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С Е Н Т А

146.
На основу члана 50. став 1. и 2. и члана 56. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др.
закон), члана 200. став 1. тачка 26. Закона о привредним друштвима ("Службени
Гласник РС", број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 32. става 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014
- др. закон), и члана 21. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента”, бр.
5/2011), Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној 30. октобра 2015.
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 2015. ГОДИНУ
I.
Даје се сагласност на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална Депонија"
Суботица за 2015. годину, који је Скупштина Друштва "Регионалне депоније" д. о. о.
Суботица, донео на својој седници одржаној дана 30.07.2015. године и усвојио Одлуком
под бројем VIII/2015-10.
II.
Овај закључак се објављује у „Службеном листу општине Сента“ .
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 501-32/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.

1125

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним
отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Друштво)
Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1
Претежна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан
Матини број: 20354194
ПИБ: 105425742
ЈББК: 81103
Оснивачи: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина
Општине Сента, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина
Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац
Надлежни Орган: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола,
Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Мали Иђош,
Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Суботица, јул 2015. године
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УВОД
Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 26.01.2015. године донела Одлуку о усвајању
Програма пословања Друштва за 2015. годину (у даљем тексту: Програм пословања), након
чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској
динамици:
-

Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 19. фебруара 2015. године
(број решења 023-6/2015-V),
Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 02. марта 2015. године
(број решења I-00-022-54/2015),
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 06. марта 2015. године
(број решења 02-26/2015-I/Б),
Скупштина општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 18. марта 2015. године
(број решења I-020-39),
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 30. марта 2015. године
(број закључка 501-10/2015-I),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 14. маjа 2015. године
(број закључка 016-1/2015-05-XXIV) и
Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 16. јуна 2015. године
(број решења 06-14-4/2015-02).

Скупштина Друштва је на 31. ванредној седници, одржаној дана 30.07.2015. године, донела
Одлуку o усвајању Измене Програма пословања за 2015. годину (у даљем тексту: Измена
Програма пословања) са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:
1. У делу – Основни подаци о предузећу Програма пословања, у списку чланова
Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка Топола;
2. У поглаљу 2. Програма пословања – Организациона структура – шема предузећа, у
списку чланова Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка
Топола;
3. У поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим активности за 2015.
годину, мења се део који се односи на набавку опреме за прикупљање отпада и изградњу
прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта;
4. У поглављу 5. Програма пословања – Планирани финансијски показатељи за 2015.
годину, мења се део који се односи на План текућих трошкова, биланс стања и биланс
успеха;
5. У поглављу 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања мења се део, који
се односи на трошкове усавршавања запослених, трошкове дневница и остала лична
примања;
6. У поглављу 7. Програма пословања – Инвестиције, мења се део који се односи на Буџет
капиталних улагања у периоду 2015-2017., План капиталних инвестиција, који се
реализује преко Друштва и начин књиговодственог третмана дела инвестиције, који се
финансира из ИПА Фонда;
7. У поглављу 8. Програма пословања – Задуженост, мења се део који се односи на обавезе
и Образац бр. 8.1.
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8. У поглављу 9.1. Програма пословања - Планирана финансијска средства за набавку
добара, услуга и радова, мења се Образац бр. 9.1.

