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79. 
На основу члана 7. и 36. став 1. Закона о превозу и друмском саобраћају 

("Службени гласник РС", број 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), 
члана 75. став 1. тачка 8. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", 
број 5/2011) и члана 4. став 4. Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији 
општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 12/2011) дана 12.04.2013. 
године, Председник општине Сента доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА КАНДИДАТА 

ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА О ПОЗНАВАЊУ ОПШТИНЕ СЕНТА И О 
ПОЗНАВАЊУ ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ 

I. Именују се чланови Комисије за провере знања кандидата за такси превозника о 
познавању општине Сента и о познавању прописа који регулишу ауто-такси превоз 
у следећем саставу: 

- за председника, Фодор Иштван; 
- за члана, Копас Атила; 
- за члана, Тари Ласло. 

II. Мандат Комисије траје четири године од дана именовања.

III. Ово решење објавити у "Службеном листу општине Сента".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА Председник општине Сента 
Број: 020-41/2013-II          Рудолф Цегледи с. р. 

80. 
На основу члана 36. Закона о превозу и друмском саобраћају ("Службени 

гласник РС", број 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 75. став 
1. тачка 8. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011) и
члана 4. став 3. Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Сента 
("Службени лист општине Сента", број 12/2011) дана 12.04.2013. године, Председник 
општине Сента доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРОГРАМУ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА КАНДИДАТА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА О 

ПОЗНАВАЊУ ОПШТИНЕ СЕНТА И О ПОЗНАВАЊУ ПРОПИСА КОЈИ 
РЕГУЛИШУ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ 

I. 
Овим програмом утврђује се начин провере знања кандидата о познавању 

општине Сента и прописа који регулишу ауто-такси превоза (у даљем тексту: провера 
знања). 

II. 
Програм провере знања обухвата следеће области: 

- познавање општине Сента; 
- познавање прописа који регулишу делатност ауто-такси превоза путника. 
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III. 
Председник комисије, пре провере знања, утврђује идентитет кандидата увидом 

у његову личну карту или пасош. 
Кандидати који нема личну карту или пасош код себе немају право на проверу 

знања. 

IV. 
Резултате провере знања утврђује комисија, након обављене провере знања свих 

кандидата. 
Комисија оцењује кандидате оценом "задовољио" или "није задовољио". 
На одлуку Комисије може се поднети жалба Председнику општине Сента, преко 

Комисије, у року од 15 дана од дана доношења Одлуке. 
Одлука по жалби је коначна. 

V. 
О провери знања води се записник. 
Записник садржи: име, презиме и пребивалиште кандидата; састав комисије; 

место, дан и час провере знања; коначан успех кандидата, податке о одлагању или 
одустанку од провере знања и друге податке од значаја за провере знања. 

Записник потписују председник и чланови комисије. 

VI. 
Евиденцију лица која су задовољили на провери знања води Општинска управа 

општине Сента. 
Евиденција из става 1. овог члана садржи редни број, евиденциони број, као и 

податке о кандидату и то: име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ кандидата и број одлуке 
комисије 

VII. 
Познавање општине Сента: 
Провера знања познавања општине Сента обухвата оријентисање на географској 

карти, коришћење географске карте, познавање територије месних заједница и реона у 
целој општини, познавање улица у општини, утврђивање најкраћих праваца на путу од 
полазишта до одредишта путника, као и познавање локација најважнијих објеката у 
општини, и то: објекти републичких органа (Полиција, Ватрогасна станица, инспекције, 
пореска управа); објекти органа локалне самоуправе (Скупштина општине Сента); 
седиште јавних комуналних и других јавних предузећа; објекти правосудних органа; 
дом здравља, болница и друге здравствене установе; установе дечје и социјалне 
заштите (предшколске установе, центар за социјални рад), објекти образовања (основне 
и средње школе); хотел и значајни угоститељски објекти; седишта установа културе и 
спортских центара (Културно образовни центар "Турзо Лајош", позориште, музеј, 
спортски објекти и други); верско-црквени објекти (цркве, гробља и др.); ауто-мото 
друштво; железничка и аутобуска станица; и друго. 

