“ У СЕНТИ
Члан 1.
Оснива се Основна школа „Турзо Лајош“ у Сенти (у даљем тексту: Школа) за обављање
делатности основног образовања и васпитања.
Члан 2.
Школа ће пословати под називом: Основна школа „Турзо Лајош“.
Члан 3.
Седиште Школе је у Сенти, улица Железничка број 44.
Члан 4.
Делатност Школе је основно образовање и васпитање (Шифра: 8520).
Члан 5
На оснивање, организацију и рад школе примењују се прописи о јавним службама,
основној школи и Закон о основама система образовања и васпитања.
Члан 6.
Средства за оснивање и почетак рада Школе чине средства Издвојеног одељења „Турзо
Лајош„ Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке о
укидању основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти, са билансним стањем на дан 31.
августа 2019. године.
Средства за обављање делатности школе обезбеђују се у складу са законом.
Члан 7.
Школа почиње са радом 1. септембра 2019. године.
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Члан 8.
Школа остварује план и програм наставе и учења основног образовања и васпитања
од првог до осмог разреда основне школе, почев од школске 2019/2020 године.
План и програм наставе и учења основног образовања и васпитања, школа остварује на
српском и мађарском језику.
Члан 9.
До именовања школског одбора Школе надлежни орган Аутономне покрајине Војводине
образоваће привремени школски одбор који има 9 чланова.
Члан 10.
Привремени школски одбор Школе:
1. донеће статут Школе у року од 8 дана од дана именовања;
2. донеће школски програм и годишњи план рада Школе;
3. обављаће друге послове из надлежности школског одбора утврђене законом.
Члан 11.
До избора директора Школе његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења
вршилац дужности директора Школе, кога ће именовати надлежни орган Аутономне
покрајине Војводине.
Члан 12.
Школа ће донети опште акте у року од 15 дана од дана доношења статута Школе.
Члан 13.
Ученици који су започели стицање основног образовања и васпитања у Издвојеном
одељењу „Турзо Лајош„ Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу
Одлуке о укидању основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти, наставиће стицање основног
образовања и васпитања у Школи почев од 1. септембра 2019. године.
Члан 14.
Даном почетка рада Школа преузима запослене у Издвојеном одељењу „Турзо Лајош„
Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке о укидању
основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти.
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Члан 15.
Школа је дужна да преузима матичне књиге и другу евиденцију у односу на средства из
члана 6., ученике из члана 13. и запослене из члана 14. ове одлуке од Основне школе
„Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке о укидању основне школе
„Стеван Сремац“ у Сенти, закључно са 31. августом 2019. године
Члан 16.
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: 61-10/2019-I
Дана: 19. јула 2019. године
Сента

Заменик председника Скупштине општине Сента
Тибор Патаки с.р.

Образложење:
Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 21. марта 2019. године, по
прибављеном мишљењу Извршног одбора Националног савета мађарске националне
мањине број В/З/85/2019 од 20. марта 2019. године, донела је Одлуку о мрежи јавних
основних школа на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
8/2019).
Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводине, дана 19. јуна 2019. године, решењем
број 022-326/2019. године, дала је сагласност на горе наведену Одлуку о мрежи јавних
основних школа на територији општине Сента.
Према горе наведеној Одлуци о мрежи јавних основних школа на територији општине
Сента, уместо једне основне школе - Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти и основне
музичке школе - Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти:
„Основно образовање и васпитање на територији општине Сента остварује се у:
- четири (4) основнe матичнe школe и три (3) издвојенa одељења за образовање
ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда,
- једној (1) основној матичној школи за музичко образовање и четири (4) издвоjена
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.
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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.
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 се 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 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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Одредбама члана 90. став 1. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – други закони), прописано је:
„Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправе, национални савети националних мањина и друго правно или физичко лице.
Према оснивачу, установа може да буде јавна установа или приватна установа.
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе је оснивач
јавне установе“.
Одредбом члана 91. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе, ако:
1) постоји потреба за васпитањем и образовањем деце, образовањем и васпитањем
ученика или образовањем одраслих на одређеном подручју;
2) има програм образовања и васпитања;
3) има обезбеђена средства за оснивање и рад“.