Остали делови Програма пословања остају непромењени.
Разлог доношења одлуке о измени Програма пословања за 2015. годину јесте усаглашавање
усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, на начин и из разлога како је објашњено
у наставку Измене Програма пословања.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
У списку чланова Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка Топола
те се уместо Трапарић Немање, за заменика представника Општине Бачка Топола уписује
Бриндза Деже.
Остали основни подаци о Предузећу остају непромењени.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА
У списку чланова Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка Топола
те се уместо Трапарић Немање, за заменика представника Општине Бачка Топола уписује
Бриндза Деже.
Остали делови Поглавља 2. Програма пословања – Организациона структура – шема Предузећа
остају непромењени.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015.
ГОДИНУ
Мења се део који се односи на набавку опреме за прикупљање отпада и гласи:
Студијом изводљивости извршена је анализа постојеће опреме за прикупљање отпада, са
којима располажу јавна предузећа Региона, надлежна за прикупљање отпада, и утврђена је
потреба за набавку недостајуће опреме за прикупљање отпада.
Набавка недостајуће опреме за прикупљање отпада је предвиђена као део инвестиције, с
обзиром да је за потпуно и успешно функционисање регионалног система за управљање
отпадом, као и за постизање утврђених циљева у погледу решавања проблема комуналног
отпада, потребно да се услуга прикупљања отпада прошири на цео регион тако да свако
3
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домаћинство добије услугу прикупљања отпада. Наведени циљ се може постићи једино
набавком додатне опреме за прикупљање отпада. У плану је да се набави следећа опрема:
аутосмећари, ауто подизачи, отворени камиони, контејнери и канте.
За набавку опреме за прикупљање отпада планирана су средства Буџетом Републике Србије у
износу од 384.000.000,00 динара, која представљају део средстава обезбеђених од некадашњег
Фонда за заштиту животне средине Републике Србије, према Уговору о суфинансирању
пројекта „Изградња Субoтичког региона за управљање отпадом“ број: 401-00-549/2012-01/2 од
01.06.2012. године.
Програмом пословања, а на основу договора са Министарством пољопровреде и заштите
животне средине (у даљем тексту: ресорно министарство), предвиђено је било да ће процедуру
јавне набавке за набавку опреме за прикупљање отпада спровести Друштво, након потписивања
уговора са ресорним министарством, наследником Фонда за заштиту животне средине РС
(потписивање Уговора је било планирано за фебруар 2015. године), а набављена опрема би се
предала јавним предузећима Региона, надлежним за прикупљање отпада, на коришћење.
Друштво се у неколико наврата званично, као и на уприличеним састанцима, обратило
ресорном мнистарству, поводом потребе потписивања наведеног уговора, са којим би се стекли
услови за коришћење средстава планираних у Буџету Републике Србије, стављајући акценат на
значај набавке опреме у погледу успешности инвестиције, као и због обавеза које је Држава
преузела према Делегацији Европске Уније. Међутим, до израде Измене Програма пословања
није потписан Уговор са ресорним министарством, те ни набавка наведене опреме није
спроведена.
Друштво и даље тежи ка томе да се обезбеде услови за спровођење процедуре набавке опреме
за прикупљање отпада, потписивањем Уговора са ресорним министарством, али због
дуготрајног процеса спровођења набавке, неизвесно је да ће се иста окончати у 2015. години.
Узимајући у обзир извор финансирања активности, реализација истог зависи од виших органа
власти. С обзиром да до израде Измене Програма пословања ресорно министарство није
дефинисало на који начин ће се вршити набавка, Изменом Програма пословања, у
финансијском делу Инвестиција, оставља се позиција за набавку опреме за прикупљање отпада,
са могућношћу да ће набавку, директно, ресорно министарство спровести. Истовремено,
узимајући у обзир период који је потребан за спровођење предметне набавке, постоји реална
опасност да се набавка неће извршити у 2015. години, због чега Друштво тражи од ресорног
министарства да се планирана средства пренесу у следећу буџетску годину.
Мења се део који се односи на изградњу прикључака на основну инфраструктуру трансфер
станица и рециклажних дворишта, и гласи:
За потребе снабдевања будућих трансфер станица и рециклажних дворишта електричном
енергијом, потребо је изградити прикључке на електроенергетски систем за наведене објекте.
Остале активности, наведене у поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим
активности за 2015. годину, а које се односе на изградњу санитарне депоније, трансфер станица
и рециклажних дворишта, као и на набавку опреме за даљински транспорт отпада, развијање
свести и на ресурсе Друштва, остају непромењене.
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4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Мења се План текућих трошкова функционисања Дрштва и гласи:

План текућих трошкова функционисања за 2015.годину
План за 2014.
Позиција
бр.

1
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

План за 2015.

Измена Плана за 2015.

