
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 17. ГОДИНА XLIX 

3. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



На основу члана 78. тачка 1. Статута општине Сента („ Службени лист општине Сента“, бр. 
5/2011) и члана 8. Правилника о начину финансирања врхунског спорта у општини Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 14/2014),  Општинско веће општине Сента, дана 02. 
децембра  2014. године расписује следећи 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за финансирање врхунског спорта из буџета општине Сента за 2014. годину 

1. Укупан износ средстава за финансирање врхунског спорта из буџета општине  Сента за
2014. годину износи  

626.000,00 динара 
и предвиђена су у функцији 810, позиција 288, економска класификација 481-08. 

2. Право на дотацију врхунских спортиста  имају чланови спортских организација у
општини Сента, који су постигли резултате на следећим такмичењима и то по следећим 
принципима приоритета : 

 Први приоритет: 1-6 место освојено на олимпијским играма,

 Други приоритет: 1-3 место на:
1. Светском првенству,
2. Европском првенству,
3. Универзијади,
4. Медитеранским играма,
5. Балканском првенству,
6. Омладинским олимпијским играма,
7. Европском омладинском фестивалу младих,

 Трећи приоритет: освојено прво место на државном првенству-уколико је остварен резултат
у сениорској категорији

Вреднују се резултати остварени  у 2013. и 2014. години 
           Спортисти  се вреднују за најбољи лични резултат по једном приоритету. 

3. По расписаном конкурсу за финансирање врхунског спорта, спортске организације
чланови Спортског савеза општине Сента, подносе пријаве на обрасцу,који је саставни део овог 
конкурса,  у предвиђеном року. 

Сем пријаве, спортске организације достављају доказе у писаној форми у виду билтена, 
диплома, захвалница, спискова савеза или документа који потврђују статус спортисте. 

4. Комисија на основу свих приспелих пријава израђује бодовања спортиста. Бодовање се
врши по принципу , да свако место освојено у оквиру утврђених приоритета се вреднује са 
основним бројем од 10 бодова  на следећи начин :  
- Први приоритет – освојена места на олимпијским играма :        1 место 140 бодова 

2 место  130 бодова 
3 место  120 бодова 
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4 место  110 бодова 
5 место  100 бодова 
6 место    90 бодова 

- Други приоритет – освојено 1-3 место на Светском првенству 80 бодова 
на Европском првенству 70  бодова
на Универзијади 60  бодова 
на Медитеранским играма             50  бодова 
на Омладинским олимп.играма    30  бодова 
на Европском омладинском 

фестивалу младих                      20 бодова   
стим да код вредновања 2. и 3. места на овим такмичењима прeдвиђени број бодова се умањује за 
1/3 или 2/3 основног броја од 10 бодова. 

- Трећи приоритет- прво место на државном првенству у сениорској 
категорији 10 бодова 

Укупан збир бодова по пристиглим пријавама одређује вредност једног бода у односу на 
расположива буџетска средства. 

5. Јавни конкурс се објављује дана 03. децембра 2014. године на огласној табли Општинске
управе општине Сента, у "Службеном листу општине Сента" и на званичној интернет 
презентацији  општине Сента. 

6. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА, 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 12. децембар  2014. године, до 14,00 часова.  

7. 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  

8. О спроведеном поступку јавног конкурса комисија води записник и сачињава предлог
одлуке о финансирању врхунског спорта из буџета општине Сента и исту доставља Председнику 
општине  у року од 3 дана од дана закључења конкурса. 

9. Председник општине на основу записника и предлога комисије доноси одлуку о
финансирању врхунског спорта из буџета општине Сента у року од пет дана од дана пријема 
докумената од комисије. 

10. О резултатима јавног конкурса Председник општине обавештава учеснике у поступку у
року од осам дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног конкурса. 
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11. На одлуку Председника о финансирању врхунског спорта из буџета општине Сента
учесници конкурса имају право да поднесу приговор Општинском већу  општине Сента , у року од 
осам дана од дана достављања. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Општинско веће  општине Сента 
Број: 66-8/2014-III
Дана: 02. децембра 2014. године  
С е н т а 

Председник Општинског већа  општине Сента 

Рудолф Цегледи  c. p. 
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ППРРИИЈЈААВВАА    
ЗЗАА  ФФИИННААННССИИРРААЊЊЕЕ  ВВРРХХУУННССККООГГ  ССППООРРТТАА    ИИЗЗ  ББУУЏЏЕЕТТАА  ООППШШТТИИННЕЕ  

ССЕЕННТТАА  ЗЗАА  22001144..  ГГООДДИИННУУ    

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 

Број рачуна 
Пословна банка 

Лице одговорно за 
потписивање рачуна 

Име и презиме кандидата 

Врста приоритета: 
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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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________

________

________

________

________

________



Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Начелник Општинске управе 
Број: 031-40/2014-IV 
Дана: 19. 11. 2014. 

На основу члана 54. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, 
бр. 129/07), у вези члана 299. Породичног закона  (“Службени гласник РС”, бр. 18/05) и 
члана 15. Статута Општине Сента (“Службени лист општине Сента”, бр. 5/2011), 
Начелник Општинске управе Општине Сента доноси следеће  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

I. 

Oвим решењем одређују се просторије за склапање брака на територији Општине 
Сента : 

1. за насељено место Сента:

 у пословној згради Скупштине општине Сента , у Сенти,Главни трг 1. и то:

- Велика сала ( канцеларија број 37),осим за време свечаних манифестација
поводом Празника општине 11.,12. и 13. септембра,

- Зелена сала ( канцеларија бр. 39 ),
-“ Андрушко сала” ( канцеларија бр. 35 )

 у седишту месних заједница и то :

- месна заједница Топарт, Сента, ул. Радноти Миклоша 15.
- месна заједница Алвег , Сента, ул. Карађорђева 39.
- месна заједница Кертек, Сента, ул. Јожеф Атила 54.

 у Павиљону, у парку испред пословне зграде Скупштине општине Сента

2. у осталим насељеним местима на адресама месних заједница и то :

- Горњи Брег-     Мали Сокак 59.
- Богараш- ул. Маршала Тита 29.
- Торњош –ул. Свети Стефан 7.
- Кеви- ул. Арањ Јаноша 2.
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3.  на другом месту- уз дозволу матичара под условима из члана 299. став 3.  Закона о 
породичним односима (“Службени гласник РС” бр. 18/05). 
 

II . 
 

Просторије из претходног става , ради обављања церемоније закључивања брака се 
користе без накнаде  , а у случају склапања брака на другом месту по тачци 3. става I. овог 
решења плаћа се накнада ради покривања стварних трошкова изласка службеног лица- 
матичара, сходно одредбама Одлуке о условима и начину уступања на коришћење 
просторија у пословној згради Скупштине општине Сента и павиљона у парку испред 
пословне зграде Скупштине општине Сента и вршења услуге од стране општинске управе 
(“ Службени лист општине Сента“, бр. 22/2013 ).  

 
 

III. 
 

Ово Решење се објављује у “Службеном листу  општине Сента” . 
 
 
                                                                    Начелник Општинске управе општине Сента 
                                                                                          Пастор Марија с. р. 
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Садржај: 
 

131 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2014. ГОДИНУ 
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132 
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРИЈЕ ЗА СКЛАПАЊЕ БРАКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
 
 

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

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

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. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 

ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 

ТИРАЖ: 200 ком. 
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