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76.
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени
гласник РС“ број: 135/04, 36/2009 и 72/2009-др. ), члана 4. Одлуке о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине („Службени лист општине Сента“ број 17/2009) и члана 7.
и члана 8. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине ( „Сл. лист општине
Сента“ бр. 7 /10), а по претходно прибављеној сагласности Министарства енергетика,
развоја и заштите животне средине, број: 401-00-00153/2013-01 од 28. 03. 2013. године,
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 09. априла 2013. године, донела

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Сента (у даљем тексту: Фонд ) за 2013. годину,
намењених за реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области
заштите и унапређења животне средине на територији општине Сента у периоду јануардецембар 2013. године.
II. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од 23.449.319,14 динара,
оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по
Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији општине
Сента ("Службени лист општине Сента", бр. 17/09), и то од:
- накнада за заштиту и унапређивање животне
средине и накнада за загађивање животне средине
- пренета средства из претходне године у износу

9.500.000,00 динара
13.949.319,14 динара

III. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање
обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине;
подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; програма и пројеката
праћења стања животне средине (мониторинг); програма у вези управљања отпадом;
програма заштите и развоја природних добара; научноистраживачких програма и
пројеката; едукативних програма на јачању свести; информисање и објављивање података
о стању животне средине; као и других активности од значаја за заштиту животне средине
у општини.
IV. Не искоришћења средства Буџетског фонда на крају текуће године преносе се у наредну
годину у складу са чланом 10. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине
(„Службени лист општине Сента“, број 7 /10).
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Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине користиће се према Програму
коришћења, и то:
1. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти
Израда пројекта озелењавања на територији општине Сента
1.000.000,00
Израда планске документације за санацију језера Брекеке у Народној
1.500.000,00
башти на територији општине Сента
Уништавање амброзије у урбаним срединама као и одржавање истих
1.500.000,00
Уклањање дивљих депонија као и уређење истих
2.000.000,00
Управљање отпадом на градском подручју општине Сента - Набавка
2.000.000,00
контејнера за одлагање отпада и остатака за потребе домаћинства од 5
м3 и од 1,1 м3
Израда Локалног еколошког акционог плана
400.000,00
3
Уклањање дивљих депонија путем контејнера од 5 м на јавним
400.000,00
зеленим површинама
Набавка садница за дрворед за јавне зелене површине
500.000,00
Одржавање постојећих и новосађених дрвореда на јавним зеленим
900.000,00
површинама
Куповина цвећа за зелене површине, као и одржавање исте
1.500.000,00
Субвенција за израду Регионалне депоније
2.500.000,00
Реализација пројекта санације и рекултивације постојеће градске
1.000.000,00
депоније
Израда планске документације,одржавање и санација отворених канала
1.000.000,00
на територији општине Сента
Остале превентивне и подстицајне програме и пројекте за чијом се
99.319,14
реализацијом укаже потреба
Набавка канти за смеће за јавне површине од 30-85 л
850.000,00
УКУПНО: 17.149.319,14
2. Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) на територији
општине Сента
Мониторинг комуналне буке
800.000,00
Мониторинг квалитета ваздуха
1.900.000,00
Инспекцијско мерење буке
300.000,00
Мерење у случају хемијског удеса
150.000,00
За реализацију ових програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и научним
организацијама и установама у складу са позитивним прописима.
Преостале обавезе за програме (мониторинг комуналне буке и мониторинг квалитета
ваздуха) из 2012. године износе 1.200.000,00 динара.
УКУПНО:
4.350.000,00
3. Програм заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине Сента
Куповина додатних делова акустичног апарата за
здравственог стања дрвећа

утврђивање
УКУПНО:

200.000,00
200.000,00
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4. Научно-истраживачки програми и пројекти у области заштите животне средине
Суфинансираће се научно-истраживачки пројекти из области животне средине за које
постоји потреба и интерес да се реализују на територији општине Сента, а који дају
применљиве научне резултате у краћем временском периоду, уз конкретна решења која
доприносе заштити и унапређењу животне средине на територији општине Сента.
Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса уколико постоји потреба и
интерес да се реализују на територији општине Сента.
Научно-истраживачки програми и пројекти

50.000,00
УКУПНО:
50.000,00

5. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне
средине, орган надлежан за заштиту животне средине Општинске управе, самостално или у
сарадњи са другим органима Општинске управе, организацијама и службама, школама,
стручним и научним организацијама или појединцима и невладиним организацијама,
организоваће се или ће се узети учешће на предавањима, семинарима и трибинама из
области заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних догађаја и
датума из области заштите животне средине:
- Сајмови заштите животне средине
- Дан планете Земље
- Дан заштите животне средине
- Светски дани без аутомобила
- Дан климатских промена
- Дан екологије Србије
- Други значајни датуми, догађаји, манифестације, акције и пројекти
-