Одредбама члана 118. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Министар именује привремени орган управљања установе ако јединица локалне
самоуправе не именује орган управљања до истека мандата претходно именованим
члановима органа управљања.
Мандат привременог органа управљања установе траје до именовања новог органа
управљања од стране јединице локалне самоуправе“.
Одредбом члана 125. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Вршиоца дужности директора установе чије седиште се налази на територији Аутономне
покрајине Војводине, именује надлежни орган аутономне покрајине“.
Одредбом члана 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања,
прописано је:
„Послови утврђени чланом 4. став 8, чланом 28. ст. 5. и 6, чланом 52. став 5, чланом 67.
став 4, чланом 81, чланом 93. став 2, чланом 94. став 5, чланом 95, чланом 98. ст. 6. и 9,
чланом 104. ст. 5-7 и став 10, чланом 105. ст. 3. и 4, чланом 106. став 1, ст. 3-5 и ст. 8, 9. и
11, чланом 107. став 3, чланом 117. ст. 6. и 7, чланом 118. став 1, чланом 122. (послови
полагања испита за директора), чланом 125. став 2, чланом 126. став 3, чланом 132.
(послови полагања испита за лиценцу за секретара) и чланом 145. (послови полагања
испита за лиценцу), поверавају се аутономној покрајини.
Одредбом члана 3. став 1. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број,
42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон и 83/2014 - др. закон), прописано је: „Ради
обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом
утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и
студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци,
социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе“.
Одредбом члана 4. Закона о јавним службама, прописано је: „Установу, предузеће и други
облик организовања за обављање делатности односно послова из члана 3. овог закона
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могу основати: Република, аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка
лица“.
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), прописано је:
„Скупштина општине, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом“.
Одредбом члана 45. став 1. тачка 11) Статута општине Сента („Службени лист општине
Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, оснива
установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног
образовања и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница,
социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, омладине,
дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање“.
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина
општине Сента својим закључком је утврдило предлог Одлуке о оснивању основне школе
„Турзо Лајош“ у Сенти и упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и
усвајање.
Скупштина општине Сента након разматрања предлога Општинског већа донела је
Одлуку о оснивању основне школе „Турзо Лајош“ у Сенти.
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108.
На основу члана 90. став 1. Закона о основама система образовања ("Службени гласник
РС", бр. 88/2017, 27/20178 – други закона и 10/2019), члана 4. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС", број, 42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон и 83/2014 - др. закон),
члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 11)
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштине
општине Сента на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ У СЕНТИ
Члан 1.
Оснива се Основна школа „Петефи Шандор“ у Сенти (у даљем тексту: Школа) за
обављање делатности основног образовања и васпитања.
У оквиру Основне школе „Петефи Шандор“ у Сенти организује се издвојено
одељење, и то: Издвојено одељење „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем Брегу.
Члан 2.
Школа ће пословати под називом: Основна школа „Петефи Шандор“.
Члан 3.
Седиште Школе је у Сенти, улица Арпадова број 83.
Члан 4.
Делатност Школе је основно образовање и васпитање (Шифра: 8520).
Члан 5
На оснивање, организацију и рад школе примењују се прописи о јавним службама,
основној школи и Закон о основама система образовања и васпитања.
Члан 6.
Средства за оснивање и почетак рада Школе чине средства Издвојеног одељења „Спомен
школа„ и Издвојеног одељења „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем Брагу, Основне школе
„Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке о укидању основне школе
„Стеван Сремац“ у Сенти, са билансним стањем на дан 31. августа 2019. године.
Средства за обављање делатности школе обезбеђују се у складу са законом.
Члан 7.
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Школа почиње са радом 1. септембра 2019. године.

Члан 8.
Школа остварује план и програм наставе и учења основног образовања и васпитања
од првог до осмог разреда основне школе, почев од школске 2019/2020 године.
План и програм наставе и учења основног образовања и васпитања, школа остварује на
српском и мађарском језику.
Члан 9.
До именовања школског одбора Школе надлежни орган Аутономне покрајине Војводине
образоваће привремени школски одбор који има 9 чланова.