Назив расхода
Извор финансирања сви извори

Извор финансирања
- буџет оснивача

Извор финансирања
- остали извори

Извор финансирања
- буџет оснивача

Извор финансирања
- остали извори

577.500,00

628.946,00

0,00

610.000,00

0,00

400.000,00

450.000,00

0,00

478.800,00

0,00

210.000,00

80.000,00

0,00

210.000,00

0,00

362.310,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

Краткорочне финансијске обавезе
Део осталих дугорочних обавеза које
доспевају до једне године
Трошкови материјала и енергије
Трошкови режијског и канцеларијског
материјала
Трошкови набавке канцеларијске
опреме
Трошкови горива
Трошкови зарада, накнада зарада и
остали лични расходи
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3.1.
3.2.

3.3.

Трошкови зарада и накнада зарада
(бруто I)
Трошкови пореза и доприноса на
зараде и накнаде зарада на терет
послодавца
Трошкови накнада физичким лицима
по основу осталих уговора - накнада
чл. Скупштине

3.4.

Трошкови накнаде интерног rевизора

3.5.

Остали лични расходи и накнаде

6.612.384,00

6.684.726,00

0,00

6.684.726,00

0,00

1.218.586,00

1.242.691,00

0,00

1.242.691,00

0,00

2.175.930,00

2.231.015,00

0,00

2.231.015,00

0,00

142.902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.1.

Трошкови дневница у земљи

120.000,00

120.000,00

0,00

135.000,00

0,00

3.5.2.

Трошкови смештаја за сл.пут у земљи

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

3.5.3.

Трошкови дневница у иностранство

80.000,00

80.000,00

0,00

120.000,00

0,00

3.5.4.

Трошкови смештаја за сл.пут у
иностранство

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

3.5.5.

Остали трошкови за сл.пут

22.000,00

67.000,00

0,00

67.000,00

0,00

3.5.6.

Трошкови превоза на сл.путу путарина, паркинг

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.7.

Трошкови превоза на радно место и са
рада

207.000,00

240.000,00

0,00

240.000,00

0,00

3.5.8.

Остала лична примања запослених

50.000,00

70.000,00

0,00

100.000,00

0,00

3.5.9.

Остале непоменуте обавезе - 10%
умањења зараде за уплату у
Републички буџет

0,00

763.068,00

0,00

763.068,00

0,00

4.

Трошкови производних услуга

4.1.

Трошкови транспортних услуга (ПТТ,
интернет и сл.)

280.000,00

300.000,00

100.000,00

400.000,00

100.000,00

4.2.

Трошкови услуга одржавања

225.000,00

220.000,00

0,00

220.000,00

0,00

4.3.

Трошкови рекламе и пропаганде

50.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00
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4.4.

Трошкови осталих услуга

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

4.5.

Трошкови закупнине

131.000,00

400.000,00

0,00

200.000,00

0,00

5.

5.1.

Нематеријални трошкови
Трошкови непроизводних услуга

5.1.1.

Трошкови адвокатских услуга

345.000,00

360.000,00

0,00

360.000,00

0,00

5.1.2.

Трошкови услуга чишћења

75.000,00

100.800,00

0,00

105.000,00

0,00

5.1.3.

Трошкови рачуноводствених услуга

478.800,00

478.800,00

0,00

478.800,00

0,00

5.1.4.

Tрошкови усавршавања запослених

230.000,00

200.000,00

0,00

80.000,00

0,00

5.1.5.

0,00

450.000,00

0,00

399.000,00

0,00

275.276,00

200.000,00

0,00

350.000,00

0,00

5.2.

Трошкови услуге превођења
Остали трошкови непроизводних
услуга
Трошкови репрезентације

300.000,00

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

5.3.

Трошкови премија осигурања

125.000,00

125.000,00

0,00

125.000,00

0,00

5.4.

Трошкови платног промета

10.000,00

121.442,00

0,00

23.388,00

0,00

5.5.

Трошкови чланарина

80.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

0,00

5.6.

Трошкови пореза и накнада

79.761,00

85.252,00

0,00

95.252,00

0,00

5.7.

Остали нематеријални трошкови

350.000,00

420.000,00

0,00

400.000,00

0,00

15.448.449,00

16.998.740,00

100.000,00

16.998.740,00

100.000,00

5.1.6.