VIII. 
Општи прописи који регулишу делатност такси превоза: 
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Ова област обухвата познавање прописа и законских норми који регулишу 
делатност обављања ауто-такси превоза, и то: 
- Закон о превозу у друмском саобраћају - основне одредбе: појам превоза у друмском 
саобраћају; значење израза ("јавни превоз", "ауто-такси превоз", "линијски 
превоз","ванлинијски превоз", "путник", "такси тарифа" и "таксиметар"), истицање 
назива фирме на возилу којим се обавља превоз, ко уређује ауто-такси превоз сходно 
овом закону; јавни превоз: врсте јавног превоза; појам линијског превоза и ко може 
обављати линијски превоз, ко може обављати ванлинијски превоз, превоз деце; ред 
вожње; услови за обављање ванлинијског превоза; услови за обављање ауто-такси 
превоза; превоз за сопствене потребе: појам превоза за сопствене потребе и ко може 
вршити превоз за сопствене потребе; надзор: ко врши инспекцијски надзор.  
- Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине Сента - опште одредбе: 
ко може обављати ауто-такси превоз; услови за обављање ауто-такси превоза; такси 
возило: услови које мора да испуни такси возило за обављање делатности ауто-такси 
превоза; престанак обављања такси превоза; цене такси услуга. 

IX. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Сента". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА         Председник општине Сента 
Број: 344-16/2013-I    Рудолф Цегледи с. р. 

81. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број: 217-2-3 /2013-II 
Дана: 25.04.2013. године. 

На основу  члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
111/09 и 92/2011) и члана 17. став 2 и 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за 
ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010) и члана 75. став. 1 тачка 8. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ број 5/2011), дана 25.04.2013.  
године Општински штаб за ванредне ситуације  донео је 

ЗАКЉУЧАК 

1. Планирати преглед акустичких извора – сирена, ангажовањем стручног
предузећа

2. Израда прегледа потребних финансијских средстава за сервисирање и довођење
система за јавно узбуњивање  у исправно стање

3. Ангажовати стручно оперативни тим за осматрање, узбуњивање и техничко-
технолошке несреће Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента да
након извршеног прегледа сирена и прегледа потребних финансијских средстава
изради План сервисирања и довођења у исправно стање средстава за јавно
узбуњивање на територији општине Сента
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4. Планирати набавку нових периферних командних ормана са програматорима
сигнала у етапама по приоритетима и то: I приоритет – 4 ормана, II приоритет –
3 ормана

5. Планирати израду акустичне студије чујности сирена и у случају недовољне
покривености територије општине планирати набавку и монтирање нових
сирена

6. Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“.

Н А Р Е Ђ У Ј Е   С Е 

1. Стручно оперативном тиму за осматрање, узбуњивање и техничке несреће
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента да:

- ангажује стручно лице за преглед сирена, који ће доставити извештај о 
потребним средствима и мерама које треба предузети у циљу довођења 
истих у исправно стање 

- до 01.06.2013. године, након  прегледа сирена, а на основу потребних 
финансијских средстава, изради план сервисирања и довођења у 
исправно стање средства за јавно узбуњивање на територији општине 
Сента 

2. Ленђел Ани, руководиоцу Одсека за јавне набавке и праћење инвестиција, да,
на основу извештаја стручног лица за преглед сирена, изради преглед потребних
финансијских средстава за набавку материјала и извођење радова.

3. Копас Месарош Ливији, руководиоцу Одсека за буџет и финансије, да из
средстава предвиђених за ванредне ситуације обезбеди потребна финансијска
средства за набавку потребног материјала и за исплату изведених радова.

Командант Општинског штаба за  
ванредне ситуације 

Цегледи Рудолф  дипл. инг. грађ. с. р. 

82. 
И С П Р А В К А 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

У Измени и допуни Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента 
за 2013. годину објављеној у „Службеном листу општине Сента“ бр. 4/2013 у прилогу 
5. после речи „децембар“ уместо броја “7.129.601”  треба да стоји број „7.129.901”.

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

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за 
годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,   за 
претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета оглашавање је 
бесплатно. 

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

ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 

ТИРАЖ: 200 ком. 
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