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05. 
На основу члана 46. став 1. тачка 1., став 2. и став 3. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – 
аутентично тумачење и 68/2020) Скупштина општине Сента на седници одржаној 01. 
фебруара 2021. године донела је  
 
 

РЕШЕЊE  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА  

 
I  

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Скупштине општине Сента :  
МИРОСЛАВА БАСАРИЋА из Сенте, ул. Дежеа Костолањија бр. 28, са Изборне листе „ 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ - ALEKSANDAR VUČIĆ – 
GYERMEKEINKÉRT “, због подношења оставке.  
 

II  
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Сента”.  

 
Образложење: 

 
Одборник Скупштине општине Сента, Мирослав Басарић из Сенте поднео је дана 01. фебруара 
2021. године усмену оставку на место одборника на седници Скупштине општине Сента. 
 
Одредба члана 46. става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) прописује да одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран: 1) подношењем оставке. Одборник може поднети оставку усмено на 
седници скупштине јединице локалне самоуправе, а између две седнице подноси је у форми 
оверене писане изјаве (став 2). После подношења усмене оставке одборника, скупштина без 
одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат (став 3). 
 
На основу усмене оставке, Скупштина општине Сента је, на истој седници, без одлагања, утврдила 
да је одборнику престао мандат. 
 
На основу напред наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.  

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења допуштена је жалба Управном 
суду у Београду. Право на подношење жалбе има сваки одборник. Жалба се подноси у року од 48 
часова од дана доношења Решења.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента     Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 020-33/2021-I       Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Дана: 01. фебруара 2021. године 
С  е  н  т  а 
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06. 
 На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020)), 
Скупштина општине Сента на конститутивној седници одржаној дана 01. фебруара 2021. 
године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 

I 

Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Сента изабраног на изборима 
одржаним дана 21. јуна 2020. године према следећем: 

 

1. Горан Балог, рођен 1965. године, радник из Сенте, са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – 
GYERMEKEINKÉRT. 
 

         

II 

Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“.  
 

Образложење: 
 
Одредба члана 56. Закона о локалним изборима прописује да мандат одборника почиње 
да тече даном потврђивања мандата.  
Када скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових 
одборника, у гласању, поред одборника, могу учествовати и кандидати којима су 
мандати додељени у складу са чланом 48. овог закона и који имају уверење изборне 
комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани.  
Против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може се изјавити 
жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине 
јединице локалне самоуправе. 
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Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима прописује да када одборнику 
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом 
следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника. 

 

Одборник Скупштине општине Сента, Беата Бабин из Сенте поднела је дана 29. 
децембра 2020. године усмену оставу на место одборника на седници Скупштине 
општине Сента. 

 
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ 
– GYERMEKEINKÉRT, мандат је додељен Горану Балогу. 
 
На основу напред наведених одредаба Закона о локалним изборима, донето је Решење 
као у диспозитиву.  

 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења допуштена је жалба 
Управном суду у Београду. Право на подношење жалбе има сваки одборник. Жалба се 
подноси у року од 48 часова од дана доношења Решења.  
 
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сента     Председница Скупштине општине Сента 

Скупштина општине Сента 

Број: 020-27/2021- I          Жофиа Сабо Декањ с. р. 

Дана: 01. фебруара 2021. године 

С  е  н  т  а 
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07. 

На основу члана 92. став 4. Закона у буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013 и 
142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 
149/2020)  и члана 46. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
04/2019), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 01. фебруара 2021. 
године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

o давању овлашћења за ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије 

Консолидованог завршног рачуна општине Сента за 2020. годину 

 

 

I 

Овлашћује се Председник општине Сента да ангажује ревизора са одговарајућим 
квалификацијама за обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна 
општине Сента за 2020. годину. 

II 

 

Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
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Република Србија                                                Председница Скупштине општине Сента 

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Сента  

Скупштина општине Сента                                                       Жофиа Сабо Декањ с.р. 

Број: 400-2/2021-I  

Дана: 01 фебрзара 2021. године  

С е н т а. 

 

Образложење: 

 

На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014, 68/2015 
– др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) завршни 
рачуни локалне власти подлежу екстерној ревизији. Екстерну ревизију буџета локалне 
власти може уз сагласност Државне ревизорске институције, на основу одлуке Скупштине 
општине Сента, да обави и лице која испуњава услове за обављање послова ревизије, тј. 
ревизор са одговарајућим квалификацијама према Закону о рачуноводству („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019). 
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08. 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 45. тачке 
89. Статута oпштине Сента („Службени лист општине Сента“ број 4/2019), Скупштина 
општине Сента на седници одржаној дана 01. фебруара 2021. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ГОДИШЊЕГ 
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о коришћењу средстава Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сента за 2020. годину. 

 

II 

 

Извештај о коришћењу средстава Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Сента за 2020. годину је саставни део 
овог закључка. 

 

III 

 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
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Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Сента                        Председница Скупштине општине, Сента 

Скупштина општине Сента  

Број: 320-7/2021-I                                 Жофиа Сабо Декањ с.р. 

Дана: 01. фебруара 2021. године  

С е н т а 

 

 

Образложење: 

 

Према члану 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члану 45. тачке 89. 
Статута oпштине Сента („Службени лист општине Сента“ број 4/2019)  Скупштина 
општине, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и статутом.  

 

Према члану 71. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", 
број 62/2006, 65/2008 - др. Закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. Закон) 
прописана је обавеза достављања годишњег извештаја о коришћењу средстава за 
реализацију  годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта. 

 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о усвајању о коришћењу 
средстава Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Сента за 2020. годину и упутило је Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање.  

 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента, 
донела је закључак као у диспозитиву.  
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ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА  
НА ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2020. ГОДИНУ - ПРОГРАМА УТВРЂИВАЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

Извод из Програма - планирано Реализовано  
у 2020. години 
из сопствених 

средстава 
општине 

Основ 
реализације Шифра Намена 

улагања 
Јединица 

мере 
Вредност 

 

Предрачунска 
вредност 

 

Сопствено 
финансирање 

 

Друго 
финансирање 

 

232822 
Комасација 

пољопривредн
ог земљишта 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  

232823 

Студијско-
истраживачки 

радови из 
области 
заштите 

пољопривредн
ог земљишта 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  

232824 

Пројектно-
техничка 

документација 
за остале мере 

заштите, 
уређења и 

коришћења 
пољопривредн
ог земљишта 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  
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232825 

Опрема за 
службу за 

давање у закуп 
пољопривредн
ог земљишта у 

државној 
својини 

Површина у 
ha 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0,00  

232827 Остале мере Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  

232222 
Добровољно 
груписање 

парцела 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  

232223 
Одводњавање 
пољопривредн
ог земљишта 

Површина у 
ha 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 1.987.894,23  

1. Плаћен је износ поводом извођења радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији општине 
Сента по уговору са ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада. 

233622 
Наводњавање 
пољопривредн
ог земљишта 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

233224 

Обележавање 
парцела 

државног 
земљишта 

Површина у 
ha 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 1.171.800,00  

2. Плаћен је износ за услуге обележавања парцела државног пољопривредног земљишта и успостава међе парцеле за потребе општине у 
2019. години 
по уговору са Geogis consultants из Новог Београда. 
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233623 
Уређење 
атарских 

путева 

Површина у 
ha 10.811.703 10.811.703 10.811.703 0 3.644.443,14  

3. Плаћен је износ за надзор над извођењем радова у вези уређења атарских путева на териотрији општине Сента и за израду пројекта 
грађевинских радова за уређење атарских путева по уговору са Јomi Engeneering из Суботице. 
4. Плаћени износи за уређење атарских путева на територији оштине Сента по уговору са "Војпут" доо из Суботице и "ЕКО ГРАДЊА" доо 
из Зрењанина. 

233624 

Побољшање 
квалитета 
обрадивог 

пољопривредн
ог земљишта 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  

233625 
Мелиорација 

ливада и 
пашњака 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  

233626 

Претварање 
необрадивог у 

обрадиво 
земљиште 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  

233627 

Биолошка 
рекултивација 
пољопривредн
ог земљишта 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  
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233628 Остале мере 
уређења 

Површина у 
ha 10.300.000 10.300.000 10.300.000 0 2.962.794,74  

5. Одлуке председника општине о накнадама за рад Комисија из области пољопривреде у износу од 1.065.944,86 динара 
6. Уговори закључени са удружењима пољопривредника  у општини Сента у износу од 1.896.849,88 динара 

233629 
Опремање 

противградне 
заштите 

Површина у 
ha 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 420.974,65  

7. Одлука о накнади за рад радне групе за заштиту пољопривредног земљишта од града 

234022 
Опремање 

пољочуварске 
службе 

Површина у 
ha 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 7.736.449,02 

1. Рачун 
ЈКСП Сента 

бр.01-
08021/19 од 
31.12.2019. 

год. 
2. Рачун 

ЈКСП  Сента 
бр. 02-

00719/20 од 
31.01.2020. 

год. 
3.Рачун 

ЈКСП Сента 
бе. 02-

01611/20 од 
29.02.2020. 

год. 
4. Рачун 

ЈКСП Сента 
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бр. 02-
01831/20 од 
31.03.2020. 

год. 
5. Рачун 

ЈКСП Сента 
бр. 02-

02871/20 од 
30.04.2020. 

год. 
6. Рачун 

ЈКСП Сента 
бр. 02-

03646/20 од 
31.05.2020. 

год. 
7. Рачун 

ЈКСП Сента 
бр. 02-

04210/20 од 
30.06.2020. 

год. 
8. Рачун 

ЈКСП  Сента 
бр. 02-

04859/20 од 
31.07.2020. 

год. 
9. Рачун 

ЈКСП Сента 
бр. 02-

05586/20 од 
31.08.2020. 

год. 
10. Рачун 

ЈКСП Сента 
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бр. 02-
06159/20 од 
30.09.2020. 

год. 

8. Плаћени су трошкови пољочуварске службе. 

234023 

Противерозион
е мере на 

пољопривредн
ом земљишту 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  

234024 
Подизање 

ветрозаштитни
х појасева 

Површина у 
ha 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0,00  

234025 

Контрола 
плодности 
обрадивог 

пољопривредн
ог земљишта 
(прве до пете 
класе), унетог 
минералног 
ђубрива и 

пестицида у 
обрадиво 

пољопривредн
о земљиште 

Површина у 
ha 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 1.499.994,00  

9.Плаћен је износ за хемијску анализу земљишта по уговору са Пољопривредном стручном службом из Сенте. 
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234026 

Утврђивање 
постојања 
опасних и 
штетних 

материја у 
пољопривредн
ом земљишту 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  

234027 Остале мере 
заштите 

Површина у 
ha 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 401.913,27  

10. Одлука о накнади за рад радне групе за заштиту пољопривредног земљишта од пољске штете за време жетве  

234028 

Студијско-
истраживачки 

радови из 
области 
заштите 

пољопривредн
ог земљишта 

Површина у 
ha 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0,00  

233225 

Студијско-
истраживачки 

радови из 
области 
уређења 

пољопривредн
ог земљишта 

Површина у 
ha 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0,00  

233630 

Пројектно-
техничка 

документација 
за 

наводњавање 
пољопривредн
ог земљишта 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  
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233631 

Пројектно-
техничка 

документација 
за комасацију 
пољопривредн
ог земљишта 

Површина у 
ha 0 0 0 0 0,00  

233226 

Трошкови 
оглашавања 

пољопривредн
ог земљишта у 

државној 
својини 

Површина у 
ha 500.000 500.000 500.000 0 0,00  

 

УКУПНО 
ПЛАНИРАН

О  

УКУПНО 
УТРОШЕНО 
из сопствених 

средстава 
општине 

 

49.111.703,00 19.826.263,05 
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09. 
На основу чланa 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 
68/2020) и члана 45. тачке 88. и 89. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној 01. фебруара 
2021. године доноси 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

СЕНТА У СТАЛНОМ САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
 

I 
 
Разрешавају се дужности у изборној комисији општине Сента:  
 

- Едит Шарњаи Рожа, председник,  
- Золтан Нађ Абоњи, члан,  
- Арпад Киш Бичкеи, члан,  
- Саша Сердар, члан,  
- Бранко Вучетић, члан 
- Јанош Теке, члан, 
- Марк Миклош, члан, 
- Деже Кечкеш, заменик председника,  
- Сузана Нађ, заменик члана, 
- Драгутин Бољановић, заменик члана,  
- Ерика Репаш, заменик члана,  
- Илона Јаблонски, заменик члана, 
- Гизела Берзе, заменик члана, 
- Маргита Бурањ, заменик члана. 

 
II 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 
Образложење: 

 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 29. децембра 2016. године донела је 
Решење о именовању председника и чланова Изборне комисије општине Сента у сталном 
саставу („Службени лист општине Сента”, број 29/2016).  
 
Према члану 45. тачка 88. Статута Општине Сента („Службени лист Општине Сента”, бр. 
4/2019) Скупштина општине, у складу са законом врши и друге послове утврђене законом 
и овим статутом, док према тачки 89. истог члана Скупштина општине, у складу са 
законом, обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.  
 