Укупно:

Измена висине средства појединих позиција извршена је због догађаја који су уследили а који се нису могли унапред планирати нити предвидети.
Такође, ревидирајући трошкове, настале током прве половине 2015. године, а узимају у обзир континуирану рационализацију трошкова, Друштво
је поједине позиције усагласило са потребама Друштва, тако што су те позиције умањене до минимума.
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Изменом програма предвиђене измене утичу на биланс стања и биланс успеха, те се мења план
биланса стања и биланса успеха за 2015.г.
Образац - Биланс стања (план 31.12.2015, кварталне пројекције), налази се у прилогу 5.1.
Образац - Биланс успеха (план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције), налази се у прилогу 5.2.
Остали делови поглавља 5. Програма пословања – План финансијских показатеља за 2015.
годину, а који се односе на план субвенција и осталих прилива за текуће трошкове
функционисања Друштва у 2015. години, план субвенција за капиталне инвестиције,
образложење субвенција, образложење појединих позиција расхода, планирани начин
расподеле добити, извештај о токовима готовине и образац – Субвенције (план 01.01.31.12.2015, кварталне пројекције) остају непромењени.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
Анализирјући потребе Друштва за наредни полугодишњи период, а које се односе на
усавршавање запослених, рационализацијом трошкова, Друштво је позицију 5.1.4. Плана
текућих трошкова функционисања - Трошкови усавршавања запослених, умањило са
200.000,00 на 80.000,00 динара.
Позиција 3.5.1. Трошкови дневница у земљи се повећавају са 120.000,00 динара на 135.000,00
динара због предвиђених учесталијих путовања и боравка у Београду, поводом еваулације
понуда пристиглих на тендер за изградњу трансфер станица и набавку опреме, које ће се
вршити у седишту Делегације Европске Уније у Београду, у дужем периоду од првобитно
планираног.
Позиција 3.5.3. Трошкови дневница у иностранству се повећавају са 80.000,00 динара на
120.000,00 динара због потребе посете сајма заштите животне средине у инострантсву, с
обзиром да се у Србији не одржавају специјализовани сајмови на којима се приказују нове
технологије и нове опреме из области управљања отпадом.
Остала лична примања запослених планирана на позицији 3.5.9. се повећавају са 70.000,00 на
100.00,00 динара, а иста су намењена за помоћ радницима и породицама радника (солидарна
помоћ) у складу са Законом о раду и осталим позитовно правним прописима (за случај дуже
или теже болести, здравствене рехабилитације, набавке ортопедских помагала и других
помагала, набавке лекова и за остале случајеве предвиђене прописима). До повећања средстава
на наведеној позицји је дошло из разлога усаглашавања Програма пословања са потребама
Друштва, као резултат анализе реализације Програма пословања у погледу планираних
средстава на наведеној позицији.
Мења се табеларни приказ трошкова на начин како је наведено у обрасцу – Трошкови
запослених.
Образац – Трошкови запослених, налази се у прилогу 6.1.
Остали делови поглавља 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања, који се
односе на систематизацију радних места у 2015. години, динамику и структуру ангажовања
радника, полну и старосну структуру запослених, структуру запослених према годинама радног
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стажа и процента ангажованости у 2015. години, планиране зараде по месецима и броју
запослених у 2015. години, као и остали обрасци наведени у поглаљу 6. Програма пословања,
остају непромењени.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ
6.1.

Капитална улагања Друштва

Мења се табеларни приказ капиталних улагања, који се односи на финансијске показатеље
реализације капиталног пројекта.
Образац - Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017. г., налази у Прилогу бр 7.1.
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6.2.

План инвестиција

Мења се План капиталних инвестиција, који се реализују преко Дрштва и гласи (износи су приказани у хиљадама динара):
Извор финансирања-2015.
Р.
бр.

Назив инвестиције

1.

Пројектно-техничка документација

2.

Преузета обавеза за пројектнотехничку документацију

3.

Накнаде и таксе државних органа
(ревизиона комисија,
противпожарна сагласност,
комисија за студију о процени,
катастарске таксе)

4.

План за
2014.г.

План за
2015.г.

Буџет
оснивача

Буџет
АПВ

Буџет РС

Извор финансирања-2015.
Измена
Плана за
2015.г.

