СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

БРОЈ 14. ГОДИНА XLIX
3. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

93.
На основу члана 50. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 119/2012), члана 200. став 1. тачка 26. Закона о привредним друштвима
( "Службени Гласник РС", број 36/2011 и 99/2011), члана 32. става 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007), и члана 21. Статута
општине Сента (“Службени лист општине Сента”, бр. 5/2011), Скупштина општине
Сента на својој седници, одржаној 03. oктобра 2014. године донела је
З А К Љ У Ч А К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ "РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ"
СУБОТИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ
I.
Даје се сагласност на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална Депонија"
Суботица за 2014. годину, који је Скупштина Друштва "Регионалне депоније" д. о. о.
Суботица, донео на својој седници одржаној дана 01.07.2014. године и усвојио Одлуком
под бројем VIII/2014-16.
II.
Овај закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“ .
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 501-35/2014-I
Дана: 03. октобар 2014. године
Сента

Председник Скупштине општине Сента
Анико Ширкова с. р.
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94.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012),
члана 32 става 1 тачке 8 Закона о лакомној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007) и члана 21 Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.
5/2011), Скупштина општине Сента, на својој седници, одржаној 03. октобра 2014.
године доноси следећи

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА СА РЕБАЛАНСОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА „ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА“ ЗА 2014. ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања са ребалансом
Финансијског плана „Јавног комуналног- стамбеног предузећа Сента“ за 2014. годину.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 023-17/2014-I
Дана: 03. октобар 2014. године
Сента

Председник Скупштине општине Сента
Анико Ширкова с. р.
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95.
На основу члана 20. тачка 26. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број
129/2007), члана 66. Закона о добробити животиња ("Службени гласник РС", број
41/2009), члана 4. и члана 39. став 1. и 2. Закона о прекршајима (“Службени гласник РС”,
број 65/2013), члана 46. тачка 7. Статута општине Сента (“Службени лист општине
Сента”, број 5/2011) и члана 55. Одлуке о Општинској управи Општине Сенте („Службени
лист општине Сента“, бр. 32/2012), Скупштина општине Сента је на седници одржаној
дана 03. октобра 2014. године донела следећу
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СЕНТА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин држања паса и мачака, права, обавезе и
одговорности држаоца паса и мачака за добробит ових животиња, заштита од
злостављања, хватање и збрињавање паса луталица на територији општине Сента, забране,
прекршаји и казне за прекршаје као и надлежни органи за надзор над спровођењем одлуке.
Члан 2.
На територији општине Сента пси и мачке као кућни љубимци могу се држати на начин
којим се спречава настајање заразних болести животиња, штити здравље грађана и
обезбеђује заштита и добробит животиња.
Члан 3.
Контрола и смањење популације паса и мачака луталица вршиће се према посебном
програму, тј. Програму контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на
територији општине Сента.
Члан 4.
Власник животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право
чувања, држања, превоза, коришћења и продаје животиња и које је одговорно за живот,
заштиту здравља и добробити животиња, односно који испуњавају услове за држање
животиња у складу са законом и овом одлуком.
Држалац животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право
чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза и коришћења животиње, као и право
продаје животиње на основу писменог одобрења власника и које је одговорно за живот,
заштиту здравља и добробити животиња, односно који испуњавају услове за држање
животиња у складу са законом и овом одлуком.
Власник, односно држалац животиње не може бити лице млађе од 18 година.
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Ако лице из става 3. овог члана поседује животињу, власником односно држаоцем
животиње сматра се његов родитељ или старатељ.
Члан 5.
Власник, односно држалац паса и мачака обавезан је да држи животињу на начин којим не
угрожава њену добробит, да јој обезбеди адекватан смештај, неопходну негу, правилну
исхрану, одговарајуће хигијенско – санитарне услове простора у ком борави и здравствену
заштиту у складу са законом којим се уређује добробит животиња.
Власник, односно држалац је дужан да предузима све неопходне мере како би обезбедио
да се животињи не наноси непотребан бол, патња, страх и стрес, односно повреда, као и да
се њиховим држањем не угрожавају људи и околина.
2. ДРЖАЊЕ ПАСА КОЈИ МОГУ ПРЕДСТАВЉАТИ ОПАСНОСТ ПО ОКОЛИНУ
Члан 6.
Под псом који може представљати опасност по околину сматра се: пас који је без
очигледног разлога напао човека или другог пса и нанео му телесне повреде или смрт;
који је узгајан односно дресиран за борбе паса или нађен у организованој борби са другим
псом; који је намењен за чување имовине или као телесни чувар; пас расе питбул теријер
или мешанац те расе, који не потиче из контролисаног узгоја; пас расе бул теријер,
стафорд теријер, амерички стафорд теријер и мини бул теријер или мешанац тих раса.
Члан 7.
Пса који може представљати опасност по околину може држати само пунолетно лице које
није кажњавано и против којег није покренут поступак због казнених дела против живота
и тела, имовине, јавног реда и мира, као и казнених дела злоупотребе опојних дрога,
убијања и злостављања животиња, односно других дела из области добробити животиња и
других казнених дела која у себи садрже елементе насиља и под условом да поседује
потврду да је пас прошао обуку социјализације.
Пас који после провере степена социјализације не постигне задовољавајућу оцену односно
ако и даље представља опасност, лишава се живота у складу са Законом о добробити
животиња.
Члан 8.
Пас који може представљати опасност по околину не може се држати у зградама
колективног становања у стану и у заједничким двориштима објеката вишепородичног
становања, не може се уводити у јавне објекте, нити изводити и пуштати да се слободно
креће на јавним површинама из члана 19. ове Одлуке.
Пас који може представљати опасност по околину не може се држати на ланцу, већ се
мора држати у ограђеном простору чија конструкција онемогућава да побегне.
Ограђени простор, власник мора држати под кључем, а на улазу у простор мора бити
истакнуто упозорење "Опасан пас".
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Члан 9.
Пас који може представљати опасност по околину, може се изводити на јавне површине
уколико је са успехом прошао обуку из социјализације.
Извођење може да врши само пунолетно лице, и то на кратком поводцу са заштитном
корпом.
У току извођења пас мора бити под сталним непосредним надзором власника.
Пас који је, због напада на човека или другог пса или због тога што је дресиран за борбе
или нађен у организованој борби са другим псима, категорисан као "Опасан пас" не може
се изводити на јавне површине.
Члан 10.
Власник пса који може представљати опасност по околину има и друге посебне обавезе и
то:
-да ветеринарској станици односно амбуланту пријави држање пса који може
представљати опасност по околину,
-да у прописаним случајевима стерилише пса.
3. ДРЖАЊЕ ПАСА И МАЧАКА
3.1. Број животиња и објекти у којим се могу држати
Члан 11.
У дворишту индивидуалног породичног стамбеног објекта, и у дворишту пословног
објекта могу се држати највише два паса и две мачке.
Подмладак животиња из става 1. овог члана може се држати у дворишту најдуже до 4
месеца старости.
Члан 12.
У стану стамбене зграде колективног становања може се држати највише један пас и једна
мачка.
У стану се могу држати пас и мачка у смислу става 1. овог члана, само уколико је
прибављена писана сагласност свих суседа држаоца паса, оверена од стране председника
скупштине зграде.
Подмладак животиња из става 1. овог члана може се држати у стану најдуже до 3 месеца
старости.
Забрањено је држање пса и мачке у заједничким просторијама колективног становања
(хол, степениште, таван, подрум и др.), као и на балконима, терасама и др.
Забрањено је увођење паса и мачака у лифтове, осим када исте истовремено не користе
станари или друга лица.
Приликом коришћења лифта, степеништа и ходника колективног становања, пас мора
бити на повоцу, под непосредном контролом власника, односно држаоца.
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Пси расе: немачки овчар, белгијски овчар (сви варијетети), ротвајлер, доберман, немачки
боксер (оба варијетета), шнауцер-велики (оба варијетета), црни теријер, аргентински пас,
бул мастиф, мастиф, напуљски мастиф, пиринејски мастиф, шарпланинац, кавкаски овчар,
ердел теријер, амерички стафорд теријер, бул теријер (нормалне величине), стафордски
бул теријер, као и сви пси настали укрштањем са једном или више наведених раса паса, не
могу се држати у објектима из става 1. овог члана.
Члан 13.
У заједничком дворишту вишепородичног становања, може се држати један пас, и то само
ако постоји писана сагласност свих власника, односно корисника заједничког дворишта.
У заједничким просторијама вишепородичног становања (хол, степениште, таван, подрум
и др.), не могу се држати пси и мачке.
Члан 14.
На салашима се може држати највише пет паса.
Пси на салашу могу се држати:
- везани на ланцу или
- на продуженој водилици или
- слободно, на салашу који је ограђен.
Подмладак животиња из става 1. овог члана може се држати у дворишту најдуже до 4
месеца старости.
Члан 15.
Пас у дворишту индивидуалног породичног стамбеног објекта и у заједничком дворишту
мора да се држи у ограђеном простору са одговарајућом кућицом или везан на ланцу или
на продуженој водилици са одговарајућом кућицом (изузев штенади до четири месеца
старости).
Ограђени простор, односно простор по коме пси могу да се крећу мора да буде удаљен
најмање 5 м од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
Ланац не може бити краћи од два ни дужи од три метра.
Простор у коме се држе животиње мора се редовно чистити и одржавати, а повремено и
дезинфиковати.
Члан 16.
Власник или држалац пса је дужан да на улазним вратима, односно капији, на видном
месту, истакне натпис "чувај се пса".
3.2. Извођење на јавне површине