Члан 10.
Привремени школски одбор Школе:
1. донеће статут Школе у року од 8 дана од дана именовања;
2. донеће школски програм и годишњи план рада Школе;
3. обављаће друге послове из надлежности школског одбора утврђене законом.
Члан 11.
До избора директора Школе његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења
вршилац дужности директора Школе, кога ће именовати надлежни орган Аутономне
покрајине Војводине.
Члан 12.
Школа ће донети опште акте у року од 15 дана од дана доношења статута Школе.
Члан 13.
Ученици који су започели стицање основног образовања и васпитања у Издвојеном
одељењу „Спомен школа„ и Издвојеном одељењу „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем
Брагу, Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке о
укидању основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти, наставиће стицање основног
образовања и васпитања у Школи почев од 1. септембра 2019. године.
Члан 14.
Даном почетка рада Школа преузима запослене у Издвојеном одељењу „Спомен школа„ и
Издвојеном одељењу „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем Брагу, Основне школе „Стеван
Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке о укидању основне школе „Стеван
Сремац“ у Сенти.
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Члан 15.
Школа је дужна да преузима матичне књиге и другу евиденцију у односу на средства из
члана 6., ученике из члана 13. и запослене из члана 14. ове одлуке од Основне школе
„Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке о укидању основне школе
„Стеван Сремац“ у Сенти, закључно са 31. августом 2019. године
Члан 16.
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: 61-9/2019-I
Дана: 19. јула 2019. године
Сента

Заменик председника Скупштине општине Сента
Тибор Патаки с.р.

Образложење:
Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 21. марта 2019. године, по
прибављеном мишљењу Извршног одбора Националног савета мађарске националне
мањине број В/З/85/2019 од 20. марта 2019. године, донела је Одлуку о мрежи јавних
основних школа на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
8/2019).
Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводине, дана 19. јуна 2019. године, решењем
број 022-326/2019. године, дала је сагласност на горе наведену Одлуку о мрежи јавних
основних школа на територији општине Сента.
Према горе наведеној Одлуци о мрежи јавних основних школа на територији општине
Сента, уместо једне основне школе - Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти и основне
музичке школе - Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти:
„Основно образовање и васпитање на територији општине Сента остварује се у:
- четири (4) основнe матичнe школe и три (3) издвојенa одељења за образовање
ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда,
- једној (1) основној матичној школи за музичко образовање и четири (4) издвоjена
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
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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.
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 се 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 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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Одредбама члана 90. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – други закони), прописано је:
„Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправе, национални савети националних мањина и друго правно или физичко лице.
Према оснивачу, установа може да буде јавна установа или приватна установа.
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе је оснивач
јавне установе“.
Одредбом члана 91. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе, ако:
1) постоји потреба за васпитањем и образовањем деце, образовањем и васпитањем
ученика или образовањем одраслих на одређеном подручју;
2) има програм образовања и васпитања;
3) има обезбеђена средства за оснивање и рад“.
Одредбама члана 118. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Министар именује привремени орган управљања установе ако јединица локалне
самоуправе не именује орган управљања до истека мандата претходно именованим
члановима органа управљања.
Мандат привременог органа управљања установе траје до именовања новог органа
управљања од стране јединице локалне самоуправе“.
Одредбом члана 125. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Вршиоца дужности директора установе чије седиште се налази на територији Аутономне
покрајине Војводине, именује надлежни орган аутономне покрајине“.
Одредбом члана 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања,
прописано је:
„Послови утврђени чланом 4. став 8, чланом 28. ст. 5. и 6, чланом 52. став 5, чланом 67.
став 4, чланом 81, чланом 93. став 2, чланом 94. став 5, чланом 95, чланом 98. ст. 6. и 9,
чланом 104. ст. 5-7 и став 10, чланом 105. ст. 3. и 4, чланом 106. став 1, ст. 3-5 и ст. 8, 9. и
11, чланом 107. став 3, чланом 117. ст. 6. и 7, чланом 118. став 1, чланом 122. (послови
полагања испита за директора), чланом 125. став 2, чланом 126. став 3, чланом 132.