Буџет
оснивача

Буџет
АПВ

Буџет РС

11.660

3.600

0

3.600

0

3.650

0

3.650

0

0

7.044

180

6.864

0

7.044

180

6.864

0

1.660

1.536

700

836

0

670

120

550

0

Технички услови надлежних
институција

800

420

0

420

0

250

0

5.

Урбанистички услови

800

600

0

600

0

250

6.

Техничка контрола техничке
документације

0

1.320

0

1.320

0

7.

Грађевински радови

0

28.830

28.830

0

8.

Услуга надзора за радове, који се
финансирају из буджета оснивача

0

240

240

9.

Консултатнске услуге за изградњу
депоније

0

1.380

10.

Набавка опреме за прикупљање
отпада

0

384.000

2016.

2017.

Извор финансирања буџет оснивача

0

0

0

0

250

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113.490

10.800

0

0

0

0

0

0

1.310

0

0

1.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

384.000

384.000

0

0

384.000

0

0
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11.

Услуга истраживања

0

480

0

480

0

480

0

480

0

0

0

12.

Геодетксе услуге

0

0

0

0

0

150

0

150

0

0

0

13.

Трошкови прикључка на
електроенергетски систем трошкови пројектовања

0

0

0

0

0

2.883

0

2.883

0

0

0

Трошкови прикључка на
електроенергетски систем трошкови изградње

0

0

0

0

0

29.650

29.650

0

0

0

0

0
14.920

0
429.450

0
29.950

0
15.500

0
384.000

423
429.450

0
29.950

423
15.500

0
384.000

0
114.800

0
10.800

14.
15.

Услуга безбедности и заштите на
раду
УКУПНО

Напомена:
Трошкови прикључка на електроенергетски систем (трошкови пројектовања и изградње) су Програмом пословања предвиђени под редним бројем
1. Пројектно-техничка документација, и под редним бројем 7. Грађевински радови. Трошкови прикључка су били планирани на наведен начин, јер
је према тадашњој процедури, пројектовање и изградњу водова и трафо станица, ради прикључка на електроенергетски систем, требао да врши
Инвеститор, који жели да се прикључи на наведени систем. У међувремену је дошло до промене у процедурама, те према новом, Електропривреда
Србије утврђује трошкове прикључка на електроенергетски систем, које је Инвеститор, да би био прикључен на наведени систем, у обавези да
плати Електропривреди Србије, а пројектовање и изградњу прикључака спроводи и реализује Електропривреда Србије.
Мења се део поглавља 7.2. Програма пословања – План инвестиција, који се односи на књиговодствени третман дела инвестиције, који се
финансира из ИПА Фонда, на начин да се тај део инвестиције неће накнадно, након примопредаје објеката и опреме књиговодствено евидентирати,
како је то Програмом пословања било предвиђено, него ће се исти евидентирати сукцесивно, према реализацији инвестиције. До наведене промене
је дошло услед одобрења Делегације Европске Уније у Србији, као представника ИПА Фонда, да се књиговодствени документи, који су погодни за
књижење достављају Друштву, као крајњем криснику ИПА средстава, од стране Извођача радова, а преко ФИДИК Инжењера. У складу са
наведеном променом, део инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда, а за које су Извођачи радова утврдили динамику реализације
Инвестиције, унет је у Образац - Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017. г. (Прилог бр 7.1.).
Остали делови Поглавља 7. Програма пословања – Инвестиције, које се односе на опис активности, планирану динамику реализације изградње
објеката регионалног система управљања отпадом и набавке потребне опреме и изворе финансирања, остају непромењени.
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7. ЗАДУЖЕНОСТ
Обавезе
На позицији бр. 1.1. Плана текућих трошкова функционисања, Програмом пословања су била
предвиђена средства у износу од 628.946,00 динара за део осталих дугорочних обавеза које
доспевају до једне године, а које се односе на средства потребна за плаћање доспелих рата за
лизинг путничког возила Друштва, које доспевају у 2015. години.
Изменом Програма пословања планирана средства на наведеној позицију су умањена на
610.000,00 динара, као резултат усаглашавања плана средстава са курсом ЕВРА.
У складу са горе наведеним мења се План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015.
години по кредиторима, који се налази у Прилогу бр. 8.1.
Остали депови Поглавља 8. Програма пословања – Задуженост, а који се односе на
потраживања и Прилог бр. 8.2., остају непромењени.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и
радова
Мења се табеларни приказ планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и
радова.
Образац - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање
делатности, налази се у прилогу бр. 9.1.