Одредбама Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 
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68/2020) прописано је да један од органа за спровођење избора је изборна комисија 
јединице локалне самоуправе чије чланове именује и разрешава скупштина општине. С 
обзиром да је чланом 14. Закона предвиђено да Изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, 
на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно 
броју одборника, а како би се испоштовале одредбе закона након одржаних локалних 
избора, Скупштина општине Сента је донела решење као у диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба 
Управном суду у року од 24 часа од дана доношења решења. 

Решење је донето дана 01. фебруара 2021. године у 09:41 часова.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      Председница Скупштине општине Сента   
Скупштина општине Сента 
Број: 020-28/2021-I      Жофиа Сабо Декањ  с.р. 
Дана: 01. фебруара 2021. године   
С е н т а 
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10. 
На основу чланa 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 
68/2020) и члана 45. тачке 88. и 89. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној 01. фебруара 
2021. године доноси 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА И 

ЊЕГОВОГ ЗАМЕНИКА 
 
I 

 
ЗОЛТАН ШИМОЊИ, дипломирани правник, разрешава се дужности секретара 

Изборне комисије општине Сента.  
 

II 
 
МОНИКА БАЛИНД, дипломирани правник, разрешава се дужности заменика 

секретара Изборне комисије општине Сента.  
 

III 
 
Ово решење објавити у „Службеном лист општине Сента“. 

 
Образложење: 

 
Чланом 14. став 3-5. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 
68/2020), предвиђено је (између осталог) да Изборна комисија има секретара кога именује 
скупштина јединице локалне самоуправе који учествује у раду комисије без права 
одлучивања, да секретар има заменика и да за секретара и заменика секретара изборне 
комисије именује се лице које је дипломирани правник. 
  
Према члану 45. тачка 88. Статута Општине Сента („Службени лист Општине Сента”, бр. 
4/2019) Скупштина општине, у складу са законом врши и друге послове утврђене законом 
и овим статутом, док према тачки 89. истог члана Скупштина општине, у складу са 
законом, обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.  
 
Имајући у виду чињеницу да је поднет предлог за разрешење чланова досадашње Изборне 
комисије општине Сента и именовање нових чланова комисије, а то у складу са 
позитивноправним прописима, Скупштина општине Сента је донела решење као у 
диспозитиву. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба 
Управном суду у року од 24 часа од дана доношења решења. 

Решење је донето дана 01. фебруара 2021. године у 09:41 часова.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      Председница Скупштине општине Сента   
Скупштина општине Сента 
Број: 020-30/2021-I      Жофиа Сабо Декањ  с.р. 
Дана: 01. фебрура 2021. године   
С е н т а 
 
  



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 02. - 01.02.2021.  

 

66 
 

11. 
На основу чланa 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007,  34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 45. тачке 88. и 89. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на својој 
седници, одржаној  01. фебруара 2021. године доноси 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ СЕНТА У СТАЛНОМ САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

 
I 
 

У Изборну комисију општине Сента у сталном саставу именују се: 
- за председника ДЕЖЕ КЕЧКЕШ, дипломирани правник из Сенте, представник 

Савеза војвођанских Мађара, на предлог одборничке групе Савез војвођанских 
Мађара, 

- за заменика председника ТИМЕА БУРАЊ, дипломирани правник из Сенте, 
представник Савеза војвођанских Мађара, на предлог одборничке групе Савез 
војвођанских Мађара, 

- за члана СУЗАНА НАЂ из Сенте, представник Савеза војвођанских Мађара, на 
предлог одборничке групе Савез војвођанских Мађара,  

- за заменика члана ЂЕНЂИ КОРМАЊОШ КАТОНА из Сенте, представник 
Савеза војвођанских Мађара, на предлог одборничке групе Савез војвођанских 
Мађара,  

- за члана ЗОЛТАН НАЂ АБОЊИ из Сенте, представник Савеза војвођанских 
Мађара, на предлог одборничке групе Савез војвођанских Мађара,  

- за заменика члана МАРЈАН КАБЛАР из Сенте, представник Коалиције 
Александар Вучић – за нашу децу., на предлог одборничке групе „Александар 
Вучић – за нашу децу.“,  

- за члана САША СЕРДАР из Сенте, представник Коалиције Александар Вучић – за 
нашу децу., на предлог одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу.“,  

- за заменика члана АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ из Сенте, представник Коалиције 
Александар Вучић – за нашу децу., на предлог одборничке групе „Александар 
Вучић – за нашу децу.“,  

- за члана ИГОР ЛАЗИЋ из Сенте, представник Коалиције Александар Вучић – за 
нашу децу., на предлог одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу.“,  

- за заменика члана ЗОРАН МАРЧЕТА из Сенте, представник Коалиције 
Александар Вучић – за нашу децу., на предлог одборничке групе „Александар 
Вучић – за нашу децу.“,  

- за члана ЕРИКА РЕПАШ из Сенте, представник Групе грађана Заједно за бољу 
Сенту – Polgárok csoportja Együtt a jobb Zentáért, на предлог одборничке групе 
„Заједно за бољу Сенту – Együtt a jobb Zentáért”,  

- за заменика члана СТЕФАН ВАРЕНИНА из Сенте, представник Групе грађана 
Заједно за бољу Сенту – Polgárok csoportja Együtt a jobb Zentáért, на предлог 
одборничке групе „Заједно за бољу Сенту – Együtt a jobb Zentáért”,  

- за члана ЈАНОШ ТЕКЕ из Сенте, представник Групе грађана „Грађански покрет за 
Сенту“ – „Polgári Mozgalom Zentáért” Polgárok Csoportja – Grupa građana „Građanski 
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pokret za Sentu”, на предлог одборничке групе „Грађански покрет за Сенту – 
Шандор Јожеф“ –  „Polgári Mozgalom Zentáért – Sándor József”,  

- за заменика члана ЧИЛА КОКАИ из Сенте, представник Групе грађана „Грађански 
покрет за Сенту“ – „Polgári Mozgalom Zentáért” Polgárok Csoportja – Grupa građana 
„Građanski pokret za Sentu”, на предлог одборничке групе „Грађански покрет за 
Сенту – Шандор Јожеф“ –  „Polgári Mozgalom Zentáért – Sándor József”. 

 
II 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“ и на огласној табли 

Општине Сента. 
 

Образложење : 
 
Према члану 11. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007,  34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020) органи за спровођење избора су изборна комисија јединице локалне 
самоуправе и бирачки одбори, док према члану 12. став 1. истог закона чланови органа за 
спровођење избора и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, као и 
пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе. Према члану 13. став 1. 
наведеног закона изборна комисија ради у сталном саставу (именовани чланови) и у 
проширеном саставу (опуномоћени чланови), док према ставу 4. истог члана у решењу о 
именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена 
председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив 
странке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован. Према члану 14. став 1. 
напред наведеног закона изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 
шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју 
одборника.  
 
Према члану 45. тачка 88. Статута Општине Сента („Службени лист Општине Сента”, бр. 
4/2019) Скупштина општине, у складу са законом врши и друге послове утврђене законом 
и овим статутом, док према тачки 89. истог члана Скупштина општине, у складу са 
законом, обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.  
 
У Скупштини општине, који броји 29 одборника пријављене су четири одборничке групе и 
то одборничка група Савез војвођанских Мађара са 13 одборника, што значи да јој припада 
право на предлагање 3 члана комисије, одборничка група „Александар Вучић – за нашу 
децу.“ са 10 одборника, што значи да јој припада право на предлагање 2 члана комисије, 
одборничка група „Заједно за бољу Сенту – Együtt a jobb Zentáért” са 3 одборника, што 
значи да јој припада право на предлагање 1 члана комисије и одборничка група „Грађански 
покрет за Сенту – Шандор Јожеф“ –  „Polgári Mozgalom Zentáért – Sándor József” са 3 
одборника, што значи да јој припада право на предлагање 1 члана комисије.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога одборничких група, за именовање 
председника и чланова Изборне комисије Општине Сента у сталном саставу и њихових 
заменика, донела је решење као у диспозитиву. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба 
Управном суду у року од 24 часа од дана доношења решења. 

Решење је донето дана 01. фебруара 2021. године у 09:42 часова.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      Председница Скупштине општине Сента   
Скупштина општине Сента 
Број: 020-29/2021-I      Жофиа Сабо Декањ  с.р. 
Дана: 01. фебруара 2021. године   
С е н т а 
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12. 
На основу чланa 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 
68/2020) и члана 45. тачке 88. и 89. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној 01. фебруара 
2021. године доноси 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА И 

ЊЕГОВОГ ЗАМЕНИКА 
 

I 
 
ЗОЛТАН ШИМОЊИ, дипломирани правник из Сенте, именује се за секретара 

Изборне комисије општине Сента.  
 

II 
 
ЕДИТ ШАРЊАИ РОЖА, дипломирани правник из Сенте, именује се за заменика 

секретара Изборне комисије општине Сента.  
 

III 
 
Ово решење објавити у „Службеном лист општине Сента“. 

 
Образложење : 

 
Чланом 14. став 3-5. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 
68/2020), предвиђено је (између осталог) да Изборна комисија има секретара кога именује 
скупштина јединице локалне самоуправе који учествује у раду комисије без права 
одлучивања, да секретар има заменика и да за секретара и заменика секретара изборне 
комисије именује се лице које је дипломирани правник. 
  
Према члану 45. тачка 88. Статута Општине Сента („Службени лист Општине Сента”, бр. 
4/2019) Скупштина општине, у складу са законом врши и друге послове утврђене законом 
и овим статутом, док према тачки 89. истог члана Скупштина општине, у складу са 
законом, обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.  
 
Имајући у виду чињеницу да је поднет предлог за именовање нових чланова Изборне 
комисије општине Сента, Скупштина општине Сента је донела решење као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба 
Управном суду у року од 24 часа од дана доношења решења. 

Решење је донето дана 01. фебруара 2021. године у 09:42 часова.  
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      Председница Скупштине општине Сента   
Скупштина општине Сента 
Број: 020-31/2021-I      Жофиа Сабо Декањ  с.р. 
Дана: 01. фебруара 2021. године   
С е н т а 
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13. 
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 47. и члана 49. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 50., 68., 69., 
70. 73. и 74. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 3/2018), Скупштина општине Сента на својој седници од 01. фебруара 2021. 
године донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА 
 
I  

За председника и чланове Савета за права детета бирају се:  
 
1. Анико Жирош Јанкелић из Сенте - председник Савета, на предлог Општинског већа 
2. Агнеш Деме из Сенте - члан Савета, као представник ОШ Петефи Шандор 
3. Ференц Тандари из Сенте - члан Савета, као представник ОШ Турзо Лајош 
4. Атила Молнар из Сенте - члан Савета, као представник Омладинско удружење 
„Интелектус“ Сента 
5. Ана Барат Хајнал из Сенте - члан Савета, као представник КОЦ „Турзо Лајош“ 
6. Бригита Мирковић из Сенте - члан Савета, као представник Дечијег вртића „Снежана-
Hófehérke” 
7. Драгана Маринковић из Сенте - члан Савета, као представник СКЦ „Стеван Сремац“ 
8. Биљана Трампа из Сенте - члан Савета, као представник Економско-трговинске средње 
школе Сента 
9. Зита Вебер из Сенте - члан Савета, као представник Дома здравља Сента 
  

II  
Мандат чланова Савета траје док траје мандат одборника Скупштине која их је образовала. 
  

III  
Ово Решење објављује се у „Службеном листу општине Сента". 

 
Образложење: 

 
Одредба члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописује да Скупштина општине 
оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и 
обављају друге послове утврђене статутом општине (став 2.). Број радних тела, избор, 
права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се пословником о раду 
скупштине општине (став 3.). 
 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 02. - 01.02.2021.  

 

72 
 

Одредба члана 45. став 1. тачка 47. Статута општине Сента прописује да Скупштина 
општине, у складу са законом оснива стална, посебна и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности. 
 
Одредба члана 49. став 1. Статута општине Сента прописује да Скупштина општине 
оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних и 
посебних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних 
радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела (став 2.). 
Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се 
оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и 
дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела 
(став 3.). 
 
Одредба члана 50. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да за 
разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и обављање других послова у 
складу са Статутом општине и овим Пословником, Скупштина општине образује стална 
радна тела - одборе, посебна радна тела - савете и повремена радна тела - комисије. Радно 
тело има председника и одређен број чланова (став 2.). 
 
Одредба члана 68. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Скупштина општине оснива следећа посебна радна тела:  
1) Савет за безбедност;  
2) Савет за права детета;  
3) Савет за младе;  
4) Кориснички савет јавних служби;  
5) Савет за равноправност полова. 
 
Одредба члана 69. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
председника и чланове посебних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на 
предлог одборничких група ако Статутом општине или овим Пословником није другачије 
предвиђено. За председника и чланове посебних радних тела, поред одборника бирају се и 
грађани који су афирмисани у области за коју се радно тело образује (став 2.). Одборник 
може бити члан највише једног (сталног или посебног) радног тела (став 3.). О 
предложеној листи за председника и чланове посебних радних тела по завршеној расправи, 
одлучује се у целини, јавним гласањем (став 4). Посебно радно тело је изабрано ако је за 
њега гласала већина присутних одборника (став 5.). Председник и чланови посебног 
радног тела дужни су након избора да попуне прописан образац са својим подацима за 
контакт (Прилог 3) (став 6.). 
 