(послови полагања испита за лиценцу за секретара) и чланом 145. (послови полагања
испита за лиценцу), поверавају се аутономној покрајини.
Одредбом члана 3. став 1. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број,
42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон и 83/2014 - др. закон), прописано је: „Ради
обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом
утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и
студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци,
социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе“.
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Одредбом члана 4. Закона о јавним службама, прописано је: „Установу, предузеће и други
облик организовања за обављање делатности односно послова из члана 3. овог закона
могу основати: Република, аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка
лица“.
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), прописано је:
„Скупштина општине, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом“.
Одредбом члана 45. став 1. тачка 11) Статута општине Сента („Службени лист општине
Сента“, бр. 4/2019), прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, оснива
установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног
образовања и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница,
социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, омладине,
дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање“.
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина
општине Сента својим закључком је утврдило предлог Одлуке о оснивању основне школе
„Петефи Шандор“ у Сенти и упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и
усвајање.
Скупштина општине Сента након разматрања предлога Општинског већа донела је
Одлуку о оснивању основне школе „Петефи Шандор“ у Сенти.
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109.
На основу члана 90. став 1. Закона о основама система образовања ("Службени гласник
РС", бр. 88/2017, 27/20178 – други закона и 10/2019), члана 4. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС", број, 42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон и 83/2014 - др. закон),
члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 11)
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштине
општине Сента на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН“ У ТОРЊОШУ
Члан 1.
Оснива се Основна школа „Темеркењ Иштван“ у Торњошу (у даљем тексту: Школа) за
обављање делатности основног образовања и васпитања.
У оквиру Основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, организују се у два
издвојена одељења, и то:
1. Издвојено одељење „Кеви“ у Кевију и
2. Издвојено одељење „Богараш“ у Богарашу.
Члан 2.
Школа ће пословати под називом: Основна школа „Темеркењ Иштван“.
Члан 3.
Седиште Школе је у Торњошу, улица Радноти Миклоша број 12.
Члан 4.
Делатност Школе је основно образовање и васпитање (Шифра: 8520).
Члан 5
На оснивање, организацију и рад школе примењују се прописи о јавним службама,
основној школи и Закон о основама система образовања и васпитања.
Члан 6.
Средства за оснивање и почетак рада Школе чине средства Издвојеног одељења
„Темеркењ Иштван“ у Торњошу, Издвојеног одељења „Богараш“ у Богарашу и
Издвојеног одељења „Кеви“ у Кевију, Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти која се
укида на основу Одлуке о укидању основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти, са
билансним стањем на дан 31. августа 2019. године.
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Средства за обављање делатности школе обезбеђују се у складу са законом.
Члан 7.
Школа почиње са радом 1. септембра 2019. године.

Члан 8.
Школа остварује план и програм наставе и учења основног образовања и васпитања
од првог до осмог разреда основне школе, почев од школске 2019/2020 године.
План и програм наставе и учења основног образовања и васпитања, школа остварује на
српском и мађарском језику.
Члан 9.
До именовања школског одбора Школе надлежни орган Аутономне покрајине Војводине
образоваће привремени школски одбор који има 9 чланова.
Члан 10.
Привремени школски одбор Школе:
1. донеће статут Школе у року од 8 дана од дана именовања;
2. донеће школски програм и годишњи план рада Школе;
3. обављаће друге послове из надлежности школског одбора утврђене законом.
Члан 11.
До избора директора Школе његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења
вршилац дужности директора Школе, кога ће именовати надлежни орган Аутономне
покрајине Војводине.
Члан 12.
Школа ће донети опште акте у року од 15 дана од дана доношења статута Школе.
Члан 13.
Ученици који су започели стицање основног образовања и васпитања у Издвојеном
одељењу „Темеркењ Иштван“ у Торњошу, Издвојеном одељењу „Богараш“ у Богарашу и
Издвојеном одељењу „Кеви“ у Кевију, Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти која се
укида на основу Одлуке о укидању основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти, наставиће
стицање основног образовања и васпитања у Школи почев од 1. септембра 2019. године.
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Члан 14.