Штампање едукативног материјала

-

Котизација за семинаре, трошкови смештаја као и дневница

Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне
100.000,00
средине
Штампање едукативног материјала
50.000,00
Котизација за семинаре, трошкови смештаја као и дневница
100.000,00
Израда и постављање едукационих табли
300.000,00
Набавка моторног возила за потребе запослених на пословима заштите
животне средине и за потребе инспекције заштите животне средине
1.000.000,00
(инспекцијски надзор и рад на терену) Општинске управе Сента
УКУПНО: 1.550.000,00
6. Програми и пројекти из области заштите животне средине намењени цивилном сектору,
невладиним организацијама и школским установама на територији општине Сента
Програми и пројекти из области заштите животне средине намењени
100.000,00
цивилном сектору, невладиним организацијама и школским установама
УКУПНО:
100.000,00
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7. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању
животне средине, јавности рада надлежног органа за заштиту животне средине и јачања
свести о значају заштите животне средине поставиће се Интернет презентација надлежног
органа за заштиту животне средине.
Истовремено ће се обавештавање јавности о стању животне средине вршити и путем
средстава јавног информисања.
Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне
50.000,00
средине
УКУПНО:
50.000,00
V. Финансирање или суфинансирање активности из тачке III. овог програма вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за
заштиту и унапређење животне средине на територији општине Сента.
VI. Када се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном
износу, расходи ће се остварити по приоритетима које утврди Председник општине
Сента, и то: обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе.
VII. Средства из тачке II овог програма могу да се увећају за износ донација и прихода из
других извора, која ће се користити у складу са овим програмом.
VIII. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за заштиту животне
средине Општинске управе Сента.
Овај програм објавити у „Службеном листу општине Сента“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 415-2/2013-I
Дана: 09. април 2013. године
Сента

Председник Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.

317

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА
- Број 6. -

09.04.2013.

77.
На основу члана 46. став 1. тачка 2) а у вези са чл. 66. став 5. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС», бр. 129/2007), члана 78. тачка 11. Статута
општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011) и Закључка Владе 05
Број: 43-1688/2013 од 28.02.2013. године, Општинско веће општине Сента на седници
одржаној дана 09. априла 2013. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Општинско веће општине Сента је сагласно да се рок 31. јануар 2013. године,
до којег су порески обвезници били у обавези да уплате текуће обавезе доспеле за
плаћање почев од 1. новембра 2012. године, помери на 31. март 2013. године, и да се
све уплате извршене до 31. марта 2013. године сматрају као измирење текућих обавеза,
па самим тим могу да користе права из Одлуке о условном отпису камата и мировању
пореског дуга («Службени лист општине Сента», бр. 37/2012).
2. Овај Закључак, ради реализације, доставити Општинској управи - Одељењу за
привреду и финансије - Одсеку за локалну пореску администрацију.
3. Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Сента".

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у одредбама Закључка Владе,
донет на предлог Министарства финансије и привреде, број 43-1688/2013 од
28.02.2013.године, по коме је Влада сагласна да се рок 31.01.2013.године из Закона о
условном отпису камате и мировању пореског дуга, („Службени гласник РС“, број
119/12), а такође и из Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга
(«Службени лист општине Сента», бр. 37/2012), до којег су порески обвезници били у
обавези да уплате текуће обавезе доспеле за плаћање почев од 01.11.2012.године,
помери на 31.03.2013. године, и да се све уплате извршене до 31.03.2013.године
сматрају као измирење текућих обавеза, што значи да могу да користе права из Закона
односно из Одлуке о условном отпису камате и мировању пореског дуга.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА
Број: 43-3/2013-III

Председник Oпштинског већа
Рудолф Цегледи с. р

318

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА
- Број 6. -

09.04.2013.

78.
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени
гласник РС", број 41/2009, 53/2010 и 101/2011), члана 78. став 1. тачка 6. Статута
Општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011) и члана XI. Решења о
образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Сента ("Службени лист општине Сента" број 27/10), Општинско
веће дана 09. априла 2013. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ
I.
Овим Програмом планирају се средства за израду и реализацију планова, програма,
пројеката и других активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима у
општини Сента за 2013. годину.
II.
За реализацију програма планирају се средства из буџета општине Сента и приходи од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје из члана 17. став 2. тачка 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010 и
101/2011) у висини од 30%, у укупном износу од 22.360.000,00 динара, и то:
 одржавање семафора
динара
 одржавање путева
динара
 одржавање вертикалне сигнализације
динара
 фарбање хоризонталне сигнализације
динара
 зимско одржавање локалних путева
динара
 изградња и реконструкција стаза од ситних коцки
динара
 одржавање банкине поред путева
динара
 изградња и санација тротоара
динара
 приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
динара

500.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.500.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
860.000,00
5.000.000,00

319

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА
- Број 6. -

09.04.2013.