Одредба члана 70. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
мандат чланова посебних радних тела траје док траје мандат одборника Скупштине која их 
је образовала. Председнику и члановима посебних радних тела, који су изабрани из реда 
одборника, престаје функција и пре истека времена на које су изабрани ако им престане 
oдборнички мандат (став 2.). Члановима који су у посебно радно тело изабрани по 
функцији коју обављају у неком органу, организацији или установи, мандат у Савету 
престаје даном престанка функције коју обављају (став 3.). Председник и чланови 
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посебних радних тела могу да буду разрешени и пре истека времена на које су бирани, на 
начин и по поступку за њихов избор (став 4.). 
 
Одредба члана 73. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да Савет за 
права детета:  
1) иницира и учествује у изради локалне политике о деци у области образовања, здравства, 
социјалне политике, обезбеђивању једнаких шанси, спорта, заштите од злостављања, 
занемаривања и искоришћавања, културе, коришћења слободног времена, активног 
учешћа, информисања, спречавању насиља и криминалитета, одрживог развоја и животне 
средине и другим областима од значаја за децу;  
2) учествује у изради локалног плана акције за децу и осталих стратешких докумената који 
су у сагласности са Националним планом акције за децу;  
3) даје мишљење о питањима од значаја за децу и о њима обавештава органе општине;  
4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у 
областима значајним за децу;  
5) усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању Локалног плана акције за децу и 
подноси их Скупштини општине, председнику општине и Општинском већу;  
6) иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за децу у  
циљу унапређења положаја деце и обезбеђења остваривања њихових права која су у 
надлежности општине;  
7) подноси предлог председнику општине за расподелу средстава апликантима у оквиру 
средстава буџета општине. 
 
Одредба члана 74. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Савет за права детета има 9 чланова. Председника Савета предлаже Општинско веће, а 
чланове предлажу образовне, здравствене и социјалне установе, орган безбедности, 
цивилне организације које се баве проблематиком деце, медији и дечији тим који реализује 
Локални план акције за децу општине Сента (став 2.). Председника и чланове Савета за 
права детета бира Скупштина општине под условом да исти поседују вишегодишње 
искуство у свим областима у раду са децом, доказану стручност, односно да су активно 
учествовали у већем броју активности од важности за децу (став 3.). 
 
На основу цитираних одредаба Закона о локалној самоуправи, Статута општине Сента и 
Пословника о раду Скупштине општине Сента, донето је решење као у диспозитиву. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду 
у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања 
овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      Председница Скупштине општине 
Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 020-20/2021- I/1       Жофиа Сабо Декањ с. р. 
Дана: 01. фебруара 2021. године 
С  е  н  т  а 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 47. и члана 49. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 50., 68., 69., 
70. 75. и 76. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 3/2018), Скупштина општине Сента на својој седници од 01. фебруара 2021. 
године донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
 
I  

За председника и чланове Савета за младе бирају се:  
 
1. Никола Вујачић из Сенте - председник Савета, на предлог председника Скупштине 
општине Сента 
2. Андреа Тот из Торњоша - члан Савета, на предлог МЗ Кеви 
3. Беата Бабин из Горњег Брега - члан Савета, на предлог Одборничке групе „Александар 
Вучић – За нашу децу“ 
4. Адам Барши из Сенте - члан Савета, на предлог Удружења за младе „Млади Сента“ 
5. Кристина Фењсароши из Сенте - члан Савета, на предлог МЗ Центар-Топарт 
6. Пал Бата из Сенте - члан Савета, на предлог МЗ „Кертек“ 
7. Кристиан Хереди из Сенте - члан Савета, на предлог Одборничке групе „Савез 
Војвођанских Мађара“ 
8. Анита Геблеш из Сенте - члан Савета, на предлог МЗ „Алвег“ 
9. Жолт Кочиш Сирке из Сенте - члан Савета, на предлог Мађарског културног друштва 
„Делибаб“ Сента 
  

 
II  

Мандат чланова Савета траје док траје мандат одборника Скупштине која их је образовала. 
  

III  
Ово Решење објављује се у „Службеном листу општине Сента". 

 
Образложење: 

 
Одредба члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописује да Скупштина општине 
оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и 
обављају друге послове утврђене статутом општине (став 2.). Број радних тела, избор, 
права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се пословником о раду 
скупштине општине (став 3.). 
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Одредба члана 45. став 1. тачка 47. Статута општине Сента прописује да Скупштина 
општине, у складу са законом оснива стална, посебна и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности. 
 
Одредба члана 49. став 1. Статута општине Сента прописује да Скупштина општине 
оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних и 
посебних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних 
радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела (став 2.). 
Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се 
оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и 
дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела 
(став 3.). 
 
Одредба члана 50. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да за 
разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и обављање других послова у 
складу са Статутом општине и овим Пословником, Скупштина општине образује стална 
радна тела - одборе, посебна радна тела - савете и повремена радна тела - комисије. Радно 
тело има председника и одређен број чланова (став 2.). 
 
Одредба члана 68. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Скупштина општине оснива следећа посебна радна тела:  
1) Савет за безбедност;  
2) Савет за права детета;  
3) Савет за младе;  
4) Кориснички савет јавних служби;  
5) Савет за равноправност полова. 
 
Одредба члана 69. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
председника и чланове посебних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на 
предлог одборничких група ако Статутом општине или овим Пословником није другачије 
предвиђено. За председника и чланове посебних радних тела, поред одборника бирају се и 
грађани који су афирмисани у области за коју се радно тело образује (став 2.). Одборник 
може бити члан највише једног (сталног или посебног) радног тела (став 3.). О 
предложеној листи за председника и чланове посебних радних тела по завршеној расправи, 
одлучује се у целини, јавним гласањем (став 4). Посебно радно тело је изабрано ако је за 
њега гласала већина присутних одборника (став 5.). Председник и чланови посебног 
радног тела дужни су након избора да попуне прописан образац са својим подацима за 
контакт (Прилог 3) (став 6.). 
 
Одредба члана 70. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
мандат чланова посебних радних тела траје док траје мандат одборника Скупштине која их 
је образовала. Председнику и члановима посебних радних тела, који су изабрани из реда 
одборника, престаје функција и пре истека времена на које су изабрани ако им престане 
oдборнички мандат (став 2.). Члановима који су у посебно радно тело изабрани по 
функцији коју обављају у неком органу, организацији или установи, мандат у Савету 
престаје даном престанка функције коју обављају (став 3.). Председник и чланови 
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посебних радних тела могу да буду разрешени и пре истека времена на које су бирани, на 
начин и по поступку за њихов избор (став 4.). 
 
Одредба члана 75. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да Савет за 
младе:  
1) иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, 
спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног 
учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, 
спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне 
средине и другим областима од значаја за младе;  
2) учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у 
сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;  
3) даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине;  
4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у 
областима значајним за младе;  
5) усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и  
локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, 
председнику општине и Општинском већу;  
6) иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за младе 
у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у 
надлежности општине;  
7) подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје 
подршку реализацији њихових активности; 
8) подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе 
обавештава органе општине;  
9) даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или 
потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје 
мишљење надлежном органу општине. 
 
Одредба члана 76. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Савет за младе има 9 чланова. Председника и чланове Савета за младе бира Скупштина 
општине на предлог председника општине, председника Скупштине општине, 
одборничких група, месних заједница, удружења грађана, омладинских организација и 
удружења, школа и других јавних служби (став 2.). Најмање половину чланова Савета за 
младе чине млади узраста од 15 до 30 година који су активностима и поступцима значајно 
афирмисали позитивну улогу и значај младих у локалној заједници, односно који су 
добитници школске, факултетске, научне односно друге награде од значаја за различите 
области интересовања младих (став 3.). Остале чланове Савета за младе бира Скупштина 
општине под условом да поседују вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, 
доказану стручност односно да су активно учествовали у већем броју активности од 
важности за младе (став 4.). 
 
На основу цитираних одредаба Закона о локалној самоуправи, Статута општине Сента и 
Пословника о раду Скупштине општине Сента, донето је решење као у диспозитиву. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду 
у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања 
овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 020-20/2021-I/2       Жофиа Сабо Декањ с. р. 
Дана: 29. јануара 2021. године 
С  е  н  т  а 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 47. и члана 49. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 50., 68., 69., 
70. и 77. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 3/2018), Скупштина општине Сента на својој седници од 01. фебруара 2021. године 
донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ 
СЛУЖБИ 

 
I  

За председника и чланове Корисничког савета јавних служби бирају се:  
 
1. Сава Вујачић из Сенте - председник Савета, на предлог Одборничке групе „Савез 
Војвођанских Мађара“ 
2. Ђерђ Рац Сабо из Сенте - члан Савета, на предлог Одборничке групе „Савез 
Војвођанских Мађара“ 
3. Иштван Леринц из Сенте - члан Савета, на предлог Одборничке групе „Савез 
Војвођанских Мађара“ 
4. Атила Нађ из Торњоша - члан Савета, на предлог Одборничке групе „Савез 
Војвођанских Мађара“ 
5. Зоран Марчета из Сенте - члан Савета, на предлог Одборничке групе „Александар 
Вучић – За нашу децу“ 
6. Мирослав Гедошевић из Сенте - члан Савета, на предлог Одборничке групе 
„Александар Вучић – За нашу децу“ 
7. Миладин Брадић из Сенте - члан Савета, на предлог Одборничке групе „Александар 
Вучић – За нашу децу“ 
8. Ференц Кајари из Сенте - члан Савета, на предлог Одборничке групе „Шандор Јожеф – 
Грађански покрет за Сенту“ 
9. Карољ Вереб из Сенте - члан Савета, на предлог Одборничке групе „Заједно за бољу 
Сенту“ 
  

 
II  

Мандат чланова Савета траје док траје мандат одборника Скупштине која их је образовала. 
  

III  
Ово Решење објављује се у „Службеном листу општине Сента". 

 
Образложење: 

 
Одредба члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописује да Скупштина општине 
оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 
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Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и 
обављају друге послове утврђене статутом општине (став 2.). Број радних тела, избор, 
права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се пословником о раду 
скупштине општине (став 3.). 
 
Одредба члана 45. став 1. тачка 47. Статута општине Сента прописује да Скупштина 
општине, у складу са законом оснива стална, посебна и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности. 
 
Одредба члана 49. став 1. Статута општине Сента прописује да Скупштина општине 
оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних и 
посебних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних 
радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела (став 2.). 
Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се 
оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и 
дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела 
(став 3.). 
 
Одредба члана 50. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да за 
разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и обављање других послова у 
складу са Статутом општине и овим Пословником, Скупштина општине образује стална 
радна тела - одборе, посебна радна тела - савете и повремена радна тела - комисије. Радно 
тело има председника и одређен број чланова (став 2.). 
 
Одредба члана 68. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Скупштина општине оснива следећа посебна радна тела:  
1) Савет за безбедност;  
2) Савет за права детета;  
3) Савет за младе;  
4) Кориснички савет јавних служби;  
5) Савет за равноправност полова. 
 
Одредба члана 69. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
председника и чланове посебних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на 
предлог одборничких група ако Статутом општине или овим Пословником није другачије 
предвиђено. За председника и чланове посебних радних тела, поред одборника бирају се и 
грађани који су афирмисани у области за коју се радно тело образује (став 2.). Одборник 
може бити члан највише једног (сталног или посебног) радног тела (став 3.). О 
предложеној листи за председника и чланове посебних радних тела по завршеној расправи, 
одлучује се у целини, јавним гласањем (став 4). Посебно радно тело је изабрано ако је за 
њега гласала већина присутних одборника (став 5.). Председник и чланови посебног 
радног тела дужни су након избора да попуне прописан образац са својим подацима за 
контакт (Прилог 3) (став 6.). 
 
Одредба члана 70. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
мандат чланова посебних радних тела траје док траје мандат одборника Скупштине која их 
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је образовала. Председнику и члановима посебних радних тела, који су изабрани из реда 
одборника, престаје функција и пре истека времена на које су изабрани ако им престане 
oдборнички мандат (став 2.). Члановима који су у посебно радно тело изабрани по 
функцији коју обављају у неком органу, организацији или установи, мандат у Савету 
престаје даном престанка функције коју обављају (став 3.). Председник и чланови 
посебних радних тела могу да буду разрешени и пре истека времена на које су бирани, на 
начин и по поступку за њихов избор (став 4.). 
 
Одредба члана 77. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Кориснички савет јавних служби има 9 чланова. Кориснички савет јавних служби разматра 
планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину 
општине и јавност (став 2.). Кориснички савет јавних служби нарочито разматра остварени 
ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, 
односно висину накнаде за услуге јавних служби (став 3.). Чланове Корисничког савета 
бира Скупштина општине на предлог одборничких група и удружења грађана (став 4.). 
Председник и најмање половина чланова Корисничког савета не могу бити из састава 
одборника, функционера и запослених у органима локалне самоуправе, односно у јавним 
службама чији је оснивач општина (став 5.). 
 
На основу цитираних одредаба Закона о локалној самоуправи, Статута општине Сента и 
Пословника о раду Скупштине општине Сента, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду 
у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања 
овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 020-20/2020- I/3       Жофиа Сабо Декањ с. р. 
Дана: 01. фебруара 2021. године 
С  е  н  т  а 
 
  



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 02. - 01.02.2021.  