808

Члан 17.
На јавне површине могу се изводити пси који су вакцинисани против беснила и трајно
обележени у складу са Законом о ветеринарству.
Власник, односно држалац животиње, када изводи пса на јавну површину, дужан је да пса
изводи на поводнику, дужине до 2 м.
Пси раса немачки овчар, белгијски овчар (сви варијетети), ротвајлер, доберман, немачки
боксер (оба варијетета), шнауцер-велики (оба варијетета), црни теријер, аргентински пас,
бул мастиф, мастиф, напуљски мастиф, пиринејски мастиф, шарпланинац, кавкаски овчар,
ердел теријер; пси других великих раса и средњих раса као и сви пси настали укрштањем
са једном или више наведених раса ако су старији од 5 месеци, могу да се изводе само на
поводцу који не може да буде дужи од 1 м и са заштитном корпом.
Пси малог раста или штенад до 5 месеци старости могу се изводити без заштитне корпе на
њушци.
Пси водичи за слепа и слабовида лица, ловачки пси за време лова, службени пси у току
полицијске акције, потраге за изгубљеним лицима и слично и овчарски пси за време
чувања стоке могу да се изводе и да се слободно крећу, под контролом власника, односно
држаоца пса, без заштитне корпе.
Власник, односно држалац животиње, који изводи пса, сноси пуну одговорност за његово
понашање на јавној површини.
Члан 18.
Лица млађа од 18 година не могу да изводе пса, осим уз пратњу пунолетне особе.
Члан 19.
Пси се могу изводити и кретати са поводником и заштитном корпом на њушци, односно
пуштати да се слободно крећу са заштитном корпом на њушци, само на за то одређеним и
видно обележеним јавним површинама.
Забрањено је изводити пса на јавним зеленим површинама које су уређене као цветњаци,
на дечјим и спортским игралиштима, купалиштима и гробљима.
Надлежни орган Општинске управе ће одредити и видно обележити стазе и површине у
парковима, односно друге јавне површине на којима се пси могу изводити и кретати у
смислу става 1. овог члана.
Члан 20.
Уколико пас, приликом извођења и кретања загади јавну површину, власник односно
држалац је дужан да је без одлагања очисти.
Уколико пас или мачка, приликом извођења из стана загади заједничко степениште, и
друге заједничке просторије и заједничко двориште, власник односно држалац животиње
је дужан да без одлагања загађену површину очисти и опере, а по потреби и дезинфикује.
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Приликом извођења пса или мачке власник односно држалац мора да код себе има PVC
кесе за измет истог.
3.3. Старање о здрављу
Члан 21.
Власници, односно држаоци животиња, дужни су да се старају о здрављу животиња и да
предузимају зоосанитарне и биосигурносне мере.
Власник, односно држалац пса, дужан је да обележи и региструје пса у складу са
посебним прописима о обележавању и регистрацији паса.
Обавезна је вакцинација и дехелментизација свих паса и мачака старијих од три месеца
једанпут годишње.
Приликом извођења пса или мачке власник односно држалац код себе треба да има
потврду о извршеном обележавању и о вакцинацији истог.
Члан 22.
У случају сумње да су пас или мачка оболели од заразних болести власник, односно
држалац је дужан да:
1. одмах то пријави ветеринару или ветеринарском инспектору,
2. онемогући приступ другим лицима до доласка ветеринара или ветеринарског
инспектора,
3. изолује пса или мачку за коју се сумња да је оболела.
Члан 23.
Ако пас или мачка озледе неко лице, власник, односно држалац животиња дужан је да о
томе одмах обавести орган надлежан за послове ветеринарске инспекције и да по налогу
тог органа приведе животињу на преглед.
Трошкове прегледа сноси власник, односно држалац животиње из става 1. овог члана.
4. ОДГАЈИВАЧНИЦЕ
Члан 24.
Одгајивачница паса односно мачака јесте објекат за репродукцију истих у комерцијалне
сврхе.
Одгајивачницом се сматра објекат у којем се држе две или више женке исте расе паса
односно мачака у сврху узгајања ради продаје.
Узгој паса и мачака ради учествовања на изложбама и другим приредбама, као и држање и
узгој паса и мачака у хоби сврхе може да се врши на целој територији општине Сента, под
условом да су испуњени услови из Правилника о условима које морају да испуњавају
одгајивачнице за животиње ("Службени Гласник РС", број 14/2014) и ако има сагласност
Кинолошког или Фенинолошког друштва на територији општине Сента.