III.
Средства из тачке II овог програма користиће се наменски за финансирање обавеза
локалне самоуправе утврђених законом из области саобраћаја:









за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавних путева, као и за
трошкове коришћења и отплату кредита за наведене намене;
за постављање, замену, допуну и обнову саобраћајне сигнализације, опреме
путева и објеката и опреме за заштиту путева, саобраћаја и околине, на основу
решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје општински орган
надлежан за послове саобраћаја;
за рад Савета безбедности саобраћаја општине Сента:
за унапређење саобраћајног васпитања и образовања;
за превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја;
за научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и
за техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја.

Од 30% средстава од новчаних казни које припадају буџету општине Сента, 50%
средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре општине, на чијој
територији је прекршај учињен.
1. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА

500.000,00 динара

Планира се реализација програма који се односи на:


за текуће одржавање семафора и мањих интервенција
на територији општине Сента

2. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

500.000,00 динара

3.500.000,00 динара

Планира се реализација програма које се односе на:


за одржавање коловоза на територији општине Сента

3. ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

3.500.000,00 динара

2.000.000,00 динара

Планира се реализација програма које се односе на:


за постављање, замену, допуну и обнову вертикалне
саобраћајне сигнализације на територији општине Сента 2.000.000,00 динара

4. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 2.000.000,00 динара
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Планира се реализација програма који се односи на:


за обнову хоризонталне саобраћајне сигнализације
на територији општине Сента

2.000.000,00 динара

5. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

4.500.000,00 динара

Планира се реализација програма који се односи на:


за одржавање путева у зимском периоду, према Оперативном
плану зимске службе на територији општине Сента
4.500.000,00 динара

6. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАЗА ОД
СИТНИХ КОЦКИ

1.000.000,00 динара

Планира се реализација програма који се односи на:


изградња и реконструкција стаза од ситне коцке
на територији општине Сента

7. ОДРЖАВАЊЕ БАНКИНЕ ПОРЕД ПУТЕВА

1.000.000,00 динара
3.000.000,00 динара

Планира се реализација програма који се односи на:


машинско скидање високе банкине са одвозом вишка
земље на територији општине Сента

8. ИЗГРАДЊА И САНАЦИЈА ТРОТОАРА

3.000.000,00 динара
860.000,00 динара

Планира се реализација програма који се односи на:


изградња и санација тротоара на територији општине Сента 860.000,00 динара

9. СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ

5.000.000,00 динара

Планира се реализација програма који се односи на:





техничко опремање јединица саобраћајне полиције
које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и
других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 1.500.000,00 динара
организација акције "Срећно у школу – срећно у саобраћају"
200.000,00 динара
опремање саобраћајних полигона и кабинета
200.000,00 динара
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за превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја
организовање и спровођење школског и општинског
такмичења под називом - Шта знаш о саобраћају
санирање саобраћајницe на територији општине

09.04.2013.

200.000,00 динара
400.000,00 динара
2.500.000,00 динара

IV.
Финансирање или суфинансирање активности из тачке 9. овог програма вршиће се у
зависности од прилива средстава прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје,
које припадају буџету општине Сента.
V.
Када се прилив средстава прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје не
остварује у планираном износу, Председник општине Сента утврђује приоритетне
активности.
VI.
Средства из тачке II овог програма могу да се увећају за износ поклона или прилога
покровитеља дато јединици локалне самоуправе, која ће се користити у складу са овим
програмом.
VII.
Реализацију Програма и надзор над извршавањем појединих програма спроводи орган
надлежан за послове саобраћаја Општинске управе Сента.
VIII.
Овај програм објавити у "Службеном листу општине Сента".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-15/2013-III

Председник Општинског већа,
Рудолф Цегледи с. р.
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Садржај:
76
77
78

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ
ЗАКЉУЧАК – условни отпис кама
РЕШЕЊЕ О ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013.
ГОДИНУ

ИЗДАВАЧ:

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

ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента

314
318
319

ЖИРО РАЧУН

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за
годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,
за
претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета оглашавање је
бесплатно.
840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине

ШТАМПА:

Одељење за скупштинске и извршне послове

ТИРАЖ:

200 ком.

ГОДИШЊА
ПРЕТПЛАТА:
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