 

81 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 47. и члана 49. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 50., 68., 69., 
70. и 7. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 3/2018), Скупштина општине Сента на својој седници од 01. фебруара 2021. године 
донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РАВНОПРАВНОСТ 
ПОЛОВА 

 
I  

За председника и чланове Савета за равноправност полова бирају се:  
 
1. Марјан Каблар из Сенте - председник Савета 
2. Јасмина Марјановић из Сенте - члан Савета 
3. Норберт Ес Сабо из Горњег Брега - члан Савета 
4. Марија Пејић из Сенте - члан Савета 
5. Александра Хорват из Сенте - члан Савета 
6. Јудит Четле из Горњег Брега - члан Савета 
7. Агнеш Ренко из Сенте - члан Савета 
8. Мариа Пастор из Сенте - члан Савета 
9. Колош Гордан из Сенте - члан Савета 
  

 
II  

Мандат чланова Савета траје док траје мандат одборника Скупштине која их је образовала. 
  

III  
Ово Решење објављује се у „Службеном листу општине Сента". 

 
Образложење: 

 
Одредба члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописује да Скупштина општине 
оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и 
обављају друге послове утврђене статутом општине (став 2.). Број радних тела, избор, 
права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се пословником о раду 
скупштине општине (став 3.). 
 
Одредба члана 45. став 1. тачка 47. Статута општине Сента прописује да Скупштина 
општине, у складу са законом оснива стална, посебна и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности. 
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Одредба члана 49. став 1. Статута општине Сента прописује да Скупштина општине 
оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних и 
посебних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних 
радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела (став 2.). 
Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се 
оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и 
дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела 
(став 3.). 
 
Одредба члана 50. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да за 
разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и обављање других послова у 
складу са Статутом општине и овим Пословником, Скупштина општине образује стална 
радна тела - одборе, посебна радна тела - савете и повремена радна тела - комисије. Радно 
тело има председника и одређен број чланова (став 2.). 
 
Одредба члана 68. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Скупштина општине оснива следећа посебна радна тела:  
1) Савет за безбедност;  
2) Савет за права детета;  
3) Савет за младе;  
4) Кориснички савет јавних служби;  
5) Савет за равноправност полова. 
 
Одредба члана 69. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
председника и чланове посебних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на 
предлог одборничких група ако Статутом општине или овим Пословником није другачије 
предвиђено. За председника и чланове посебних радних тела, поред одборника бирају се и 
грађани који су афирмисани у области за коју се радно тело образује (став 2.). Одборник 
може бити члан највише једног (сталног или посебног) радног тела (став 3.). О 
предложеној листи за председника и чланове посебних радних тела по завршеној расправи, 
одлучује се у целини, јавним гласањем (став 4). Посебно радно тело је изабрано ако је за 
њега гласала већина присутних одборника (став 5.). Председник и чланови посебног 
радног тела дужни су након избора да попуне прописан образац са својим подацима за 
контакт (Прилог 3) (став 6.). 
 
Одредба члана 70. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
мандат чланова посебних радних тела траје док траје мандат одборника Скупштине која их 
је образовала. Председнику и члановима посебних радних тела, који су изабрани из реда 
одборника, престаје функција и пре истека времена на које су изабрани ако им престане 
oдборнички мандат (став 2.). Члановима који су у посебно радно тело изабрани по 
функцији коју обављају у неком органу, организацији или установи, мандат у Савету 
престаје даном престанка функције коју обављају (став 3.). Председник и чланови 
посебних радних тела могу да буду разрешени и пре истека времена на које су бирани, на 
начин и по поступку за њихов избор (став 4.). 
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Одредба члана 78. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Савет за равноправност полова има 9 чланова. Савет за равноправност полова прати 
остваривање равноправности полова, даје мишљење о предлозима прописа и одлука које 
доноси Скупштина општине, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних 
којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу општине (став 2.). У раду 
Савета за равноправност полова могу, по позиву, учествовати и друга лица без права 
одлучивања (став 3.). 
 
На основу цитираних одредаба Закона о локалној самоуправи, Статута општине Сента и 
Пословника о раду Скупштине општине Сента, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду 
у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања 
овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 020-20/2020- I/4       Жофиа Сабо Декањ с. р. 
Дана: 01. фебруара 2021. године 
С  е  н  т  а 
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14. 
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 47. и члана 49. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 52. став 1., 
члана 60. и члана 62. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 3/2018), Скупштина општине Сента на својој седници од 01. фебруара 
2021. године донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА КАДРОВЕ, ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА 
 
I  

Разрешава се са места председника Одбор за кадрове, избор и именовање и мандатно-
имунитетна питања:  
 
 1. Ева Хевер из Сенте - председник одбора 
  

 
II  

Ово Решење објављује се у „Службеном листу општине Сента". 
 

Образложење: 
 

Одредба члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописује да Скупштина општине 
оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и 
обављају друге послове утврђене статутом општине (став 2.). Број радних тела, избор, 
права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се пословником о раду 
скупштине општине (став 3.). 

 
Одредба члана 45. став 1. Статута општине Сента прописује да Скупштина општине, у 
складу са законом оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из 
њене надлежности. 
 
Одредба члана 49. став 1. Статута општине Сента прописује да Скупштина општине 
оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних и 
посебних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних 
радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела (став 2.). 
Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се 
оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и 
дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела 
(став 3.). 
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Одредба члана 52. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Скупштина општине образује стална радна тела за разматрање питања из надлежности 
Скупштине, предлагање аката, као и сагледавање стања у области за које је одређено радно 
тело задужено. 
 
Одредба члана 60. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Одбор за кадрове, избор и именовање и мандатно-имунитетна питања:  
1) даје предлоге за доношење аката који регулишу остваривање права и обавеза одборника;  
2) даје предлоге за доношење аката који регулишу имунитет одборника;  
3) разматра питања у вези мандата и имунитета одборника;  
4) разматра разлоге престанка мандата одборника;  
5) разматра предлоге аката о избору директора, управних и надзорних одбора јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или сувласник Општина и  
6) разматра друга питања из свог делокруга.  
Одбор има пет чланова именованих из редова одборника и грађана (став 2.). 

 
Одредба члана 62. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
председника и чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на 
предлог одборничких група, ако Статутом општине или овим Пословником није другачије 
предвиђено. За председника и чланове сталних радних тела, поред одборника могу се 
изабрати и грађани који су афирмисани у области за коју се радно тело образује (став 2.). 
Одборник може бити члан највише једног сталног радног тела (став 3.). О предложеној 
листи за председника и чланове сталних радних тела, по завршеној расправи, одлучује се у 
целини, јавним гласањем (став 4.). Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала 
већина присутних одборника (став 5.). 
 
Председник Одбора за кадрове, избор и именовање и мандатно-имунитетна питања Ева 
Хевер поднела је оставку на место председника Одбора. 
 
На основу цитираних одредаба Закона о локалној самоуправи, Статута општине Сента и 
Пословника о раду Скупштине општине Сента, донето је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду 
у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања 
овог решења. 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 020-21/2021- I                Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Дана: 01. фебруара 2021. године 
С  е  н  т  а 
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15. 
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 47. и члана 49. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 52. став 1., 
члана 60. и члана 62. Пословника о раду Скупштине општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 3/2018), Скупштина општине Сента на својој седници од 01. фебруара 
2021. године донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА КАДРОВЕ, ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА 
 
I  

Бира се за председника Одбор за кадрове, избор и именовање и мандатно-имунитетна 
питања:  
 
 1. Марко Герић из Сенте - председник одбора 
  

 
II  

Мандат председника Одбора траје док траје мандат одборника Скупштине која га је 
изабрала. 
  

III  
Ово Решење објављује се у „Службеном листу општине Сента". 

 
Образложење: 

 
Одредба члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописује да Скупштина општине 
оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и 
обављају друге послове утврђене статутом општине (став 2.). Број радних тела, избор, 
права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се пословником о раду 
скупштине општине (став 3.). 

 
Одредба члана 45. став 1. Статута општине Сента прописује да Скупштина општине, у 
складу са законом оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из 
њене надлежности. 
 
Одредба члана 49. став 1. Статута општине Сента прописује да Скупштина општине 
оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних и 
посебних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и посебних 
радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних и посебних радних тела (став 2.). 
Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се 
оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и 
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дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела 
(став 3.). 

 
Одредба члана 52. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Скупштина општине образује стална радна тела за разматрање питања из надлежности 
Скупштине, предлагање аката, као и сагледавање стања у области за које је одређено радно 
тело задужено. 
 
Одредба члана 60. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
Одбор за кадрове, избор и именовање и мандатно-имунитетна питања:  
1) даје предлоге за доношење аката који регулишу остваривање права и обавеза одборника;  
2) даје предлоге за доношење аката који регулишу имунитет одборника;  
3) разматра питања у вези мандата и имунитета одборника;  
4) разматра разлоге престанка мандата одборника;  
5) разматра предлоге аката о избору директора, управних и надзорних одбора јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или сувласник Општина и  
6) разматра друга питања из свог делокруга.  
Одбор има пет чланова именованих из редова одборника и грађана (став 2.). 

 
Одредба члана 62. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
председника и чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на 
предлог одборничких група, ако Статутом општине или овим Пословником није другачије 
предвиђено. За председника и чланове сталних радних тела, поред одборника могу се 
изабрати и грађани који су афирмисани у области за коју се радно тело образује (став 2.). 
Одборник може бити члан највише једног сталног радног тела (став 3.). О предложеној 
листи за председника и чланове сталних радних тела, по завршеној расправи, одлучује се у 
целини, јавним гласањем (став 4.). Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала 
већина присутних одборника (став 5.). 
 
Одредба члана 63. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Сента прописује да 
мандат чланова сталних радних тела траје док траје мандат одборника Скупштине која их 
је образовала. 
 
Председник Одбора за кадрове, избор и именовање и мандатно-имунитетна питања Ева 
Хевер поднела је оставку на место председника Одбора. 
 
Одборничка група „Александар Вучић – За нашу децу.“, за председника одбора 
предложила је Марка Герића, дипломираног правника из Сенте. 
 
На основу цитираних одредаба Закона о локалној самоуправи, Статута општине Сента и 
Пословника о раду Скупштине општине Сента, а на основу предлога Одборничке групе 
„Александар Вучић – За нашу децу.“, донето је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду 
у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања 
овог решења. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 020-26/2021- I                Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Дана: 01. фебруара 2021. године 
С  е  н  т  а 
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16. 
На основу члана 46. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 45. тачка 12. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 4/2019), Скупштина 
општине Сенте на својој седници одржаној 01. фебруара 2021. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЕЛГАС" СЕНТА 
 

I. 
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата директора ЈП "ЕЛГАС" Сента, Ласлоа Новака, дипл. 
машинског инжењера из Сенте, због подношења оставке. 

II. 
 

Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Образложење: 

Према члану 46. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019) мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и 
разрешењем.  

Према члану 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) Скупштина општине, у 
складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Према члану 45. тачка 12. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
4/2019) Скупштина општине именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног 
предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши дтуга права 
оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 
 
На основу горе наведених донето је решење као у диспозитиву. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења 
може се покренути радни спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана 
достављaња решења.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  Председница Скупштине општине 
Сента 
Општина Сента       
Скупштина општине Сента                                  Жофиа Сабо Декањ с. р. 
Број: 020-22/2021-I                                                                                   
Дана: 01. фебруара 2021. године 
С е н т а 
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17. 
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)  и члана 45. тачка 12. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 4/2019), Скупштина 
Општине Сента на седници одржаној 01. фебруара 2021. године донела је   
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ЕЛГАС" СЕНТА 
 

I. 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ АНТАЛ МАЈОРОШ, дипл.економиста за вршиоца дужности директора 
Јаваног предузећа "ЕЛГАС" Сента, до именовања директора јавног предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу. 
 
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 
године. 
 

II. 

 Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Сента”. 

Образложење: 
 
Ласло Новак је именован за директора ЈП "ЕЛГАС" Сента дана 13. октобра 2017. године 
Решењем Скупштине општине Сента број 020-114/2017-I на период од четири године.  
Директор ЈП "ЕЛГАС" Сента је дана 27.01.2021. године поднео оставку на радно место 
директора јавног предузећа са даном 01.02.2021. године из личних разлога.  
 
Чланом 46. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) 
прописано је да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком 
и разрешењем. 
 
Чланом 47. Закона прописано је да оставка се у писаној форми подноси органу надлежном 
за именовање директора јавног предузећа. 
 
Према члану 52. Закона о јавним предузећима вршилац дужности директора може се 
именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 
године. Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног 
предузећа из члана 25. овог закона. 
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног 
предузећа. 
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Према члану 45. тачка 12. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
4/2019) Скупштина општине именује и разрешава надзорни одбор и директора авног 
предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши дтуга права 
оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 
 
Како је на основу изнетих утврђено да су се стекли услови за именовање вршиоца 
дужности директора ЈП "ЕЛГАС" Сента, донето је решење као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није допуштена, већ се 
може поднети тужба надлежном суду у року од 60 дана од дана достављања. 
 