810

Члан 25.
Животиње се могу држати, узгајати и стављати у промет у производне сврхе у објектима
који испуњавају услове за добробит животиња у погледу простора за животиње,
просторија и опреме, у складу са законом.
Oдгајивачнице паса и мачака морају да испуњавају услове из Правилника о условима које
морају да испуњавају одгајивачнице за животиње (" службени Гласник РС" број 14/2014).
Објекти из става 1. овог члана морају бити уписани у Регистар објеката који води
надлежно министарство, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.
Члан 26.
У погледу држања и узгајања паса и мачака насељено местo Сента подељено је у три зоне
које су дефинисане у Одлуци о условима за држање домаћих животиња на подручју
општине Сента.
Држање и узгајање паса и мачака може да се врши у складу чланом 24. и 25. ове одлуке, и
то искључиво у 3. зони дефинисаној Одлуком из става 1. овог члана, као и ван зоне
становања на грађевинском земљишту или на пољопривредном земљишту у зони салаша и
на појединачним салашима.
У насељеним местима Горњи Брег, Торњош, Кеви и Богараш пси и мачке се могу држати
и узгајати у складу са чланом 24. и 25. ове одлуке.
4. ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА
Члан 27.
Зоохигијенска служба обавља послове хватања, превоза и смештаја напуштених паса и
мачака, изгубљених паса и мачака без надзора, паса и мачака чији власници, односно
држаоци не могу више да брину о њима као и послове прихватања одузетих паса и мачака
од власника, односно држаоца, на подручју општине Сента.
Послове из става 1. овог члана може да врши Јавно комунално-стамбено предузеће
“СЕНТА” (у даљем тексту: ЈКСП), и то на основу посебне одлуке Скупштине општине.
Уколико је вршење послова из претходног става поверено ЈКСП, предузеће може да врши
исте непосредно или преко привредног друштва, предузетника или другог привредног
субјекта са којим има одговарајући уговор закључен у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама.
Уколико вршење послова из става 1. овог члана није поверено ЈКСП, исте може вршити
привредно друштво, предузетник или други привредни субјекат са којим је општина
закључила уговор, и то у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
Члан 28.
Зоохигијенска служба обавља следеће послове:
- хвата и забрињава напуштене животиње у прихватилиштима за животиње;
- организује карантински смештај животиња;
- нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и других површина (атара);
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-

транспортује или организује транспорт лешева животиња са јавних површина до
објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла
(кафилерија) на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или
животну средину.

Зоохигијенска служба обавља поверене послове самостално и по налогу надлежне
инспекције.
Зоохигијенска служба дужна је да сарађује са ветеринарским службама и организацијама
за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност о животињама које се налазе у
прихватилишту.
Члан 29.
Зоохигијенска служба обавезна је да организује сервис за комуникацију са грађанима –
Инфо службу.
Инфо служба евидентира пријаве пристигле од стране грађана и прослеђује их
Зоохигијенској служби.
Инфо служба води редовну евиденцију о броју позива, о решеним, односно нерешеним
случајевима збрињавања напуштених животиња.
Инфо служба информише грађане о раду прихватилишта за животиње и резултатима који
су постигнути у смањењу броја напуштених животиња.
5. ПРИХВАТИЛИШТЕ
Члан 30.
Прихватилиште за псе и мачке јесте објекат који служи за привремени или трајни смештај
напуштених и изгубљених паса и мачака и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним
псима и мачкама.
Члан 31.
Напуштени пас односно мачка у смислу ове одлуке јесте пас односно мачка која нема дом
или која се налази изван њега и лишена је бриге и неге власника, односно држаоца и коју
је он свесно напустио.
Изгубљени пас односно мачка јесте пас односно мачка која је напустила власника,
односно држаоца без његове воље и коју он тражи.
Члан 32.
У прихватилиште се смештају:
- напуштени или изгубљени пси односно мачке;
- пси односно мачке о којима њихови власници, односно држаоци не могу више да се
брину;
- пси односно мачке које надлежно министарство одузме власницима, односно
држаоцима;
- пси односно мачке који су у опасности.
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Пси односно мачке луталице који су ухваћени на територији општине Сента смештају се у
прихватилиште за животиње и са њима се поступа на начин којим се обезбеђује добробит
животиња, у складу са Законом о добробити животиња и другим прописима.
Члан 33.
Општина може да формира прихватилиште за напуштене и изгубљене псе односно мачке
у складу са Правилником о условима које морају да испуњавају прихватилишта и
пансиони за животиње (“Службени гласник РС”, број 19/2012).
Рад и функционисање прихватилишта из става 1. овог члана (исхрана, нега, опрема,
програм стерилизације и кастрације) финансира се из буџета општине Сента.
Члан 34.
Трошкови збрињавања изгубљених паса односно мачака (трошкови хватања, превоза,
смештаја, стерилисања, обележавања и други трошкови) падају на терет власника,
односно држаоца.
Уколико власник, односно држалац паса односно мачака није познат, трошкови
сакупљања, превожења и збрињавања истих падају на терет општине Сента.
Члан 35.
Удомљавање напуштених или изгубљених паса односно мачака забринутих у
прихватилишту, врши се на основу евиденције коју води Зоохигијенска служба у складу
са посебним прописима.
Удомити се може само пас односно мачка за који је издата ветеринарска потврда о
здравственом стању, вакцинацији и регистрацији.
Члан 36.
У случају губитка пса или мачке, власник, односно држалац дужан је да без одлагања, а
најкасније у року од три дана од дана губитка пријави нестанак Зоохигијенској служби и
овлашћеној ветеринарској служби.
Пријава из става 1. овог члана мора да садржи време и место губитка пса или мачке, расу,
физички опис и име несталог пса или мачке, као и податке о извршеном обележавању и
вакцинацији.
Ако власник, односно држалац не пријави губитак пса односно мачке сматраће се да је
напустио животињу и дужан је надокнадити сваку штету коју исти начини од тренутка
нестанка или напуштања до тренутка враћања власнику, односно држаоцу или тренутка
смештаја у прихватилиште.
Члан 37.
Ако се ухваћеном псу односно мачки, а најдуже у року од 30 дана од дана смештања у
прихватилиште не пронађе власник, односно држалац или ако се не збрине на други