9. ПРИЛОЗИ
Биланс стања, план 31.12.2015.г. - Прилог 5.1.
Биланс успеха, план 01.01 - 31.12.2015.г. - Прилог 5.2.
Трошкови запослених - Прилог 6.1.
Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017.г. - Прилог 7.1.
План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015.години по кредиторима - Прилог 8.1.
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности Прилог 9.1.
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147.

На основу члана 4. став 2., члана 111. и 209. тачка 6. Закона о социјалној заштити
(“Службени гласник РС“, бр. 24/2011) члана 20. тачка 17. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС “, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 46. тачка 7. Статута
општине Сента (“Службени лист општине Сента”, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента,
на седници одржаној дана 30. октобра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ РАДИ ПРУЖАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ ТРЕТМАНА
Члан 1
Овом Одлуком прописују се услови и поступак за остваривање права на накнаду
трошкова превоза деце и младих са сметњама у развоју и њихових пратилаца са
пребивалиштем на територији општине Сента, ради пружања индивидуалних третмана у
најближим одговарајућим установама и организацијама, која пружају услуге дневног
боравка.
Право на накнаду трошкова превоза из става 1. овог члана обезбеђује се деци и
младима са сметњама у развоју до навршених 26 година живота ( у даљем тексту :
корисници).
Члан 2
Трошкови превоза за корисника и његовог пратиоца признају се у висини најниже
цене јавног саобраћаја.
Право на надокнаду трошкова превоза за пратиоца остварује родитељ, старатељ или
хранитељ корисника са сметњама у развоју.
Уколико није обезбеђен директан јавни превоз на одговарајућој релацији, или уколико
корисник није способан да користи јавни превоз, признају се трошкови употребе
сопственог возила у висини цене 1 литра горива на сваких 10 километара удаљености од
установе или организације дневног боравка.
Члан 3
Право на надокнаду трошкова превоза из члана 1. став 1. ове Одлуке се остварује
на основу поднетог захтева корисника, родитеља, старатеља или хранитеља Центру за
социјални рад Сента, уз који се прилаже следећа документација:
- потврда установе односно организације – о укључености корисника у
индивидуални третман у оквиру програма дневног боравка,
- мишљење Интерресорне комисије о потреби индивидуалног третмана у установи
или организацији дневног боравка,
- фотокопија извода из матичне књиге рођених за корисника,
- решење о старатељству или хранитељству подносиоца захтева - уколико постоји,
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- пријава пребивалишта или фотокопија личне карте или електронски очитана лична
карта корисника и подносиоца захтева и
- фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева.
Члан 4
Надокнада трошкова превоза по одредбама ове Одлуке признаје се почев од првог
дана месеца у коме је захтев поднесен, уколико је исти поднет до 5-ог у месецу, а у
супротном, признаје се од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева.
Изузетно, ако ће захтев бити поднет до 15. новембра 2015. године , накнада
трошкова превоза по одредбама ове Одлуке признаје се почев од 1. септембра 2015.
године на основу потврде установе или организације за дневни боравак о броју посете
корисника и потврде о висини цене карата у јавном превозу , односно потврде о цени
горива.
О праву на накнаду трошкова превоза из члана 1. ове Одлуке у првом степену
решава Центар за социјални рад Сента по одредбама Закона о општем управном поступку
и ове Одлуке.
У циљу решавања управне ствари, Центар за социјални рад Сента може тражити и
другу документацију, којом се доказује основаност поднетог захтева.
По жалби на решење из става 1. овог члана решава Општинско веће.
Члан 5
Трошкови превоза из члана 1. став 1. ове Одлуке исплаћују се у месечном износу,
на основу потврде установе или организације за дневни боравак о броју посете корисника
и новчаног износа приложених оригиналних карата у јавном превозу односно фискалних
рачуна о куповини горива.
Исплату накнаде за путне трошкове из ове Одлуке врши Центар за социјални рад
Сента на основу месечног обрачуна, из наменских средстава буџета општине Сента.
Члан 6
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: 451-23/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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148.