 

 
Република Србија                                         
Аутономна Покрајина Војводина        Председница Скупштине општине Сента 
Општина Сента                                                            Жофиа Сабо Декањ, с.р. 
Скупштина општине Сента                                                        
Број: 020-23/2021-I 
Дана: 01. фебруара 2021. године  
С е н т а 
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18. 
На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020),  чланa 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. закон),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 
45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 01. Фебруара 2021. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНИКА  СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У СЕНТИ 
 
I 

 
Разрешава се дужности Александар И. Ђорђевић управник  Српског културног  
центара  „Стеван  Сремац“  у Сенти, на лични захтев. 
 

II 
 
Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 
Образложење: 

 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 28. децембра 2018. године,решењем број 
020-70/2018-I, именовала је Александар И. Ђорђевић за управника  Српског културног  
центара  „Стеван  Сремац“  у Сенти. 
 
Александар И. Ђорђевић је дана 27.. јануара 2021. године поднео захтрев за разрешење.  
 
Одредбама члана 39.  Закона о култури Закона о култури („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), прописано је: 
“ Дужност директора установе престаје истеком мандата и разрешењем.  
Оснивач установе разрешиће директора пре истека мандата:  
1) на лични захтев;  
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;  
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или 
тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће 
сметње у раду установе;  
4) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за 
кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе;  
5) из других разлога утврђених законом или статутом установе.“ 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни 
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одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  13) Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019),  прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, именује  и  
разрешава  управни  одбор,  надзорни  одбор  и  директора   установе, организације и 
службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом“. 

 
Будући да Александар И. Ђорђевић управник Српског културног центара  „Стеван    
Сремац“ у Сенти поднео захтев за разрешење, Општинско веће општине Сента, као 
овлашћени предлагачу аката које доноси Скупштина општине Сента, предложило је 
доношење, а Скупштина општине Сента донела је решење као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
улица Немањина број 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или 
преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 

 Аутономна Покрајина Војводина 
 Општина Сента  
 Скупштина општине Сента 
 Број: 020-25/2021-I 
 Дана: 01. фебруара 2021. године  
 С е н т а 
 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ c. p. 
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19. 
На основу члана 37. став 1.  и 2. Закона о култури Закона о култури („Службени гласник 
РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020),  чланa 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. закон),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 
45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 01. фебруара 2021. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ УПРАВНИКА  СРПСКОГ КУЛТУРНОГ 
ЦЕНТРА У СЕНТИ 

 
I 

 
Именује се Мирослав Басарић за вршиоца дужности управника  Српског културног  
центара  „Стеван  Сремац“  у Сенти, до именовања управника  Српског културног  центара  
„Стеван  Сремац“  у Сенти, а најдуже за годину дана.  
 

II 
 
Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 
Образложење: 

 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 28. децембра 2018. године, решењем број 
020-70/2018-I, именовала је Александар И. Ђорђевић за управника  Српског културног  
центара  „Стеван  Сремац“  у Сенти. 
 
Александар И. Ђорђевић је дана 27. јануара 2021. године поднео захтев за разрешење.  

Према члану 37. став 1. Закона о култури Закона о култури („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), оснивач може именовати вршиоца дужности 
директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору 
престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.  

Према члану 37. став 2. Закона о култури, вршилац дужности директора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину.  

Према члану 29. став 1. Одлуке о оснивању Српског културног центра „Стеван Сремац“ 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 28/2016), оснивач може именовати вршиоца 
дужности управника установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када 
управнику престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за 
управника није успео. 
 
Према члану 29. став 2. Одлуке о оснивању Српског културног центра „Стеван Сремац“ 
Сента, вршилац дужности управника може обављати ту функцију најдуже једну годину. 
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Према члану 29. став 3. Одлуке о оснивању Српског културног центра „Стеван Сремац“ 
Сента, вршилац дужности управника мора да испуњава услове за избор кандидата за 
управника. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  13) Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019),  прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, именује  и  
разрешава  управни  одбор,  надзорни  одбор  и  директора   установе, организације и 
службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом“. 

 
Будући да Александар И. Ђорђевић управник Српског културног центара  „Стеван    
Сремац“ у Сенти поднео захтев за разрешење, Општинско веће општине Сента, као 
овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине Сента, предложило је 
доношење, а Скупштина општине Сента донела је решење као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
улица Немањина број 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или 
преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 

 Аутономна Покрајина Војводина 
 Општина Сента  
 Скупштина општине Сента 
 Број: 020-24/2021-I 
 Дана: 01. фебруара 2021. године  
 С е н т а 
 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ c. p. 
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20. 
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/2016 и 
88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 27. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „ЕЛГАС“ Сента („Службени  лист општине Сента“, бр. 2/2013 
и 15/2016) и члана 45. став 1. тачка 12. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној 01. фебруара 
2021. године доноси 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛГАС“ СЕНТА 
 
 

I 
 

Разрешава се председник Надзорног одбора Јавног предузећа „Елгас“ Сента Корнел Тот из 
Сенте. 
 

II 
 

Разрешавају се чланови Надзорног одбора Јавног предузећа „Елгас“ Сента и то: Радомир 
Вуканић из Сенте и Андреа Вујачић из Сенте. 
 
 

III 
 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 

Образложење: 
 
Према члану 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016 и 88/2019) председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда 
запослених. 
 
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) утврђено је да Скупштина 
општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте. 
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На основу члана 45. став 1. тачка 12. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, број 4/2019) Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
за доношење овог Решења и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања 
Скупштине општине Сента, донела је одлуку као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента    Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента            Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Број: 020-14/2021-I 
Дана: 01. фебруара 2021. године  
С е н т а 
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21. 
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” бр. 15/2016 и 
88/2019), члана 27. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Елгас“ Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 2/2013 и 15/2016) и члана 45. став 1. тачка 12. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на својој 
седници, одржаној 01. фебруара 2021. године доноси 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛГАС“ СЕНТА 
 
 

I 
За председника Надзорног одбора  Јавног  предузећа  „Елгас“  Сента  именује  се  на 
мандатни период од четири године: Миливој Гајин из Сенте. 
 

II 
За чланове Надзорног одбора Јавног предузећа „Елгас“ Сента именују се: Корнел Тот из 
Сенте и  Жолт Нађ Замбо из Сенте - из реда запослених,  на мандатни период од четири 
године. 
 

III 
Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
надзорном одбору, чију висину утврђује оснивач, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања јавног предузећа. 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
 

Образложење: 
 
 
Према члану 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016 и 88/2019) председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда 
запослених. 
 
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) утврђено је да Скупштина 
општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач 
и даје сагласност на њихове статуте. 
 
На основу члана 45. став 1. тачка 12. Статута општине Сента („Службени лист општине 
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Сента“, број 4/2019) Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење овог Решења и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна 
питања Скупштине општине Сента, донела је одлуку као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења 
 
 
Република Србија                                                              
Аутономна Покрајина Војводина  Председница Скупштине општине Сента 
Општина Сента        Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Скупштина општине Сента  
Број: 020-15/2021-I 
Дана: 01. фебруара 2021. године  
С е н т а 
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22. 
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/2016 
и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. 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 12. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), 
Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној 01. фебруара 2021. године 
доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТAМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

СЕНТА 
 

I 
 
Разрешава се председник Надзорног одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа 
Сента и то: Елеонора Тот из Сенте. 
 

II 
 
Разрешавају се чланови Надзорног одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента и 
то:  Саша Сердар из Сенте, и  Ева Мари из Сенте. 
 
 

III 
 
Овo Решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 

Образложење: 
 

Према члану 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016 и 88/2019) председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда 
запослених. 
 
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) утврђено је да Скупштина 
општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач 
и даје сагласност на њихове статуте. 
 
На основу члана 45. став 1. тачка 12. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, број 4/2019) Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
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организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење овог Решења и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна 
питања Скупштине општине Сента, донела је одлуку као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

 
 
 
Република Србија                                                              
Аутономна Покрајина Војводина  Председница Скупштине општине Сента 
Општина Сента        Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Скупштина општине Сента  
Број: 020-16/2021-I 
Дана: 01. фебруара 2021. године  
С е н т а 
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23. 
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/2016 и 
88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. 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 
12. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина 
општине Сента на својој седници, одржаној 01. фебруара 2021. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТAМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
СЕНТА 

 
 

I 
За председника Надзорног одбора  Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента  
именује  се  на мандатни период од четири године: Изабела Шухајда из Сенте. 

 
II 

За чланове Надзорног одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента именују се: 
Саша Сердар из Сенте и  Ева Мари - из реда запослених, на мандатни период од четири 
године. 
 

III 
Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
надзорном одбору, чију висину утврђује оснивач, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања јавног предузећа. 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 

Образложење: 
 
Према члану 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016 и 88/2019) председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда 
запослених. 
 
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) утврђено је да Скупштина 
општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач 
и даје сагласност на њихове статуте. 
 
На основу члана 45. став 1. тачка 12. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, број 4/2019) Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава 
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управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење овог Решења и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна 
питања Скупштине општине Сента, донела је одлуку као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

 
 

 
Република Србија                                                               
Аутономна Покрајина Војводина  Председница Скупштине општине Сента 
Општина Сента       Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Скупштина општине Сента  
Број: 020-17/2021-I 
Дана: 01. фебруара 2021. године  
С е н т а 
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24. 
На основу члана 198. став 1., 2. и 5. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ 
бр. 36/2011,  99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 32. 
став 1. тачкa 9. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/216 – др.закон и 47/2018), члана 45. став 1 тачкa 12. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 4. став 2. Уговора 
о изменама и допунама оснивачког акта Привредног друштва са ограниченом 
одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР д.о.о. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft.” Сента - 
Zenta („Службени лист општине Сента“, бр. 1/2008), Скупштина општине Сента на 
својој седници, одржаној 01. фебруара 2021. године доноси 

 
Р   Е  Ш   Е   Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПОСЛОВНИ 

ИНКУБАТОР Д.О.О. – ÜZLETI INKUBÁTOR KFT.” СЕНТА - ZENTA 
 

I 
 
Разрешује се чланство скупштине Привредног друштва са ограниченом одговорношћу 
„ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР д.о.о. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft.” Сента - Zenta, и то: 
 
   Корнел Такач са пребивалиштем у Сенти – члан 
   Бранислав Булатовић са пребивалиштем у Сенти - члан 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента”. 
 
 

Образложење: 
 

Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/216 – др.закон и 47/2018) и члану 45. тачка 12. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.4/2019), Скупштина 
општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
 
Према члану 198. став 1., 2. и 5. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 
36/2011,  99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) управљање 
друштвом може бити организовано као једнодомно или дводомно. У случају 
једнодомног управљања, органи друштва су: 1) скупштина; 2) један или више 
директора; У случају дводомног управљања, органи друштва су: 1) скупштина; 2) 
надзорни одбор; 3) један или више директора. Оснивачким актом одређује се да ли је 
управљање друштвом једнодомно или дводомно. 
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Према члану 4. став 2. Уговора о изменама и допунама оснивачког акта Привредног 
друштва са ограниченом одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР д.о.о. – ÜZLETI 
INKUBÁTOR Kft.” Сента - Zenta („Службени лист општине Сента“, бр. 1/2008) 
Скупштину ће сачињавати оснивачи и то два члана испред општине а један члан испред 
Фонда за подршку инвестиција у Војводини “Vojvodina Investment Promotion – VIP”. 
  
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента предложило је разрешење Корнела Такача и Бранислава 
Булатовића дужности члана скупштине Привредног друштва са ограниченом 
одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР доо – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft.” Сента – 
Zenta. 

 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за разрешење чланова скупштине Привредног друштва са ограниченом 
одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР доо – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft.” Сента – 
Zenta, донела је решење као у диспозитиву. 
 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента     Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента     Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Број: 020-12/2021-I 
Дана:  01. фебруара 2021. године  
С е н т а 
 

  



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 02. - 01.02.2021.  

 

109 
 

25. 
На основу члана 198. став 1., 2. и 5. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ 
бр. 36/2011,  99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 32. 
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/216 – др.закон и 47/2018), члана 45. став 1 тачка 12. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019) и члана 4. став 2. Уговора 
о изменама и допунама оснивачког акта Привредног друштва са ограниченом 
одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР д.о.о. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft.” Сента - 
Zenta („Службени лист општине Сента“, бр. 1/2008), Скупштина општине Сента на 
својој седници, одржаној 01. фебруара 2021. године  доноси 

 
Р   Е  Ш   Е   Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПОСЛОВНИ 

ИНКУБАТОР Д.О.О. – ÜZLETI INKUBÁTOR KFT.” СЕНТА - ZENTA 
 

I 
 

Именују се за чланове скупштине Привредног друштва са ограниченом одговорношћу 
„ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР д.о.о. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft.” Сента - Zenta, и то: 

   Силард Нађ, са пребивалиштем у Сенти – за члана, 
   Корнел Такач, са пребивалиштем у Сенти – за члана. 
 

II 
 

Мандат чланова Скупштине Привредног друштва са ограниченом одговорношћу 
„Пословни инкубатор д.о.о. – Üzleti Inkubátor Kft.” Сента - Zenta Скупштине траје 
четири године. 

 
 

III 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента”. 
 