813

начин, са истима ће се поступити у складу са Програмом контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака на територији општине Сента.
Члан 38.
Зоохигијенска служба обавља послове нешкодљивог уклањања лешева паса односно
мачака са јавних површина и других површина (атара).
Уколико се са јавне површине уклања леш угинулог пса односно мачке познатог власника
односно држаоца, трошкове уклањања лешева сноси исти.
Уколико власник, односно држалац није познат, трошкове уклањања лешева из
претходног става овог члана сноси општина Сента.
Зоохигијенска служба транспортује или организује транспорт лешева угинулих животиња
из става 1. овог члана до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла, на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или
животну средину, у складу са посебним прописима.
6. ЛИШАВАЊЕ ЖИВОТА ПАСА И МАЧАКА
Члан 39.
Лишавање паса односно мачака живота јесте поступак којим се истом одузима живот на
начин који изазива тренутну смрт.
Лишавање живота паса односно мачака врши се на хуман начин и савременим методама, у
складу са законом и другим прописима.
Члан 40.
Пас односно мачка се може лишити живота на хуман начин, ако:
1) је повређен, неизлечиво болестан, телесно деформисан или на други начин патолошки
онеспособљен тако да опоравак није могућ, а живот за њега представља бол, патњу, страх
и стрес;
2) је достигла старост па му отказују основне животне функције;
3) се лишавањем живота спречава ширење, односно ако се сузбијају и искорењују заразне
болести, у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
4) је лишавање животиње живота од веће користи за његову добробит него што су патње
од даљег живота, у складу са мишљењем ветеринара.
Члан 41.
Пас односно мачка се не може лишити живота на јавним местима, осим ради спречавања
ширења, сузбијања и искорењивања заразних болести, у складу са законом којим се
уређује ветеринарство.
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7. МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 42.
Забрањено је:
- држање паса који може представљати опасност по околину на начин супротан
одредбама ове одлуке;
- злостављање пса односно мачке;
- напуштање или одбацивање пса односно мачке чији опстанак непосредно зависи од
власника односно држаоца истог;
- хватање пса односно мачке замкама којима се наноси бол или повреда;
- остављање лешева угинулих пса односно мачака или њихових делова на територији
општине Сента;
- држање паса односно мачака на балконима, терасама, заједничким просторијама
(таванима, подрумима, вешерницама и сл.);
- увођење паса односно мачака у службене просторије, јавна купалишта или на друга
јавна места на којима се окупља велики број грађана (пијаце, плаже, школска
дворишта, дечја игралишта, и сл.);
- пуштање паса са поводца у парковима и на другим јавним и зеленим површинама које
нису одређене за ту намену;
- шишање и купање паса на јавним површинама, парковима, на уређеним плажама и
базенима;
- вршење других радњи супротно одредбама ове oдлуке.
8. НАДЗОР
Члан 43.
Надзор над применом ове одлуке врши Одсек за комуналне послове Одељењa за
грађевинске послове Општинске управе.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши комунални инспектор.
Члан 44.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је дужан да контролише:
- испуњеност прописаних услова и прописаног начина држања и извођења паса односно
мачака;
- поштовања прописаног броја који се може држати;
- испуњеност других услова и забрана у складу са овом одлуком.
Члан 45.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:
- власницима или држаоцима паса односно мачака решењем налаже да недостатке и
неправилности, у погледу услова и начина држања и заштите животиња, прописаних
овом одлуком, отклоне у примереном року;
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-

власницимa, односно држаоцима животиња решењем забрани држање већег броја паса
односно мачака од дозвољеног;
поднесе прекршајну пријаву;
предузима и друге мере у складу са овом одлуком.

Жалба на решење комуналног инспектора не одлаже извршење решења.
Уколико власник, односно држалац пса или мачке приликом инспекцијског надзора
одбије да прикаже доказ о редовној вакцинацији истог против беснила и о обуци из
социјализације пса, комунални инспектор обавестиће одмах о томе надлежну
ветеринарску инспекцију.
Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, уочи повреду прописа из
надлежности другог органа, обавестиће надлежни орган, писменим путем.
9. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Уколико је вршење послова зоохигијенске службе поверено ЈКСП, исто ће се казнити
новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 динара за прекршај, и то ако:
- не обавља послове зоохигијене у складу са одредбама члана 27. до 29. Одлуке;
- не врши односно не организује хватање пса и мачака луталица и збрињавање
напуштених животиња;
- не обезбеди односно не организује рад и функционисање прихватилишта у складу са
одредбама члана 32. до 37. Одлуке;
- не обезбеди организовано сакупљање и превоз животињских лешева у смислу одредбе
члана 38. Одлуке;
- лишава живота псе односно мачке супротно одредбама члана 39. до 41. Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у ЈКСП, новчаном казном у
износу од 2.500 до 75.000 динара.
Члан 47.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лицe ако:
1. држи пса који може представљати опасност по околину на начин супротан члану 7. и 8.
Одлуке;
2. изводи пса који може представљати опасност по околину на начин супротан члану 8. и
9. Одлуке;
3. не изврши обавезе из члана 10. Одлуке;
4. држи већи број паса и мачака од броја прописаног у члану 11. до 14. Одлуке;
5. не држи пса на начин прописан чланом 15. Одлуке;
6. не истакне натпис "чувај се пса" на месту одређеном у члану 16. Одлуке;
7. изводи и шета пса супротно члану 17. Одлуке;
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8. као власник или држалац пса омогући лицу млађем од 18 година да изводи пса у шетњу
(члан 18. Одлуке);
9. изводи пса на јавне зелене површине супротно одредби члана 19. Одлуке;
10. не очисти јавну површину или просторију коју су пас или мачка загадили (члан 20.
Одлуке);
11. приликом извођења пса или мачке код себе нема потврде о извршеном обележавању
пса, о вакцинацији пса или мачке, као и PVC кесе за измет пса и мачке (члан 20. и 21.
Одлуке);
12. не вакцинише пса и мачку односно не обележи пса на начин из члана 21. Одлуке;
13. не пријави сумњу на заразну болест (члан 22. Одлуке);
14. не пријави озлеђивање других лица од стране мачке или пса чији је он власник или
држалац (члан 23. Одлуке);
15. ако држи и узгаја псе и мачке супротно одредбама члана 24. до 26. Одлуке;
16. ако лишава живота псе односно мачке супротно одредбама члана 39. до 41. Одлуке;
17. ако поступа супротно одредбама члана 42. Одлуке;
18. спречава комуналног инспектора да изврши надзор у складу са одредбама члана 44.
Одлуке;
19. не поступи по решењу комуналног инспектора из члана 45. Одлуке;
20. не предузима и друге мере у складу са овом одлуком.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 2.500 до 75.000,00 динара
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00
до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500,00
до 75.000,00 динара.
7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Правна и физичка лица, односно предузетници, који се баве држањем, узгојем,
репродукцијом, обуком, прометом, превозом, смештајем и забрињавањем животиња на
територији општине Сента дужна су да ускладе своје пословање са одредбама ове одлуке
у року од 9 месеци од дана ступања на снагу исте.
Члан 49.
На питања која нису регулисана овом одлуком непосредно се примењују одредбе Закона о
добробити животиња, Закона о ветеринарству и других прописа којима се уређује држање,
заштита и добробит животиња.
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Члан 50.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Сента".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 352-133/2013-I
Дана: 03. октобар 2014. године
Сента

