СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

БРОЈ 16. ГОДИНА L
6. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

110.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА
Број: 02-6/2015-II
Дана: 30.06.2015.
Сента
На основустава 2 члана 85 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013 и
142/2014), тачке 5 сњтава 1 члана 44. Закона о локалној самоуправи (("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и тачке 4 става 1 члана 75 Статута општине
Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 5/2011), председник општине Сента
дана 30.06.2015. године доноси
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И РАДУ СЛУЖБЕ
ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Службе за буџетску инспекцију бр. 031-96/ 2010-II
(“Службени лист општине Сента” бр. 18/2010, 19/2010-испр., 2/2011, 6/2011 и
3/2015) врше се следеће измене и допуне:
Члан 2.
У члану 1 одлуке после зареза додају се речи: „као посебна служба општине
Сента,“.
Члан 3.
У члану 18 Одлуке, став 3 замењује се новим ставом који гласи: „Служба је
директан корисник средстава буџета општине Сента.“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 1. јула 2015. године.

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи с. р.
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111.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 217-10-8/2015-II
Дана: 06.07.2015.
На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 111/09
и 92/2011) и члана 17. став 2 и 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за
ванредне ситуаицје („Сл. Гласник РС“ број 98/2010) и члана 75. став. 1 тачка 8.
Статута општине Сента („Службени лист оппштине Сента“ број 5/2011), дана
06.07.2015. године Општинсаки штаб за ванредне ситуације донео је

ЗАКЉУЧАК
1. Ступити у контакт са представником трговинског ланца “Сента-Промет” и
“Идеа” и установити постојеће количине флаширане пијаће воде на лагеру
на територији општине Сента.
2. Скренути пажњу грађанима да штеде пијаћу воду и издати саопштење да је
забрањено коришћење пијаће воде за заливање у току јула и августа
2015.године у временском периоду од 19,00 до 21,00 часа.
3. Пружати стручну помоћ МЗ Торњош ради обезбеђења пумпе одговарајућег
капацитета у циљу несметаног снабдевања са пијаћом водом.
4. Упутити допис приоритетним корисницима пијаће воде да искажу своје
дневне потребе за истим.
5. Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“.

НАРЕЂУЈЕ СЕ
1. Одсеку за Одбрану и ванредне ситуације Општинске упрве општине
Сента да ступи у контакт са представником трговинског ланца
“Сента-Промет” и “Идеа” и установи постојеће количине флаширане
пијаће воде на лагеру на територији општине Сента.
2. Јавно комунално-стамбеном предузећу да скрене пажњу грађанима
да штеде пијаћу воду и да изда саопштење да је забрањено
коришћење пијаће воде за заливање у временском периоду од 19,00
до 21,00 часау току јула и августа 2015.године.

811

3. Јавно комунално-стамбеном предузећу да пружа стучну помоћ МЗ
Торњош у циљу обезбеђења пумпе одговарајућег капацитета ради
несметаног снабдевања са пијаћом водом.
4. Одсеку за Одбрану и ванредне ситуације Општинске упрве општине
Сента да упути допис приоритетним корисницима пијаће воде да
искажу своје дневне потребе за истим.