 

Образложење: 
 

Према члану 198. став 1., 2. и 5. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 
36/2011 и 99/2011) управљање друштвом може бити организовано као једнодомно или 
дводомно. У случају једнодомног управљања, органи друштва су: 1) скупштина; 2) 
један или више директора; У случају дводомног управљања, органи друштва су: 1) 
скупштина; 2) надзорни одбор; 3) један или више директора. Оснивачким актом 
одређује се да ли је управљање друштвом једнодомно или дводомно. 

 
Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007) и члану 45. тачка 12. Статута општине Сента („Службени лист општине 
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Сента“, бр.4/2019), Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 

 
Према члану 4. став 2. Уговора о изменама и допунама оснивачког акта Привредног 
друштва са ограниченом одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР д.о.о. – ÜZLETI 
INKUBÁTOR Kft.” Сента - Zenta („Службени лист општине Сента“, бр. 1/2008) 
Скупштину ће сачињавати оснивачи и то два члана испред општине а један члан испред 
Фонда за подршку инвестиција у Војводини “Vojvodina Investment Promotion – VIP”. 

 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента предложило је именовање Силарда Нађа и Корнела Такача 
за члана скупштине Привредног друштва са ограниченом одговорношћу „ПОСЛОВНИ 
ИНКУБАТОР доо – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft.” Сента – Zenta. 

 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за именовање Силарда Нађа и Корнела Такача за члана скупштине Привредног 
друштва са ограниченом одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР доо – ÜZLETI 
INKUBÁTOR Kft.” Сента – Zenta, донела је решење као у диспозитиву. 
 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија                                                       
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента 
Скупштина општине Сента       Председница Скупштине општине 
Сента 
 Број: 020-13/2021- I     Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Дана: 01. фебруара 2021. године  
Сента 
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26. 
На основу члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 45. тачке 
89. Статута oпштине Сента („Службени лист општине Сента“ број 4/2019), Скупштина 
општине Сента на својој седници, одржаној 01. фебруара 2021. године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сента 
 

I. 
 

Разрешавају се дужности председник и чланови Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини 
Сента, и то:  
Председник Комисије: 
1. Јожеф Молнар Чикош, дипл. економиста, ул. Ракоцијева бр. 2a., Сента., и 
 
- чланови Комисије: 
1. Роберт Варга, пољопривредни произвођач, Сента, ул. Ференца Фехера бр. 9., 
2. Јожеф Поша, пензионер, Богараш, ул. Братства и јединства бр. 4., 
3. Ференц Шоти, пољопривредни произвођач, Сента, ул. Сремска бр. 18., 
4. Ливиа Копас Месарош, дипл. економиста, Сента, Доња Тисина Обала бр. 24., 
5. Ервин Сиђи, пољопривредни произвођач, Кеви, IV. Реон бр. 8., 
6. Рихард Бурањ, столар, Торњош, ул. Петефи Шандора бр. 14. 
  
 

II. 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
 

Образложење: 
 

Према члану 32. став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), Скупштина општине у 
складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и статутом.  
 
Према члану 45. тачке 89. Статута oпштине Сента („Службени лист општине Сента“ број 
4/2019) Скупштина општине у складу са законом обавља и друге послове утврђене 
законом и статутом.  
 
Скупштина општине Сента након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
за разрешење председника и чланова Комисије за спровођење поступка јавног надметања 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине 
Сента, донела је решење као у диспозитиву. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента           Предсеница Скупштине општине Сента, 
Скупштина општине Сента    Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Број: 020-98/2020-I  
Дана: 01. фебруара 2021. године  
С е н т а  
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27. 
На основу члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 45. тачке 
89. Статута oпштине Сента („Службени лист општине Сента“ број 4/2019), Скупштина 
општине Сента на својој седници, одржаној 01. фебруара 2021. године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сента 
 

I. 
 

Образује се Комисијa за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сента (у даљем 
тексту: Комисија). 
 

II 
 

Комисију чине председник и шест чланова, и то: 
- председник Комисије 
1. Ервин Тот, пољопривредни произвођач, ул. Топартска бр. 78., Сента., и 
 
- чланови Комисије: 
1. Роберт Варга, пољопривредни произвођач, Сента, ул. Ференца Фехера бр. 9., 
2. Јанош Месарош Киш, пензионер, Сента, ул. Корнела Сентелекија бр. 16., 
3. Ливиа Копас Месарош, дипл. економиста, Сента, Доња Тисина Обала бр. 24., 
4. Изабела Ваштаг, пољопривредни произвођач, Кеви, Арањ Јаноша бр. 21., 
5. Веселин Петровић, економиста, Сента, ул. Васе Пелагића бр. 16/а.,  
6. Давид Анитич, економиста, Сента, ул. Калмана Миксата бр. 96. 
 

III. 
 

Председник и чланови Комисије именују се на период од четири године. 
 

IV 
 

У случају одсутности председника Комисије, замењује га члан Комисије Ливиа Копас 
Месарош, или други члан, кога одређује председник Комисије. 
 

V 
 

Комисија има следеће надлежности: 
1. одређује цену закупа за давање у закуп по праву пречег закупа пољопривредног 
земљишта у државној својини, 
2. одређује цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини у вансудским 
поравнањима, 
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3. одређује почетну цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини , за које 
треба да буде расписан поступак јавног надметања, 
4. прикупљује пријаве за јавно надметање, 
5. спроводи поступак јавног надметања, 
6. предлаже Председнику општине најповољнијег понуђача. 
 

VI 
 

Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење за привреду и 
локални економски развој Општинске управе општине Сента. 
 

VII 
 

Накнада за рад члановима Комисије се одређује на основу члана 7. Одлуке о накнадама 
одборника и члановима радних тела у Скупштини Општине ("Службени лист општине 
Сента", бр. 23/2010 и 10/2011). 
 

VIII 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
 
 

Образложење: 
 

Према члану 32. став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), Скупштина општине у складу са 
законом обавља и друге послове утврђене законом и статутом.  
 
Према члану 45. тачке 89. Статута oпштине Сента („Службени лист општине Сента“ број 4/2019)) 
Скупштина општине у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и статутом.  
 
Скупштина општине Сента након разматрања предлога Општинског већа општине Сента за 
именовање председника и чланова Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сента, донела је 
решење као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. Против 
овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 
9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од 
дана достављања овог решења. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сента           Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента    Жофиа Сабо Декањ с.р. 
Број: 020-99/2020-I  
Дана: 01. фебруара 2021. године  
С е н т а  
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28. 
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр.  
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 49. став 1. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), члана   8.  став 2. Одлуке о 
оснивању Фонда за стипендирање студената општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 8/2009) и члана 7. став 4. Правилника о студенским стипендијама (“Службени 
лист општине Сента”,  бр. 16/2013 и 25/2017), Скупштина општине Сента на седници, 
одржаној 01. фебруара 2021. године, донела је 

 
Р  Е  Ш Е Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
I 

Разрешава се   Комисија за стипендирање студената у следећем саставу:   
1.   Корнел Тот - председник, 
2.   Ева Ујхази  - члан, 
3.   Жужана Урбан  - члан, 
4.   Золтан Нађ Абоњи - члан, 
5.   Ендре Рожа - члан, 
6.   Данило Попов - члан и 
7.   Јован Гашовић - члан. 

 
II 

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Образложење: 
 

Скупштина општине Сента, дана, 29. новембра 2017. године, решењем број  020-131/2017-I, 
именовала је Комисију за стипендирање студената, на мандатни период од четири године. 
 
Према члану 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), скупштина општине оснива 
стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 
 
Према члану 49. став 1. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
4/2019), Скупштина  општине  оснива  стална,  посебна  и  повремена  радна  тела  за  
разматрање питања из њене надлежности. 
 
Према члану  8.  став 1. Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање студената општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 8/2009), образује се Комисија за 
стипендирање студената. 
 
Према члану  8.  став 3. Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање студената општине 
Сента, мандат комисије траје 4 године. 
 
Према члану 7. став 2. Правилника о студенским стипендијама (“Службени лист општине 
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Сента”,  бр. 16/2013 и 25/2017), за  обављање  послова  који  се  односе  на  реализацију  
циљева  Фонда  и  конкурсни поступак образује се Комисија за доделу стипендија (у 
даљем тексту: Комисија). 
 
Према члану 7. став 4. Правилника о студенским стипендијама, председника и чланове 
Комисије именује Скупштина општине на мандатни период од четири године. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента, предложило је разрешење Комисије за стипендирање студената,  а 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента,  
донела је решење као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
улица Немањина број 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или 
преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 

 Аутономна Покрајина Војводина 
 Општина Сента  
 Скупштина општине Сента 
 Број: 020-10/2021-I 
 Дана: 01. фебруара 2021. године  
 С е н т а 
 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ c. p. 
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29. 
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр.  
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 49. став 1. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), члана   8.  став 2. Одлуке о 
оснивању Фонда за стипендирање студената општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 8/2009) и члана 7. став 4. Правилника о студенским стипендијама (“Службени 
лист општине Сента”,  бр. 16/2013 и 25/2017), Скупштина општине Сента на седници, 
одржаној 01. фебруара 2021. године, донела је 

 
Р  Е  Ш Е Њ  Е 

О  ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
I 

Именује се Комисија за стипендирање студената, на мандатни период од четири године, и 
то у следећем саставу:   

1.   Марјан Каблар - председник, 
2.  Александар Зелић  - члан, 
3.  Ева Хевер  - члан, 
4.  Ендре Рожа  - члан, 
5.  Корнел Тот - члан, 
6.  Ева Ујхази  - члан и 
7.   Золтан Нађ Абоњи - члан. 
 

II 
Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Образложење: 
 

Скупштина општине Сента, разрешила је  Комисију за стипендирање студената, 
именовану  решењем број  020-131/2017-I. 
 
Према члану 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), скупштина општине оснива 
стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 
 
Према члану 49. став 1. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
4/2019), Скупштина  општине  оснива  стална,  посебна  и  повремена  радна  тела  за  
разматрање питања из њене надлежности. 
 
Према члану   8.  став 1. Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање студената општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 8/2009), образује се Комисија за 
стипендирање студената. 
 
Према члану   8.  став 2. Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање студената општине 
Сента, комисија има председника и 6 чланова које именује Скупштина општине. 
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Према члану   8.  став 3. Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање студената општине 
Сента, мандат комисије траје 4 године. 
 
Према члану   8.  став 4. Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање студената општине 
Сента, комисију чине стручна лица из области образовања и представници општине. 
 
Према члану 7. став 2. Правилника о студенским стипендијама (“Службени лист општине 
Сента”,  бр. 16/2013 и 25/2017),  за  обављање  послова  који  се  односе  на  реализацију  
циљева  Фонда  и  конкурсни поступак образује се Комисија за доделу стипендија (у 
даљем тексту: Комисија). 
 
Према члану 7. став 4. Правилника о студенским стипендијама, председника и чланове 
Комисије именује Скупштина општине на мандатни период од четири године. 
 
Задатак Комисије је одређен у члану 9. Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање 
студената општине Сента  и у члану 8. Правилника о студенским стипендијама. 
 
Будући да је Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагачу аката које 
доноси Скупштина општине Сента, предложило разрешење Комисије предложио је 
разматрање и усвајање предлога решења о именовању Комисије за стипендирање 
студената.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога решења Општинског већа 
општине Сента о именовању Комисије за стипендирање студената,  донела је решење као 
у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
улица Немањина број 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или 
преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 

 Аутономна Покрајина Војводина 
 Општина Сента  
 Скупштина општине Сента 
 Број: 020-11/2021-I 
 Дана: 01. фебруара  2021. године  
 С е н т а 
 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ c. p. 
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30. 
На основу члана 45. став 4 . Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други закон и 
47/2018) и члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента на седници одржаној 01. фебруара  2021. 
године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНУ И ПРЕДСЕНИКУ 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА „СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ 
ПОЗОРИШТА“ - ZENTAI MAGYAR KAMАRASZÍNHÁZ  У СЕНТИ 

 
I 
 

Констатује се да Ласлоу Берењију, као члану и председнику Надзорног одбора 
“Сенћанског мађарског камерног позоришта“ - Zentai Magyar Kamaraszínház у 
Сенти - представнику оснивача (општине Сента), престао мандат због смрти. 

 
II 

 
Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 
Образложење: 

 
Скупштина општине Сента, на седници одржаној 22. јула 2017. године, решењем број 
020-76/2017-I, именовала је председника и једног члана Надзорног одбора “Сенћанског 
мађарског камерног позоришта“ - Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти, са мандатом у 
трајању од четири године (почев од 13. јула 2017. године).  

 
Ласло Берењи, члан и председник  Надзорног  одбора  “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта“ - Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти - представник оснивача (општине 
Сента), умро је 27. децембра 2018. године. 
 
Одредбом члана 45. став 4 . Закона о култури Закона о култури („Службени гласник РС“, 
број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), прописано је: „Чланове надзорног одбора 
именује и разрешава оснивач“. 

 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  13) Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019),  прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, именује  и  
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разрешава  управни  одбор,  надзорни  одбор  и  директора   установе, организације и 
службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом“. 
 