Председник Скупштине општине Сента
Анико Ширкова с. р.
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96.

На основу члана 2. става 3. тачке 3. и члана 4. става 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011), члана 178. става 1. Закона о
енергетици („Службени гласник Републике Србије”, број 57/2011, 80/2011-исправка,
93/2012 и 124/2012), члана 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије”, број 129/2007) и члана 46. става 1. тачке 7. Статута општине
Сента („Службени лист општине Сента”, број 5/2011), Скупштина општине Сента на
седници одржаној 03. oктобра 2014. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРОИЗВОДЊЕ,
ДИСТРИБУЦИЈЕ И СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о условима и начину производње,
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Општине Сента”, бр.
16/2013 и 18/2013) – у даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
У другој реченици става 2. члана 67. Одлуке иза речи „треба да приложи“ додају се
речи „енергетску сагласност којим се стручно утврђује да ли ће искључење довести до
прекомерног оптерећења електричних водова стамбене зграде као“, док речи „кућног
савета или“ замењују се речима „која је дата од стране скупштине зграде односно савета
зграде на основу одлуке која је донета уз поштовање законских прописа, а уколико у
згради није оформљена скупштина зграде односно савет зграде онда“.
У трећој реченици става 2. члана 67. Одлуке иза речи „не приложи“ додају се речи
„енергетску сагласност и“, док речи „кућног савета или“ замењују се речима „скупштине
зграде/савета зграде односно уколико ови нису оформљени онда писмену сагласност“.
У ставу 3. члана 67. Одлуке иза речи „у згради колективног становања“ додају се
речи „односно у пословно-стамбеној или пословној згради“.
Члан 3.
Након члана 70. Одлуке додаје се нови члан 70/а који гласи: „Овлашћује се
дистрибутер топлотне енергије да најмање једанпут у две године изврши контролу грејних
уређаја као и исправност постављених пломби/жигова код свих искључених потрошача
ради провере евентуалног нелегалног прикључења на систем даљинског грејања као и
нелегалног коришћења топлотне енергије. У случају констатовања злоупотребе, илегалног
коришћења топлотне енергије ће се поступати у складу са законским прописима и
наплатити потрошњу на основу просечне потрошње за претходну грејну сезону.“
Члан 4.
Остале одредбе Одлуке остају непромењене.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Сента“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 325-132/2014-I
Дана: 03. октобар 2014. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова с. р.
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97.

На основу члана 2. става 3. тачке 3., члана 4. става 3. и члана 28. став 2. Закона о
комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, број 88/2011) и члана 46. тачке 27.
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента”, број 5/2011), Скупштина
општине Сента на седници одржаној 03. октобра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖНОСТИ ЦЕНА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Члан 1.
Овом одлуком се врши продужење важности производне цене топлотне енергије
односно цена топлотне енергије за тарифне купце.
Члан 2.
Производна цена топлотне енергије односно цене топлотне енергије за тарифне
купце одређују се на нивоу цена за грејну сезону 2013/2014 које су одређене Закључком о
давању сагласности на производну цену топлотне енергије А. Д. Фабрика Шећера ТЕ-ТО
Сента за грејну сезону 2013/2014 („Службени лист општине Сента”, број 18/2013) и
Закључком о давању сагласности на цену градског централног грејања за грејну сезону
2013/2014 године ЈП ЕЛГАС Сента тарифним купцима („Службени лист општине Сента”,
број 18/2013) и то све док Скупштина Општине Сента не да сагласност на измену цене на
основу законски уредно и благовремено достављених захтева А. Д. Фабрике Шећера ТЕТО Сента односно ЈП ЕЛГАС Сента.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Сента“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 38-1/2014-I
Дана: 03. октобар 2014. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова с. р.
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98.
На основу члана 2. става 3. тачке 3. и члана 4. става 3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011), члана 178. став 1. Закона о енергетици („Службени
гласник РС“, број 57/2011, 80/2011, 93/2012 и 124/2012), члана 32. става 1. тачке 20. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007), члана 46.
става 1. тачке 33. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента”, број 5/2011) и
на основу главе I тачке 4. Одлуке о критеријумима и мерилима за одређивање висине
накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање енергетских делатности
(“Службени лист општине Сента”, број 8/2007 и 16/2013), Скупштина општине Сента на
седници одржаној дана 03. октобра 2014. године доноси
ОДЛУКУ
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА
ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ
I
Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање
енергетских делатности за 2014. годину износи 12.200,00 динара.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Сента“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 38-2/2014-I
Дана: 03. октобар 2014. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова с. р.
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99.
На основу члана 2. става 3. тачке 3. и члана 9. става 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011), члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 46. става 1.
тачке 33. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента”, број 5/2011),
Скупштина општине Сента на седници од 03. октобра 2014. године донела је
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се закључивање уговора о поверавању обављања комуналне делатности
производње топлотне енергије између општине Сента и А.Д. Фабрике шећера ТЕ-ТО
Сента за грејну сезону 2014/2015.
II
Овлашћује се председник општине да потпише уговор из члана I овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Сента”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 352-136/2014-I
Дана: 03. октобар 2014. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова с. р.
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100.
На основу члана 20 и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007., члана 16. става 6. и члана 46. става 6. Статута општине Сента (“Службени
лист општине Сента” бр. 5/2011., и члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и
скулптуриних дела на територији општине Сента, (“Службени лист општине Сента” бр.
9/2010.) Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 03. oктобра 2014. године
донела је
ОДЛУКУ
I.
Подржава се подизање бисте књижевнику Стевану Раичковићу у оквиру програма
o постављању споменика за 2015. годину, а локација бисте ће се одредити у плану детаљне
регулације центра града, а на основу предлога Комисије за планове општине Сента.

