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С   Е   Н   Т   А 



Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Председник општине 
Број: 320-17/2015-II 
Дана:16.10.2015.године 
С е н т а 

На основу члана 75. став 1. тачка 8. Статута општине Сента („Службени 
лист општине Сента“, број 5/2011), Председник општине Сента дана 16.10.2015. 
године доноси следећи  

З А К Љ У Ч А К 

     У  Образложењу Одлуке о измени и допуни Одлуке о расписивању јавног 
огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини 
Сента број 320-17/2015-II од 14.10.2015. године  бришу се следеће речи : 

„и на основу упутства Министарства Пољопривреде, шумарства и водопривреде“. 

Исправка ће се спровести и у оригиналу Одлуке и у отправцима. 

О б р а з л о ж е њ е 

     Дана 14.10. 2015. године Председник општине Сента је донео Одлуку о измени 
и допуни Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини у општини Сента број 320-17/2015-II, при којем је 
био обавештен од стране надлежног службеника Општинске управе на радном 
месту „Послови из области пољопривреде“, да је Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде заузео званичан став у вези јавног надметања тј. давања 
у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и у вези уложене 
привремене мере. 
     Дана 16.10.2015. године надлежно Министарство је доставило допис у вези 
горе наведеног питања и изјавило да Управа за пољопривредно земљиште 
приликом телефонског разговора са службеником Општинске управе одговорила 
само на одређена питања која се тичу тумачења Закона о извршењу и обезбеђењу, а 
све у вези решења Привредног суда у Суботици, међутим тај телефонски разговор 
не представља званичан став Министарства по питању основаности доношења 
Одлуке председника. 
     На основу горе изнетих, председник општине Сента је донео закључак о 
исправци. 

Председник општине Сента 

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

1123

145.



 

 1124

 
 
Садржај: 
 

145. ЗАКЉУЧАК – ИСПРАВКА 1123
 
 
 

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. 
 