Будући да je члану и председнику Надзорног  одбора “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта“ - Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти, због смрти престао правни 
субјективитет на дан 13. марта 2018. године, Скупштина општине Сента, након 
разматрања предлога Општинског већа општине Сента,  донела је решење као у 
диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
улица Немањина број 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или 
преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-95/2020-I 
Дана: 01. фебруара 2021. године  
С е н т а 
 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ c. p 
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31. 
На основу члана 45. став 4 . Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 14. став 2. и 3. Одлуке о оснивању позоришта 
„Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 1/2008, 15/2008, 2/2009, 9/2011 и 2/2013),  члана 
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,  
83/2014 - др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 45. став 1. тачка 13) Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 4/2019), Скупштина општине Сента 
на седници одржаној 01. фебруара 2021. године, донела је 
 

Р   Е  Ш  Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

“СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА“ - ZENTAI MAGYAR 
KAMАRASZÍNHÁZ  У СЕНТИ 

 
I 
 

Именује се Тамара Пољак Јанкаи за члана и председника Надзорног одбора 
“Сенћанског мађарског камерног позоришта“ - Zentai Magyar Kamaraszínház  у 
Сенти – као представника оснивача (општине Сента).  

  
II 

 
Мандат члана и председника Надзорног одбора “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта“ - Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти, траје до истека мандата чланова 
Надзорног одбора именованих решењем Скупштине општине Сента број 020-
76/2017-I од  22. јула 2017. године.  
 

III 
 
Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 
 

Образложење: 
 

Скупштина општине Сента, на седници одржаној 22. јула 2017. године, решењем број 
020-76/2017-I, именовала је председника и члана Надзорног одбора “Сенћанског 
мађарског камерног позоришта“ - Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти, са мандатом у 
трајању од четири године (почев од 13. јула 2017. године).  

 
Ласло Берењи, члан   Надзорног  одбора  “Сенћанског мађарског камерног позоришта“ - 
Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти - представник оснивача (општине Сента), умро је 27. 
децембра 2018. године. 
 
Одредбом члана 45. став 4 . Закона о култури Закона о култури („Службени гласник РС“, 
број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), прописано је: „Чланове надзорног одбора 
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именује и разрешава оснивач“. 

Одредбом члана 45. став 5 . Закона о култури, прописано је: „Председника надзорног 
одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора“. 

Одредбом члана 46. став 3. Закона о култури прописано је: „У случају преношења 
оснивачких права на национални савет националне мањине у складу са чланом 24. став 3. 
овог закона, актом о преношењу оснивачких права утврђује се начин именовања чланова 
надзорног одбора“.  

Општина Сента и Национални савет мађарске националне мањине дана 29. октобра 2012. 
године, под бројем  6-11/2012-I, закључили су Уговор о делимичном преносу оснивачких 
права над установом “Сенћанско мађарско камерно позориште“ - Zentai Magyar 
Kamaraszínház у Сенти („Службени лист општине Сента“, бр. 34/2012). 
 
Према члану 1. тачка  6. Уговора о делимичном преносу оснивачких права над установом 
“Сенћанско мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти,  
уговорне стране су сагласне, да Савет именује једног члана Надзорног одбора Установе. 
 
Одредбом члана 14. став 1., 3-7 и 9. Одлуке о оснивању “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта“ - Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти ("Службени лист општине Сента", бр. 
1/2008, 15/2008, 2/2009, 9/2011 и 2/2013), прописано је:  
 
„У позоришту се образује Надзорни одбор. 

 
Председника  и једног члана именује и разрешава Скупштина општине, а трећег члана  
Надзорног одбора именује и разрешава Национални савет. 
 
Председника Надзорног одбора именује Скупштина општине из реда чланова одбора. 

 
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на предлог репрезентативног 
синдиката Позоришта, односно већине запослених. 

 
Један члан Надзорног одбора се именује из реда мање заступљеног пола. 
 
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и могу 
бити именовани највише два пута“. 
 
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), прописано је: 
„Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом“. 
 
Одредбом члана 45.  став  1.  тачка  13) Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 4/2019),  прописано је: „Скупштина општине, у складу са законом, именује  и  
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разрешава  управни  одбор,  надзорни  одбор  и  директора   установе, организације и 
службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом“. 
 
Будући да je члану  Надзорног  одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта - 
Zentai Magyar Kamaraszínház” у Сенти због смрти престао правни субјективитет на дан 13. 
марта 2018. године, Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које 
доноси Скупштина општине Сента, утврдио је предлог Решења о именовању члана и 
председника Надзорног одбора “Сенћанског мађарског камерног позоришта“ - Zentai 
Magyar Kamaraszínház у Сенти и упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и 
доношење.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
за именовање члана и председника Надзорног одбора “Сенћанског мађарског камерног 
позоришта“ - Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти,  донела је решење као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
улица Немањина број 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или 
преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-94/2020-I 
Дана: 01. фебруара 2020. године  
С е н т а 
 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Жофиа Сабо Декањ c. p 
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ОПШТИНА СЕНТА 

ПЛАН И ПРОГРАМ О ЛОКАЦИЈИ ПРОДАЈНИХ МЕСТА 
ВАН ПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

Општинско веће општине Сента на седници 
Одржаној дана 30.12.2020.године 
Донело је Закључак о доношењу Плана и Програма 

Председник општинског већа 
Цегледи Рудолф дипл.инг.грађ.

32.
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I.         УВОД И ПРАВНИ 
ОСНОВ 

Планом и програмом о локацији продајних места ван продајних објеката на територији 
општине Сента ( у даљем тексту : План и програм) прописујe се врста, изглед, услови и 
начин постављања и уклањања тезги,  других покретних привремених објеката ( у 
даљем тексту:  покретни објекат)   на јавним површинама на подручју општине Сента, 
као и број продајних места на одређеним локацијама, који се могу користити за продају 
робе ван продајних објеката. 
Циљ израде Плана и програма за постављање  покретних објеката је стварање услова 
за 
спровођење Одлукe о трговини на продајним местима ван продајних објеката („ Сл. 
лист општине Сента „ бр. 22/2019).  Планом и програмом се испуњава обавезa за 
дефинисање услова и начина остваривања права на привремено заузимање дела јавне 
површине. Покретни објекти на продајним местима у смислу овог Плана и програма су: 

 тезге који су на одговарајући начин причвршћени за
тло; 

 мобилне тезге односно продајна места са возила за сезонску робу воће,
поврће 

(пољопривредних производа)  и огрева; 
Одређивање локације – продајних места на територији општине Сента врши се сагласно 
Одлуци о трговини на продајним местима ван продајних објеката („ Сл. лист 
општине Сента „ бр. 22/2019). 
Правни основ за израду Плана и програма 
је: 

 Закон   о   планирању  и   изградњи   (   „   Сл.   гласник  РС“  бр.
72/2009,81/2009- испр.,64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019
и 37/2019-др.закон) – чл. 146.став 1 и 2 који прописују да постављање и
уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама
јавне намене ( тезге и други покретни мобилијар), обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.

 Одлука  о  трговини  на  продајним  местима  ван  продајних  објеката  („  Сл.
лист општине Сента „ бр. 22/2019) – у даљем тексту Одлука.

II. ОПШТИ
УСЛОВИ 

Покретни објекти , који се постављају на Планом и програмом дефинисану локацију 
могу да се користе искључиво за намену која је одобрена, утврђена Планом и програмом 
за појединачну локацију. 
Покретни објекти   треба да су изведени квалитетно, према свим важећим 
стандардима, 
прописима као и обликовани – естетским условима дефинисаним Планом и 
програмом. 
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На истој локацији постављају се једнообразне тезге   у погледу величине, облика, боје 
и материјализације; 
Постављање покретних објеката   треба да је такво да обезбеђује сигурност корисника 
и пролазника, да не омета комуникацију пешака, безбедност саобраћаја и приступ 
интервентних возила. 

Покретни  објекти  постављају  се  и  користе у  радном времену одређеном у  складу 
са 
Одлуком о трговини на продајним местима ван продајних 
објеката. 
Корисник мобилних тезги за продају робе које  нису конструктивно учвршћени за 
тло, 
дужан је да их по истеку радног времена уклања са јавне 
површине. 
Роба се не сме продавати са земље, а корисник покретног објекта је дужан да одржава 
простор око покретних објеката и да га после завршетка рада доводи у уредно стање и 
да уклони сву амбалажу и отпатке; 
Корисник покретног објекта је дужан да води рачуна о хигијени на продајном месту, као 
и да не омета друге који користе јавну површину на којима су продајна места. 
У случају оштећења тезге ( који су на одговарајући начин причвршћени за тло), морају 
се надокнадити трошкови оправке у целости. 
Продаја робе ван тезги и одобрених продајних места није 
дозвољена. 

III. ВРСТА И ИЗГЛЕД ПОКРЕТНИХ
ОБЈЕКАТА 

Тезге које су на одговарајући начин причвршћене за 
тло: 

- Тезга је типска, отворена за излагање и продају робе, чија бруто површина не 
може бити већа од 2 м², са висином стрехе до 2.0 м ( уколико је наткривена), а 
намењена је за продају законом дозвољене врсте робе; 

-    Конструкцију  извести  од  бетона  или  кутијастих  металних  профила, 
варирањем 

различитих елемената како би се постигао естетски задовољавајући ефекат; 
-    Кровни    покривач    може    да    буде    пластифицирани    лим,    плексиглас   
или 

пластифицирано платно; 
-    На истој локацији постављају се једнообразне тезге   у погледу величине, 
облика, 

боје и материјализације; 
-    Кровни поркривачи на истој локацији морају бити исти; 
-    Свака тезга мора да има свој 

број; Мобилне тезге: 
- Под мобилним тезгама подразумевају се објекти и опреме који нису 

конструктивно учврћени за тло; 
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- Тезга је лака, преносива монтажна конструкција за излагање и продају робе, 
чија бруто   површина  не  може  бити  већа  од  10  м²,  а  намењена  је   за   
продају 
пољопривредних производа – воће и поврће; 

-    Конструкцију  извести  од  дрвета  или  кутијастих  металних  профила, 
варирањем 

различитих елемената како би се постигао естетски задовољавајући ефекат; 
-    Кровни покривач не може да буде церада; 
- Постављене  мобилне  тезге  не  смеју  да  ометају  пословање  осталих 

субјеката, пешачки саобраћај и прегледност за одвијање колског и бициклистичког 
саобраћаја; 

- Такве врсте објеката постављају се и користе дневно, у одређеном периоду 
године, или током целе године, у радном времену одређеном у складу са 
одредбама Одлуке, 
а по истеку радног времена се обавезно уклањају са јавне површине. 

Продајна места са возила за сезонску робу воће, поврће ( пољопривредних производа) и 
огрева; 

- Продаја сезонске робе воће, поврће ( пољопривредних производа)  и огрева може 
се вршити покретном продајом путем колица и покретних возила; 

-    На локацијама предвиђеним за продају са возила која имају највећу носивост до 
5 

(пет) тона; 
-    Роба се не сме продавати са земље, а корисник је дужан да одржава простор 
око 

продајних места са возила и да га по завршетку рада доводи у уредно стање и 
да уклони сву амбалажу и отпатке; 

-    Продаја робе ван продајних места са возила није дозвољена 
- Возила својим положајем не смеју да ометају комуникацију пешака, видљивост 

и безбедност саобраћаја и приступ интервентних возила; 
-    Уз њих није дозвољено постављање слободностојећих тенди; 

IV. ЛОКАЦИЈA ПРОДАЈНИХ МЕСТА ВАН ПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА 

А) ЛОКАЦИЈЕ ПРОДАЈНИХ МЕСТА ВАН ПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА КОЈИ 
СЕ МОГУ КОРИСТИТИ ТОКОМ ЦЕЛЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ 

Локација бр. 1 ( графички прилог 1) –   у улици Радивоја Ћирпанова у Сенти на 
постављеним тезгама – укупно 24 тезгa; 
Локација бр. 2 ( графички прилог 2) -   у улици Кеј др. Зорана Ђинђића у Сенти 
поред 
продавнице „ Песак“ Сента промет т.п. на постављеним тезгама – укупно 6 
тезгa; 
Локација бр. 3 ( графички прилог  3) – у улици Нови шор у Сенти, испред продавнице 
на 
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углу улица Нови шор и Топартска на постављеним тезгама – укупно 4 
тезгa; 
Локација бр. 4 ( графички прилог 4)- у улици Мали сокак у Горњем брегу, поред 
објекта 
Месне заједнице на постављеним тезгама – укупно 10 
тезгa; 
Локација бр. 5 ( графички прилог 5) – у улици Маршала Тита у Богарашу испред поште, 
на 
постављеним тезгама – укупно 3 
тезгa; 
Локација бр. 6 ( графички прилог 6) – у улици Радноти Миклоша у Торњошу, на 
ткз. 
„зеленој пијаци“, на постављеним тезгама – укупно 26 
тезгa; 
Локација бр. 7 ( графички прилог 7) – у улици Арањ Јаноша у Кеви, поред објекта 
месне 
заједнице, на постављеним тезгама – укупно 9 
тезгa; 
Локација бр. 8 ( графички прилог 8) – Трг Сечењијев, планирано је постављање 2 тезге и 
2 
места за продају са 
возила; 
Локација бр. 9 ( графички прилог 9) – плато ( паркинг простор) који се налази 
поред 
слободностојећег пословног објекта у улици Дожа Ђерђ – планирано је 1 место за 
продају са возила; слободна површина иза киоска Пекара „ Европа – планирано је 1 
место за продају са возила“; 

Б) ЛОКАЦИЈЕ ПРОДАЈНИХ МЕСТА ВАН ПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА КОЈИ 
СЕ КОРИСТЕ САМО ПОВРЕМЕНО 

Локација бр. 10 (   графички прилог 10) – Градско гробље Сента. Ова локација се 
може користити за продају робе ван продајних објеката само неколико дана у току 
календарске године, на дан Свих светаца односно неколико дана пре и после дана Свих 
светаца, сходно решењу који доноси надлежни орган Општине Сента. 
Локација бр. 11 (   графички прилог 11) –  Гробље Свети Ана . Ова локација се 
може 
користити за продају робе ван продајних објеката само неколико дана у току 
календарске године, на дан Свих светаца односно неколико дана пре и после дана Свих 
светаца, сходно решењу који доноси надлежни орган Општине Сента. 
НАПОМЕНА: Поред наведених локација надлежни орган Општине Сента може да 
одобри 
и  привремено коришћење  других  локација  за  продају  робе 
ван  продајних  објеката  на територији Општине Сента за време 
одржавања одређених манифестација као што су: Прослава Дана 
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Сенте, Божићни вашар, Фестивал цветања Тисе, Фестивал И 
лове Сента и др. 