II.
Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“ .
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 352-1/2014-I
Дана: 03. октобар 2014. године
Сента

Председник Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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101.
На основу члана 46. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист Општине
Сента“, бр. 5/2011) Скупштина општине Сента дана 03. oктобра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду Локалног еколошког акционог плана за период
2015-2025 године
I.
Образује се Комисија за израду Локалног еколошког акционог плана за период
2015-2025 године (у даљем тексту: Комисија).
II.
Комисију чини председник, технички координатор и осам (8) чланова:
председник Комисије:
Изабела Шухајда, дипл. биолог, Сента, Војислава Илића бр. 19.
технички координатор Комисије:
Нандор Кришка, дипл. биолог, Сента, Торњошки пут 29.
чланови Комисије:
1. Лаура Туза, дипл.инж.грађевинарства, члан Комисије, Сента, Доситељ
Обрадовића бр. 2/6
2. Ибоља Ердељи, дипл.технолог, члан Комисије, Сента, Златне Греде бр. 12/11.;
3. Арпад Маћко, дипл.економиста, члан Комисије, Сента, Арањ Јаноша бр. 23.;
4. Жолт Киш, инг.електротехнике, члан Комисије, Сента, Скопљанска бр. 14. ;
5. Ванда Дошен Богићевић, магистер биолошких наука, члан Комисије, Нови Сад,
Момчила Тапавице бр. 14/IV.;
6. Хедвиг Сеп, дипл.професор биологије, члан Комисије, Сента, Бошка Југовића
бр. 31.;
7. Андреа Марки, маст.дипл.правник, члан Комисије, Сента, Босанска бр. 2.;
8. Акош Хомоља, инжењер хортикултуре, члан Комисије, Сента, Немањина бр.
38.;
III.
У случају одсутности председника Комисије замењује га технички координатор
Комисије: Нандор Кришка.
IV.
Задатак Комисије је:
1. Да идентификује, процени и рангира проблеме у области заштите животне средине
базирано на ризицима везаним за људско здравље, еколошки систем и укупан
квалитет живота;
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2. Да анализира тренутну еколошку ситуацију на територији општине Сента у смислу
заштите животне средине, очекиване локалне и шире утицаје рада индустријских
постројења на животну средину;
3. Да направи план активности у области заштите животне средине на локалном
нивоу ради смањења или отклањања најчешћих ризика или недостатака;
4. Да предвиди боље услове у области заштите животне средине у нашој заједници
реализацијом конкретних активности;
5. Да предвиди адекватне подстицајне и превентивне пројекте и програме за јачање
еколошке свести грађана.
V.
Комисија је дужна да Предлог Локалног еколошког акционог плана за период 20152025 године из тачке IV овог решења изради и достави Скупштини општине на усвајање
до 15.03.2015. године.
VI.
Мандат чланова Комисије траје до израде и усваљања Локалног еколошког
акционог плана за период 2015-2025 године од стране Скупштине општине.
VII.
Накнада за рад члановима Комисије пада на терет средстава буџета за актуелну
календарску годину – функција 560 – Буџетски фонд за заштиту животне средине,
a о трошковима комисије донеће се посебан закључак.
VIII.
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“.

Образложење
Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) је листа јасно дефинисаних акција за решавање
најважнијих проблема животне средине. ЛЕАП-ом су одређене области кроз које је
констатовано стање животне средине, рангирани су проблеми и одређени приопритети у
циљу рационалног усмеравања ограничених финансијских средстава буџета општине за
решавање еколошких проблеме.
На Конференцији «Животна средина Европе», одржаној 1993. године у Луцерну,
министри за животну средину из централне и источне Европе потписали су «Еколошки
акциони план за централну и источну Европу» којим је предложено да питање заштите
животне средине буде укључено у процес економског развоја.
Укључивање би било реализовано кроз израду Еколошког акционог плана који утврђује
приоритете на локалном нивоу, па се на њих усмерава сва пажња у циљу њихових
решавања.
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Процес Локалног еколошког плана подразумева информисање и образовање јавности,
укључивање свих заинтересованих страна (органи локалне управе, бизнис сектор, стручне
институције, невладине организације) у процес, успостављање сарадње са државним и
међународним организацијама и институцијама, изналажење фондова за еколошке
програме и израду плана.
Локални еколошки акциони план је и документ који одређује стратегију, план активности,
носиоце задатака, рокове и потребна средства за његову реализацију.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 020-31/2014-I
Дана: 03. октобар 2013. године
Сента

Председник Скупштине општине Сента
Анико Ширкова с. р.

3
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102.