Даном почетка рада Школа преузима запослене у Издвојеном одељењу „Темеркењ
Иштван“ у Торњошу, Издвојеном одељењу „Богараш“ у Богарашу и Издвојеном одељењу
„Кеви“ у Кевију, Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке
о укидању основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти.
Члан 15.
Школа је дужна да преузима матичне књиге и другу евиденцију у односу на средства из
члана 6., ученике из члана 13. и запослене из члана 14. ове одлуке од Основне школе
„Стеван Сремац” у Сенти која се укида на основу Одлуке о укидању основне школе
„Стеван Сремац“ у Сенти, закључно са 31. августом 2019. године
Члан 16.
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: 61-12/2019-I
Дана: 19. јула 2019. године
Сента

Заменик председника Скупштине општине Сента
Тибор Патаки с.р.

Образложење:
Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 21. марта 2019. године, по
прибављеном мишљењу Извршног одбора Националног савета мађарске националне
мањине број В/З/85/2019 од 20. марта 2019. године, донела је Одлуку о мрежи јавних
основних школа на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
8/2019).
Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводине, дана 19. јуна 2019. године, решењем
број 022-326/2019. године, дала је сагласност на горе наведену Одлуку о мрежи јавних
основних школа на територији општине Сента.
Према горе наведеној Одлуци о мрежи јавних основних школа на територији општине
Сента, уместо једне основне школе - Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти и основне
музичке школе - Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти:
„Основно образовање и васпитање на територији општине Сента остварује се у:
- четири (4) основнe матичнe школe и три (3) издвојенa одељења за образовање
ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда,
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- једној (1) основној матичној школи за музичко образовање и четири (4) издвоjена
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 „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.
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 се 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.
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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 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“.
Одредбама члана 90. став 1. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – други закони), прописано је:
„Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправе, национални савети националних мањина и друго правно или физичко лице.
Према оснивачу, установа може да буде јавна установа или приватна установа.
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе је оснивач
јавне установе“.
Одредбом члана 91. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе, ако:
1) постоји потреба за васпитањем и образовањем деце, образовањем и васпитањем
ученика или образовањем одраслих на одређеном подручју;
2) има програм образовања и васпитања;
3) има обезбеђена средства за оснивање и рад“.
Одредбама члана 118. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Министар именује привремени орган управљања установе ако јединица локалне
самоуправе не именује орган управљања до истека мандата претходно именованим
члановима органа управљања.
Мандат привременог органа управљања установе траје до именовања новог органа
управљања од стране јединице локалне самоуправе“.
Одредбом члана 125. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је:
„Вршиоца дужности директора установе чије седиште се налази на територији Аутономне
покрајине Војводине, именује надлежни орган аутономне покрајине“.
Одредбом члана 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања,
прописано је:
„Послови утврђени чланом 4. став 8, чланом 28. ст. 5. и 6, чланом 52. став 5, чланом 67.
став 4, чланом 81, чланом 93. став 2, чланом 94. став 5, чланом 95, чланом 98. ст. 6. и 9,
чланом 104. ст. 5-7 и став 10, чланом 105. ст. 3. и 4, чланом 106. став 1, ст. 3-5 и ст. 8, 9. и
11, чланом 107. став 3, чланом 117. ст. 6. и 7, чланом 118. став 1, чланом 122. (послови
полагања испита за директора), чланом 125. став 2, чланом 126. став 3, чланом 132.
(послови полагања испита за лиценцу за секретара) и чланом 145. (послови полагања
испита за лиценцу), поверавају се аутономној покрајини.
Одредбом члана 3. став 1. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број,
42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон и 83/2014 - др. закон), прописано је: „Ради
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обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом
утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и
студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци,
социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе“.
Одредбом члана 4. Закона о јавним службама, прописано је: „Установу, предузеће и други
облик организовања за обављање делатности односно послова из члана 3. овог закона
могу основати: Република, аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка
лица“.
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о јавним службама ("Службени гласник РС",
бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона 83/2005 - испр. др. закона и
83/2014 - др. закон), прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, оснива
службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши
надзор над њиховим радом“.
Одредбом члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), прописано је:
„Скупштина општине, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом“.