V.        ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ПРОДАЈНИХ МЕСТА И ПОКРЕТНИХ 
ОБЈЕКАТА ВАН ПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА 

Покретни објекти на локацијама ван продајних објеката издају се на основу захтева 
заинтересованих лица за одређени период. 
Трговина на продајним местима  ван продајних објеката на јавној површини, нема 
својство 
пијаце  и пијачне продаје, већ заинтересовано лице за трговину на продајним 
местима обавезно је да плати накнаду за коришћење јавне површине за одобрени период 
. 
У случају да има више заинтересованих лица за једно продајно место, право на продају 
добија онај ко је први предао захтев у пријемној канцеларији општине Сента за 
одређени 
пери
од. 
Заинтересована лица из члана 3. Одлуке треба да поднесу захтев за продају на 
јавним 
површинама из члана 2. на прописаном обрасцу, који чини прилог Одлуке. За доношење 
Решења о одобрењу за трговину на јавним површинама из члана 2. Одлуке надлежан је 
орган за комуналне послове, а Решење  о накнади за коришћење јавне површине доноси 
унутрашња организациона јединица Општинске управе надлежна за утврђивање, 
контролу и наплату јавних прихода. 
Решење  о  одобрењу за  трговину на  јавним  површинама из  члана  2.  Одлуке  може 
се 
укинути  у  управном поступку,  уколико  лице  којем  је  издато  одобрење  за 
коришћење продајног места ради продаје ван продајног објекта, крши закон или друге 
прописе, нпр. одредбе Одлуке или услове прописане Планом и програмом. 
У случају укидања решења када лице којем је издато одобрење престане вршити 
покретну 
продају, Општина Сента нема обавезу враћања накнаде из члана 7. 
Одлуке. 

VI. УКЛАЊАЊЕ ПОКРЕТНИХ

ОБЈЕКАТА Привремни објекат уклања се: 

-     када је објекат постављен без одобрења; 

-     када је објекат постављен супротно условима утврђеним планом; 

-     када се привремени објекат постави или користи супротно издатом одобрењу; 

-     када је објекат постављен на место које није одређено планом; 
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- када се промени неки од услова утврђен планом и одобрењем, а корисник се 
томе не прилагоди у остављеном року; 

- када постављени привремени објекат користи неовлашћено лице, осим који 
су причвршћени за тло; 

-     када је то неопходно због измене услова и начина коришћења јавне површине; 

- када је то неопходно због предузимања техничких мера 
којима се мења режим саобраћаја; 

- када је објекат постављен на месту које је додељено на коришћење 
другом кориснику; 

VII. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА

Овај  План  и  програм  спроводи  организациона  јединица  Општинске  управе 
Сента, надлежан за послове урбанизма. 

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај План и програм се може мењати и допуњавати на предлог  унутрашњe 
организационe 
јединица Општинске управе надлежне за послове урбанизма . 
Саставни део  овог Плана и програма су и графички прилози са уцртаним 
локацијама покретних објеката ( постојеће заузете локације и нове планиране локације) . 
Овај План и програм ступа на снагу осмог дана од дана доношења Плана, и треба 
га објавити у Службеном листу општине Сента, као и на сајту општине ЈКСП Сента. 

Саставио: 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове 
Виг Корнелиа дипл.инг.грађ. 
Руководилац Одсека 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА СЕНТА 
Општинско веће 
Број: 401-2/2021-IV/01 
Датум: 27. јануара 2021. године 
С е н т а  

Нa oснoву члaнa 4. Урeдбe o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa 
срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa 
(„Службeни глaсник РС“, брoj 16/2018), члана 4. Одлуке о финансирању и суфинансирању 
програма и пројеката удружења од јавног интереса за општину Сента  („Службени лист 
општине Сента”, број 29/2016), у складу са Одлуком о буџету општине Сента за 2021. 
годину („Службени лист општине Сента”, број 41/2020), Општинско веће општине Сента, 
на седници одржаној 27. јануара 2021. године, донео је   

ГOДИШЊИ ПЛAН JAВНИХ КOНКУРСA ЗA 2021. ГOДИНУ 

Одлуком о буџету општине Сента за 2021. годину, новчана средства су планирана за 
финансирање или суфинансирање удружења од јавног интереса за општину Сента, и то: 

- у оквиру програма број 0901 под називом „СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА“, 
као активност под бројем 0003 и под називом „Дневне услуге у заједници“, под 
шифром функционалне класификације број 070 и под називом „Социјална помоћ 
угроженом становништву, неквалификована на другом месту“, под бројем 
позиције 48/0, као економска класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 2.800.000,00 динара, 

- у оквиру програма број 0901 под називом „СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА“,  
као активност под бројем 0008 и под називом „Подршка особама са 
инвалидитетом“, под шифром функционалне класификације број 090 и под 
називом „Подршка особама са инвалидитетом“, под бројем позиције 55/0, као 
економска класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 2.650.000,00 динара, 

- у оквиру програма број 0602 под називом „ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ“, као активност под бројем 0001 и под називом „Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина“, под шифром функционалне 
класификације број 133 и под називом „Остале опште услуге“, под бројем 
позиције 84/0, као економска класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, 

- у оквиру програма број 0602 под називом „ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ“,  као активност под бројем 0001 и под називом „Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина“, под шифром функционалне 
класификације број 320 и под називом „Услуге противпожарне заштите“, под 
бројем позиције 99/0, као економска класификација број 481000 описана као 
„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 2.350.000,00 
динара, 

  33.
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- у оквиру програма број 1501 под називом „ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ“,  
као активност под бројем 0003 и под називом „Подршка економском развоју и 
промоцији предузетништва“, под шифром функционалне класификације број 411 
и под називом „Општи економски и комерцијални послови“, под бројем 
позиције 105/0, као економска класификација број 481000 описана као 
„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 700.000,00 
динара, 

- у оквиру програма број 0101 под називом „ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАРНИ 
РАЗВОЈ“,  као активност под бројем 0001 и под називом „Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној заједници“, под шифром функционалне 
класификације број 421 и под називом „Пољопривреда“, под бројем позиције 
111/0, као економска класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 2.400.000,00 динара, 

- у оквиру програма број 0701 под називом „ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАКСТРУКТУРА“,  као активност под бројем 0004 и под 
називом „Јавни градски и приградски превоз путника“, под шифром 
функционалне класификације број 452 и под називом „Водени саобраћај“, под 
бројем позиције 121/0, као економска класификација број 481000 описана као 
„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 590.000,00 
динара, 

- у оквиру програма број 1502 под називом „РАЗВОЈ ТУРИЗМА“,  као активност 
под бројем 0001 и под називом „Управљање развојем туризма“, под шифром 
функционалне класификације број 473 и под називом „Туризам“, под бројем 
позиције 127/0, као економска класификација број 481000 описана као 
„ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 750.000,00 
динара, 

- у оквиру програма број 0401 под називом „ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“,  
као активност под бројем 0001 и под називом „Управљање заштитом животне 
средине“, под шифром функционалне класификације број 540 и под називом 
„Заштита биљног и животинског света и крајолика“, под бројем позиције 142/0, 
као економска класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 350.000,00 динара, 

- у оквиру програма број 1801 под називом „ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“,  као 
активност под бројем 0003 и под називом „Спровођење активности из области 
друштвене бриге за јавно здравље“, под шифром функционалне класификације 
број 740 и под називом „Услуге јавног здравства“, под бројем позиције 163/0, 
као економска класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 340.000,00 динара и 

- у оквиру програма број 1201 под називом „РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА“,  као активност под бројем 0002 и под називом „Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва“, под шифром функционалне 
класификације број 820 и под називом „Услуге културе“, под бројем позиције 
179/0, као економска класификација број 481000 описана као „ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, у износу од 2.300.000,00  динара. 
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За доделу средстава из претходног става, расписују се јавни конкурси за финансирање 
програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Сента, и то:   

Р.бр. Дaвaлaц 
срeдстaв

a 

Oблaст jaвнoг 
кoнкурсa Нaзив jaвнoг кoнкурсa 

Плaнирaн
и пeриoд 

рaсписивa
њa jaвнoг 
кoнкурсa 

Плaнирaн
и изнoс 

срeдстaвa 

1 Општина 
Сента Социјална заштита 

Јавни конкурс за финансирање 
програма и пројеката удружења 
од јавног интереса за општину 

Сента у области социјалне 
заштите ради пружања дневних 

услуга у заједници 

јануар 
2021. 

године 

2.800.000 
динара 

2 Општина 
Сента Социјална заштита 

Јавни конкурс за финансирање 
програма и пројеката удружења 
од јавног интереса за општину 

Сента у области социјалне 
заштите ради пружања 

саветодавно-терапијских и 
социјално-едукативних услуга 

јануар 
2021. 

године 

2.650.000 
динара 

3 Општина 
Сента 

Противпожарна 
заштита 

Јавни конкурс за финансирање 
програма и пројеката удружења 
од јавног интереса за општину 

Сента у области 
противпожарне заштите 

јануар 
2021. 

године 

2.350.000 
динара 

4 Општина 
Сента 

Економски развој и 
предузетништво 

Јавни конкурс за финансирање 
програма и пројеката удружења 
од јавног интереса за општину 

Сента у области развијања 
предузетништва) 

јануар 
2021. 

године 

700.000 
динара 

5 Општина 
Сента Пољопривреда 

Јавни конкурс за финансирање 
програма и пројеката удружења 
од јавног интереса за општину 

Сента у области развијања 
пољопривреде  

фебруар 
2021. 

године 

2.400.000 
динара 

6 Општина 
Сента Саобраћај 

Јавни конкурс за финансирање 
програма и пројеката удружења 
од јавног интереса за општину 

Сента у области водног 
саобраћаја ради обављања 

превоза скелом преко реке Тисе 

март 2021. 
године 

590.000 
динара 

7 Општина 
Сента Туризам 

Јавни конкурс за финансирање 
програма и пројеката удружења 
од јавног интереса за општину 

Сента у области туризма 

март 2021. 
године 

750.000 
динара 

8 Општина 
Сента 

Заштита животне 
средине 

Јавни конкурс за финансирање 
програма и пројеката удружења 
од јавног интереса за општину 

Сента у области заштите 
животне средине 

април 
2021. 

године 

350.000 
динара 
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9 Општина 
Сента 

Друштвена брига за 
јавно здравље и 

здравствена заштита 

Јавни конкурс за финансирање 
програма и пројеката удружења 
од јавног интереса за општину 
Сента у области здравствене 

заштите 

април 
2021. 

године 

340.000 
динара 

10 Општина 
Сента Култура и уметност 

Јавни конкурс за финансирање 
или су-финансирање  програма 
и пројеката субјеката у култури 

у области савременог 
уметничког стваралаштва на 
територији општине Сента 

јун 2021. 
године 

900.000 
динара 

11 Општина 
Сента Култура и уметност 

Јавни конкурс за финансирање 
или суфинансирање  програма 

и пројеката субјеката у култури 
у области очувања, заштите, 

унапређења и развоја културе и 
уметности националних 
заједница на територији 

општине Сента 

јун 2021. 
године 

825.000 
динара 

12 Општина 
Сента 

Јавни конкурс за финансирање 
програма и пројеката удружења 
од јавног интереса за општину 
Сента изузев области спорта, 

туризма, развијања 
пољопривреде, развијања 

предузетништва, 
противпожарне заштите, 

водног саобраћаја – обављања 
превоза скелом преко реке 
Тисе, здравствене заштите, 
социјалне заштите, заштите 
животне средине и културе 

јул 2021. 
године 

750.000 
динара 

13 Општина 
Сента 

Јавни конкурс за финансирање 
и суфинансирање дела 

годишњих програма удружења 
која остварују програме и 

пројекте од јавног интереса за 
општину Сента ради 

покривања трошкова закупнине 
и других сталних трошкова у 

2021. години 

фебруар 
2021. 

године 

1.000.000 
динара 

Oвaj Плaн oбjaвити нa звaничнoj интeрнeт прeзeнтaциjи општине Сента, у „Службeнoм 
листу општине Сента“, кao и прeкo нajмaњe jeднoг eлeктрoнскoг мeдиja.  

Председник Општинског већа општине Сента 
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р. 
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