На основу члана 78. тачка 2. Статута општине Сента („Службени лист општине
Сента“, бр. 5/2011), члана 16. Одлуке о утврђивању основе и мерила за финансирање
физичке културе и спорта из буџета општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
11/2012) и у складу са Стратегијом развоја спорта у општини Сента 2012-2016 („Службени
лист општине Сента“, бр. 13/2011), Општинско веће општине Сента дана 30. септембра
2014. доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ВРХУНСКОГ СПОРТА
У ОПШТИНИ СЕНТА
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују критеријуми о начину финансирања врхунског
спорта у општини Сента.
Члан 2.
Врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности које за
резултат имају изузетне резултате и спортске квалитете, а врхунски спортиста јесте
спортиста који је на основу остварених врхунских спортских резултата на спортским
такмичењима рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију
врхунских спортиста.
Члан 3.
Финансирање врхунског спорта је предвиђено Стратегијом развоја спорта у
општини Сента 2012-2016, а новчана средства се планирају Одлуком о буџету општине
Сента за сваку календарску годину.
Члан 4.
Право на дотацију имају најбољи спортисти и спортискиње који су задовољили
критеријуме овог Правилника и спортисти године проглашени од стране Спортског савеза
општине Сента.
Право на финансирање врхунског спорта имају представници како из редова
олимпијских тако и неолимпијских спортова.
Од неолимпијских спортова се вреднују спортске гране који су признате и
препознате у Правилнику о спортским гранама у Републици Србији („Службени гласник
РС“ бр.72/2011,23/2012,118/2013 ) и у Правилнику о националним гранским спортским
савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 3/2012, 25/2013, 81/2014).
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Члан 5.
Право на дотацију врхунских спортиста имају спортисти са резултатима из члана
19. овог правилника у првом и другом и трећем приоритету на основу рангирања и
бодовања, које се разликује у зависности од освојених места и годишта, што утврђује и
предлаже надлежна комисија.
Врхунски резултат спортисте, остварен у дублу, штафети, двојцу, чeтверцу и
слично, ће се вредновати као резултат појединца.
Члан 6.
Право на дотацију спортиста године у општини Сента имају најбоље екипе,
најбољи тренер као и појединци такмичари са посебним наградама по предлогу Комисије
Спортског савеза општине Сента за проглашење најбољих спортиста у општини Сента.
Члан 7.
Новчана средства за финансирање врхунског спорта утврђена Буџетом општине
Сента, се распоређују по следећем принципу:


2/3 средстава се додељује врхунским спортистима дефинисаним у члану 5. овог
Правилника, одлуком председника општине на предлог комисије за спровођење
јавног поступка, по расписаном конкурсу



1/3 средстава се додељује спортистима године у општини Сента, дефинисаним у
члану 6. овог Правилника, одлуком председника општине Сента на предлог
Спортског савеза општине Сента .
Члан 8.

Општинско веће Сента доноси одлуку о покретању поступка за финансирање
врхунског спорта из буџета општине Сента и расписује јавни конкурс за финансирање
врхунског спорта за сваку буџетску годину у складу са овим Правилником.
Члан 9.
Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Сента и
на званичној интернет презентацији општине Сента.
Члан 10.
Конкурс из члана 8. овог Правилника спроводи Комисија за спровођење поступка
јавног конкурса за финансирање врхунског спорта, коју именује председник општине
Сента (у даљем тексту: комисија).
Стручне и административне послове за потребе комисије обавља организациона
јединица Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Сента.
Комисија у свом саставу има за члана стручњака из области спорта.
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Комисију чини три члана.
Члан 11.
Јавни конкурс садржи:
- намену и износ средства за које се конкурс спроводи;
- датум објављивања конкурса;
- критеријуме за финансирање врхунског спорта;
- рок за пријављивање на конкурс;
Члан 12.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији за спровођење поступка јавног конкурса
за финансирање врхунског спорта.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати
неисправним.
Члан 13.
По расписаном конкурсу за финансирање врхунског спорта, спортски клубови,
чланови Спортског савеза општине Сента, подносе пријаве у предвиђеном року.
Члан 14.
Сем пријаве, спортске организације достављају доказе у писаној форми у виду
билтена, диплома, захвалница, спискова савеза или документа који потврђују статус
спортисте.
Члан 15.
Комисија на основу свих приспелих пријава израђује рангирање спортиста.
Рангирање се врши на основу члана 19. овог Правилника.
Члан 16.
О спроведеном поступку јавног конкурса комисија води записник и сачињава
предлог одлуке о финансирању врхунског спорта и исту доставља председнику општине у
року од 3 дана од дана закључења конкурса ради доношења одлуке.
Конкурсна комисија пре израде предлога одлуке о финансирању врхунског спорта
може да затражи мишљење Спортског савеза општине Сента.
Члан 17.
Председник општине на основу записника и предлога комисије доноси одлуку о
финансирању врхунског спорта који се финансирају из буџета општине Сента у року од
пет дана од дана пријема докумената од комисије.
Члан 18.
О резултатима јавног конкурса председник општине обавештава учеснике у
поступку у року од осам дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног
конкурса.
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Одлука о финансирању врхунског спорта који се финансирају из буџета општине
Сента се објављује на званичној интернет презентацији општине као и у "Службеном
листу општине Сента", најкасније у року од 14 дана од дана доношења исте.
Члан 19.
Приликом вредновања спортских резултата,предвиђене у члану 5. овог Правилника
узимају се у обзир постигнути резултати на следећим такмичењима и то по следећим
принципима приоритета:



Први приоритет: 1-6 место освојено на олимпијским играма,
Други приоритет: 1-3 место на:
1. Светском првенству,
2. Европском првенству,
3. Универзијади,
4. Медитеранским играма,
5. Балканском првенству,
6. Омладинским олимпијским играма,
7. Европском омладинском фестивалу младих,
 Трећи приоритет: освојено прво место на државном првенству-уколико је остварен
резулат у сениорској категорији
Вреднују се резултати остварени у текућој календарској години.
Уколико награде нису подељене или категорисане у претходним годинама,
комисија има право предложити председнику општине расписивање конкурса и за године
почев од 2013. за неподељене награде, предвиђене овим Правилником.
Ако је спортиста постигао врхунски резултат и у екипном и у појединачном
пласману, награђиваће се по једном основу.
Комисија надлежна за спровођење конкурса и доношења предлога, израђује табелу
бодовања и рангирања која мора бити доступна свим заинтересованим странама, по
принципу, да свако место освојено у оквиру утврђених приоритета се вреднује са
основним бројем од 10 бодова на следећи начин :
- Први приоритет – освојена места на олимпијским играма :
1 место 140 бодова
2 место 130 бодова
3 место 120 бодова
4 место 110 бодова
5 место 100 бодова
6 место 90 бодова
- Други приоритет – освојено 1-3 место на Светском првенству
80 бодова
на Европском првенству
70 бодова
на Универзијади
60 бодова
на Медитеранским играма
50 бодова
на Балканском првенству
40 бодова
на Омладинским олимп.играма 30 бодова
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на Европском омладинском
фестивалу младих
20 бодова
стим да код вредновања 2. и 3. места на овим тачкмичењима прведиђени број бодова се
умањује за 1/3 или 2/3 основног броја од 10 бодова.
- Трећи приоритет- прво место на државном првенству у сениорској
категорији

10 бодова

Укупан збир бодова по рангираним пријавама одређује вредност једног бода у односу на
расположива буџетска средства.
Све што није превиђено овим Правилником код вредновања резултата, примењује
се Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста.