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина
општине Сента својим закључком је утврдило предлог Одлуке о оснивању основне школе
„Темеркењ Иштван“ у Торњошу и упутило је Скупштини општине Сента на разматрање
и усвајање.
Скупштина општине Сента након разматрања предлога Општинског већа донела је
Одлуку о оснивању основне школе „Темеркењ Иштван“ у Торњошу.
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110.

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, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 30. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019.
годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), Председник општине дана 02. Јула 2019. године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о oтварању апропријације
I
На основу уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне
самоуправе, отвара се нови пројекат у Разделу 5, у програму 15 Локална самоуправа, активност:
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Пројекат: 0602-09 Надоградња Е
скупштинског система, функционална класификација 130, извор финансирања 07, позиција 77/1
економска класификација 512200 Административна опрема са износом од 648.000,00 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,
99/2016,113/2017, 95/2018 и 31/2019) Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од
Републике у корист нивоа општина (конто: 733251) увећава се са износом од 648.000,00 динара.
III
Новчана средства из члана I овог решења су наменског карактера и уботреби ће се са
пројектом 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 својом
актом определи другом нивоу власти наменског трансфера средстава, 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 извршење
расхода по том основу.
Буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Председник општине
Број: 400- 32/2019-II
Дана: 02. Јула 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.
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111.

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, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019.
годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), Председник општине дана 25. Јуна 2019. године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о повећању апропријације

I
На основу захтева за повећање апроприације Српски Културни Центар Стеван Сремац из
Сенте од дана 17.06.2019.г. уговор о донацији, повећава се апропријација у разделу 5. Општинске
управе Сента- Глава 5.05. Програм 13: Развој културе и информисања, Програмска активност
1201-0001 Функционисање локалних установа културе, Функција 820, извор финансирања 08Добровљјне трансфере од физичких и правних лица, економска класификација 423- Услуге по
уговору повећава се у износу од 25.000,00 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), Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина
(конто:744151) увећава се за 25.000,00 динара, и то са 7.156.000,00 на 7.181.000,00 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: 400-29 /2019-II
Дана: 25. Јуна 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ.с.р.
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112.
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, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019.
годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), Председник општине дана 25. Јуна 2019. године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 8.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2019.годину у Разделу 5. Општинска управа.
У оквиру Програма 11.: Социјална и дечја заштита- Центар за Социјални Рад
Програмска активност: 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи, извор
финансирања 01, позиција 44, економска класификација 421 – Стални трошкови 2.290.000,00
динара умањује се за износ од 120.000,00 динара, те износи 2.170.000,00 динара;
У оквиру Програма 11.: Социјална и дечја заштита- Центар за Социјални Рад
Програмска активност: 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи, извор
финансирања 01, позиција 44, економска класификација 422 – Трошкови путовања 100.000,00
динара повећава се са износом 120.000,00 динара, те износи 220.000,00 динара.
II
О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе
општине Сента.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Република Србија
Председник општине
Број: 400-30/2019-II
Дана: 15. Јуна 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.
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113.
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, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019.
годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), Председник општине дана 26. Јуна 2019. године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 8.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2019. годину у Разделу 5. Општинска управа,
Глава 5.00.03 Сенћанска Гимназија
У оквиру Програма 2003.: Средње образовање и васпитање
Програмска активност: 0001 Функционисање средњих школа 01, позиција 184, економска
класификација 463000 – Трансфери осталим нивоима власти износ од 26.361.000,00 динара
остаје непромењен а у оквиру тога конто намена 421200 -Енергетске услуге- умањује се са
износом од 250.000,00 динара, конто намена 512100 - опреме за саобраћај умањује се са износом
од 20.000,00 динара, конто намена 421900- Остали непоменути трошкови повећавају се са
износом од 15.000,00 динара, конто намена 426900 -Материјали за посебне намене повећавају се
са износом од 80.000,00 динара конто намена 425100- Текуће поправке и одржавање зграда и
објекта повећавају се са износом од 30.000,00 динара . конто намена 425200- Текуће поправке и
одржавање опреме повећавају се са износом од 110.000,00 динара . конто намена 426100 Административни материјали повећавају се са износом од 10.000,00 динара конто намена 426300
-Материјал за образовање и усавршавање запослених повећавају се са износом од 25.000,00
динара
II
Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је
планирањем неодговарајуће структуре средстава у оквиру позиција 184.