Командант Општинског штаба за
ванредне ситуације
Рудолф Цегледи с. р.
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112.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА
Број: 016-17/2015-II
Дана: 12.06.2015.
Сента
На основу члана 17 Закона о заштити узбуњивача (“Службени гласник РС” бр. 128/14), člана 44
става 1 тачке 1 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 38/2014-др.
закон) и члана 75 става 1 тачке 1 Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.
5/2011), председник општине Сента, у својству лица које представља и заступа општину Сента као
послодавца, дана 12.06.2015. године доноси
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ
СЕНТА
Члан 1
Овим правилником уређује се начин унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног
лица, као и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање у органима општине Сента.
Члан 2
Председник општине, у својству представника и заступника општине Сента као послодавца,
одређује лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим
узбуњивањем, у складу са Законом о заштити узбуњивача (у даљем тексту: Закон).
Члан 3
Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се лицу овлашћеном за
пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, писмено или усмено.
Члан 4
Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити
непосредном предајом писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, обичном или
препорученом пошиљком, као и електронском поштом, у складу са законом, уколико постоје
техничке могућности.
Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на
записник.
Уколико се достављање информације врши непосредном предајом писмена или усмено, о
информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем саставља се потврда о пријему информације у
вези са унутрашњим узбуњивањем, и то приликом пријема писмена, односно приликом узимања
усмене изјаве од узбуњивача.
Уколико се достављање писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем врши
обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје се потврда о
пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем. У том случају се као датум пријема код
препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а код обичне пошиљке датум
пријема пошиљке.
Ако је поднесак упућен електронском поштом, као време подношења сматра се време које је
назначено у потврди о пријему електронске поште, у складу са законом.
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Члан 5
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем садржи: кратак опис
чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем; време, место и начин
достављања информације у вези са унутрашњим узбуњивањем; број и опис прилога поднетих уз
информацију о унутрашњем узбуњивању; податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о
његовом идентитету не буду откривени; податке о послодавцу; печат послодавца; потпис лица
овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може садржати потпис
узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели.
Члан 6
Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено да се упућују лицу овлашћеном за пријем
информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем или на којима је видљиво на
омоту да се ради о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем може да отвори само лице
овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Члан 7
У случају анонимних обавештења, поступа се у складу са Законом.
У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузимају се одговарајуће
радње, о чему се обавештава председник општине Сента, као и узбуњивач, уколико је то могуће на
основу расположивих података.
Члан 8
Ако се узимају изјаве од лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, о
томе се саставља записник.
На садржину записника, може се ставити приговор.
Члан 9
По окончању поступка саставља се извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у
вези са унутрашњим узбуњивањем, предлажу мере ради отклањања уочених неправилности и
последица штетне радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Извештај из става 1. овог члана, доставља се председнику општине Сента и узбуњивачу, о коме се
узбуњивач може изјаснити.
Ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње настале у вези са унутрашњим
узбуњивањем могу да се предузму одговарајуће мере на основу извештаја из става 1. овог члана.
Члан 10
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Сента".
Председник општине Сента
Рудолф Цегледи с. р.

814

113.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА
Број:016-18/2015-II
Дана: 12.06.2015.
Сента

На основу члана 14 става 5 Закона о заштити узбуњувача (“Службени гласник РС” бр.
128/14), člана 44 става 1 тачке 1 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007 и 38/2014-др. закон) и члана 75 става 1 тачке 1 Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011) и члана 2 Правилника о начину унутрашњег
узбуњивања у органима општине Сента, председник општине Сента, у својству лица које
представља и заступа општину Сента као послодавца, дана 12.06.2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И
ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ
1. Именује се Едит Шарњаи Рожа, дипл. правник из Сенте за лица, овлашћеног за
пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем у органима општине
Сента, на мандатни период од четири године.
2. Лице из тачке 1 овог решења има права и обавезе предвиђене Законом о заштити
узбуњивача („Службени гласник РС” бр. 128/14) и Правилником о начину
унутрашњег узбуњивања у органима општине Сента.
О б р а з л о ж е њ е:
Према члану14 ставу 5 Закона о заштити узбуњувача (“Службени гласник РС” бр. 128/14),
послодавац је дужан да одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка
у вези са узбуњивањем.
Према члану 2. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања у органима општине Сента,
Председник општине одређује лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка
у вези са унутрашњим узбуњивањем, у складу са Законом о заштити узбуњивача (у даљем
тексту: Закон).
На основу свега горе наведеног, донето је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и
против њега се може водити управни спор.
Председник општине Сента
Рудолф Цегледи с. р.
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Садржај:
110.
111.
112.
113.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И РАДУ
СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ СЕНТА
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПРИЈЕМ
ИНФОРМАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

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:
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811
813
815

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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