Члан 20.
Уколико треба да се одлучи између два прва рангирана места по свим
приоритетима из члана 19 .овог Правилника, предност има резултат остварен у боље
рангираној групи спортских грана по Националној категоризацији спортских грана.
Члан 21.
Новчана средства додењена на основу овог Правилника биће исплаћена преко
рачуна спортских клубова-подносиоца пријава на конкурс.
Члан 22.
Предлог за финансирање врхунског спорта на основу горе наведеног даје
Комисија за спровођење Јавног конкурса најкасније до 01.новембра текуће године, а
одлуку доноси председник општине Сента.
Члан 23.
На одлуку председника општине може се уложити приговор.
Приговор се предаје Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема одлуке
председника општине.
Одлуку о приговору доноси Општинско веће у року од 8 дана. Одлука Општинског
већа је коначна .
Члан 24.
Одлука о финансирању врхунског спорта се доставља:
1.
2.
3.
4.

врхунским спортистима
тренеру врхунског спортисте,
спортској организацији врхунског спортисте,
одељењу за буџет и финансије Општинске управе Сента.
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Члан 25.
Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о начину
финансирања врхунског спорта у општини Сента број 66-21/2012-III објављен у
„Службеном листу општине Сента“, бр. 33/2012.
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном
гласнику општине Сента“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СЕНТА

Председник Општинског већа

Број: 66-6 /2014-III
Рудолф Цегледи с. р.
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103.
На основу члана 5. став 1. и 3. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, бр. 18/92,
„Службени лист СРЈ“, бр. 42/2002-одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010) и члана
14. став 3. Пословника Општинског већа општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.
1/ 2009), Општинско веће општине Сента на седници одржаној дана 25.09. 2014. године донело
је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ И ТРАЈНА РЕШЕЊА
ОПШТИНЕ СЕНТА
I
Образује се Савет за Миграције и трајна решења општине Сента.
II
У Савет се именују :
1. Рудолф Цегледи, председник општине Сента, за председника Савета;
2. Драгана Радоњић, члан општинског већа задужена за здравство и социјална питања, чланица
3. Валерија Туза, руководилац Одељења за урбанизам и стамбено комуналне послове, чланица;
4. Ерика Репаш, руководилац Одељења за опште послове и друштвене делатности, чланица;
5. Деже Кечкеш, директор Центра за социјални рад, члан;
6. Верона Фодор, секретар организације Црвеног крста општине Сента, чланица;
7. Милан Тодоровић, повереник за избеглице- за секретара.
III
Задатак Савета је да:
-

сагледава и прати стање и проблеме избеглих лица,интерно расељених лица и повратника
и предлаже приоритете за њихово решавање на основу реалних могућности,

-

предлаже стратешки план за побољшање положаја избеглих,интерно расељених лица и
повратника,са циљем да се подстакне њихова социјална интеграција, и појединачне
акционе планове ради унапређења начина решавања проблема ових лица, као и
инструменте за реализацију и праћење ових планова,

-

иницира и подстиче развој партнерства између локалне самоуправе, надлежних установа
и институција и невладиних организација које се баве овом проблематиком на територији
Општине Сента,

-

учествује у изради Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника у општини Сента за период 2014 – 2016. година,

-

прати и оцењује примену Локалног акционог плана за решавање проблема избеглих,
интерно расељених лица и повратника по Реадмисији за период 2014-2016. година,

-

решава и друга питања везана за избегла, интерно расељена лица и повратнике по
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Реадмисији на територији општине Сента, ради што брже интеграције у друштво,
-

покреће иницијативе, усмерава и прати реализацију утврђених програма и информише
јавност и Општинско веће општине Сента о активностима Савета.

IV
Стручне, административне и техничке послове за потребе Савета обављаће повереник за
избеглице.
V
Савет се образује на период до 2016. године, односно до завршне оцене реализације Локалног
акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по
Реадмисији општине Сента.
VI
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Рудолф Цегледи, дипл. инг. грађ. с. р.
БРОЈ: 020-32/ III-2014
Дана : 25.09.2014. године
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104.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“
бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/11, 93/12,62/13,63/13-исп., и 108/2013) у вези са чланом
12. Одлуке о буџету оштине Сента за 2014. годину („Службени лист општине Сента“, бр.
22/2013) и Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Сента за 2014.год.
(„Службени лист општине Сента“, бр. 12/2014) и члана 75. став 1. тачка 3. Статута
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Председник општине дана
21. августа 2014. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџета општине Сента за 2014. годину
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Сента за 2014. годину
(„Службени лист општине Сента“, бр. 22/2013) и Одлуке о измени и допуни одлуке о
буџету општине Сента за 2014.год. („Службени лист општине Сента“, бр. 12/2014) са
позиције 16, економске класификације 499 –02 "Средства резерве“ преносе се средства у
укупном износу од 363.500,00 динара и то на позицију 350, економску класификацију 483
"Новчане казне и пенали по решењу судова".
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије –Одсек
за буџет и финансије Општинске управе општине Сента.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.

Република Србија
Председник општине
Број: 401-28 /2014-II
Дана: 21. август 2014. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи с. р. дипл.инг.грађ.
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Садржај:
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ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ "РЕГИОНАЛНЕ
ДЕПОНИЈЕ" СУБОТИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА РЕБАЛАНСОМ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА „ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА“
ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И
НАЧИНУ ПРОИЗВОДЊЕ, ДИСТРИБУЦИЈЕ И СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖНОСТИ ЦЕНА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
ОДЛУКА О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ
НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ
ЗАКЉУЧАК O ОДОБРАВЊУ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О
ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ОДЛУКА О ПОДРЖАВЊУ ПОДИЗАЊЕ БИСТЕ КЊИЖЕВНИКУ
СТЕВАНУ РАИЧКОВИЋУ
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ
ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2015-2025 ГОДИНЕ
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ВРХУНСКОГ СПОРТА У
ОПШТИНИ СЕНТА
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ И ТРАЈНА
РЕШЕЊА ОПШТИНЕ СЕНТА
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА
2014. 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

ГОДИШЊА
ПРЕТПЛАТА:
ЖИРО РАЧУН
ШТАМПА:
ТИРАЖ:

803

804

805
819
821
822

823
824
825
828
834
836

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
Одељење за скупштинске и извршне послове
200 ком.
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