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: 400-28 /2019-II
Дана: 25. Јуна 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с. р.
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114.
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, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019.
годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), Председник општине дана 27. Јуна 2019. године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о повећању апропријације
I
На основу захтева за повећање апроприације Дечји Вртић Снежана- Хофехерке из Сенте
од дана 30.05.2019.г. уговор о донацији, повећава се апропријација у разделу 5. Општинске
управе Сента- Глава 5.01. Програм 8: Предшколско образовање и васпитање, Програмска
активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања,
Функција 911, извор финансирања 08- Добровoљјне трансфере од физичких и правних лица,
економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти повећава се у износу од 5.620.000,00
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), Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина
(конто:744151) увећава се за 5.620.000,00 динара, и то са 7.181.000,00 на 12.801.000,00 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: 400-35/2019-II
Дана: 27. Јуна 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ.с.р.
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115.
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, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019.
годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), Председник општине дана 27. Јуна 2019. године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 8.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2019.годину у Разделу 5. Општинска управа,
5.07- Месне заједнице- на основу захтева Месна заједница Торњош
У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност: 0002- Функционисање месних заједница, извор финансирања 01,
позиција 320, економска класификација 421 – Стални трошкови 105.100,00 динара умањује се за
износ од 9.071,20 динара, те износи 96.028,80 динара;
У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност: 0002- Функционисање месних заједница, извор финансирања 01,
позиција 324, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање 69.188,00 динара
умањује се за износ од 6.918,80 динара, те износи 62.269,20 динара;
У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност: 0002- Функционисање месних заједница, извор финансирања 01,
позиција 328, економска класификација 512 – Машине и опрема повећава се са износом 15.990,00
динара, те износи 15.990,00 динара.
II
О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе
општине Сента.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Република Србија
Председник општине
Број: 400-34/2019-II
Дана: 26. Јуна 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.
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116.
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, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента за 2019.
годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), Председник општине дана 02. Јула 2019. године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
I
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 8.
Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2019. годину у Разделу 5. Општинска управа,
У оквиру Програма 0602.: Oпште услуге локалне самоуправе
Пројекат: 0602-08 Капитално одржавање и текуће поправке објеката у својини општине
Сента, извор финансирања 01, позиција 83, економска класификација 511000 – Зграде и
грађевински објекти износ од 10.000.000,00 динара умањује се са износом од 1.000.000,00
динара,
У оквиру Програма 0602.: Oпште услуге локалне самоуправе
Пројекат: 0602-01 Превоз ученика основаца, извор финансирања 01, позиција 183/1,
економска класификација 472000 – Накнада за социјалну заштиту из буџета износ од
1.800.000,00 динара повећава се са износом од 1.000.000,00 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: 400-31/2019-II
Дана: 02. Јул 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.
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117.

На основу члана 61. и 69. 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, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 18. Одлуке о буџету
општине Сента за 2019. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61.
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), Председник
општине дана 02. Јула 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Сента за 2019. годину у
Разделу 5. Општинска управа
У оквиру Програма 15.: Локална самоуправа
Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва, функционална
класификација 160, извор финансирања 01 Приходи из буџета, на позицији 85, економска
класификација 499000 – текућа буџетска резерва износ од 847.959,67 динара, одобрава се
употреба средстава у износу од 69.600,00 динара за повећање позиције 77/1 економска
класификација 512200 Административна опрема са износом од 19.200,00 динара и
отварање нове позиције 77/2 економска класификација 423500 – Стручне услуге у износу
од 50.400,00 динара у Разделу 5 у програму 15 Локална самоуправа, Aктивност: 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Пројекат: 0602-09 Надоградња
Е скупштинског система, функционална класификација 130, извор финансирања 01
II
Новчана средства из члана I овог решења су наменског карактера и употребиће се
за пројектом предвиђене намене.
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
Аутономна Покрајина Војводине
Председник општине
Број: 400-33/2019-II
Дана: 02. Јула 2019. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р.
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Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444
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