На основу члана 28 став 4 Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“ бр. ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон и 41/2009), Члана 4 став
1 и члана 35 став 2 Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013) и члана 46 става
1 тачке 7 Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 5/2011),
Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној 30. октобра 2015. године донела је
О Д Л У К У
О ЗАШТИТИ УСЕВА, ЗАСАДА И ПОЉОПТИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ПУТЕВА,
КАНАЛА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СЕНТА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлиуком уређује се заштита усева и засада на пољопривредном земљишту, путева,
канала и других објеката од пољске штете на територији општине Сента, надлежност за
вршење послова заштите од пољске штете, надзор над спровођењем ове одлуке и друга
питања од значаја за заштиту усева, засада, пољопривредног земљишта, путева, канала и
других објеката од пољске штете.
Члан 2
Под пољопривредним земљиштем подразумева се земљиште које се користи за
пољопривредну производњу (њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци,
рибњаци, трстици и мочваре), земљиште које се може привести намени за пољопривредну
производњу, као и пољопривредно земљиште које је одређено као грађевинско земљиште,
а које се до привођења планираној намени, користи за пољопривредну производњу, без
обзора на облик својине над тим земљиштем.
Под пољском штетом подразумева се штета која настаје уништавањем и оштећењем
усева, садница, стабала, објеката, пољопривредне механизације и друге опреме на
имањима, штета која настаје оштећењем које доводи до смањења продуктивности,
структуре и слојева пољопривредног земљишта, и штета која настаје сваким другим
оштећењем на пољопривредном земљишту, путевима и каналима и другим објектима.
Под путевима подразумевају се путеви који повезују парцеле пољопривредног земљишта,
без обзира на њихову категорију.
Под усевима подразумевају се засејане пољопривредне културе намењене за људску и
сточну исхрану и индустријску прераду.
Под засадима подразумевају се воћњаци, виногради, расадници, ремизе, пољозаштитни
појасеви у шумско дрвеће поред путева, на површинама која су уписана у катастар
непокретности као шума, и дрвеће у парковима насељених места.
Под каналима подразумевају се канали за наводњавање и одводњавање који се граниче са
парцелама и пољским путевима и служе за континуирани прилив, односно одлив сувишне
воде, а у циљу унапређивања пољопривредне производње.
Под опасним и штетним материјалом подразумевају се групе неорганских и органских
једињења која обухватају токсичне, корозивне, запаљиве, самозапаљиве и радиоактивне
производе и отпад у чврстом, течном и гасовитом агрегатном стању и која имају опасне и
штетне итицаје на земљиште.
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II МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ЗАШТИТА ПРАВА ВЛАСНИШТВА И ПРАВА КОРИШЋЕЊА
Члан 3
На територији општине Сента обезбеђује се мирно уживање својине и других имовинских
права и право коришћења пољопривредног земљишта, путева, канала и других направа,
објеката, опреме и оруђа за рад, везаних за пољопривредну производњу.
Члан 4
Ради обезбеђења права својине односно права коришћења пољопривредног земљишта,
направа, објеката, опреме и оруђа за рад забрањено је:
1. прелажење трактором, запрежним возилом или другим превозним средством преко
тужег обрађеног или необрађеног пољопривредног земљишта, без писмене сагласности
власника или корисника пољопривредног земљишта, односно уколико на овим
пољопривредним површинама не постоји право службености прелаза преко туђег
земљишта;
2. прављење пешачких стаза преко туђег обрађеног или необрађеног пољопривредног
земљишта;
3. орање или било која друга радња на туђем пољопривредном земљишту, без писмене
сагласности власника или корисника пољопривредног земљишта;
4. рушење, уништавање или оштећење објеката и направа које су у функцији коришћења
пољопривредног земљишта (колиба, ограда, постављени знак, мапина, алата, прибора и
сл.) на туђем пољопривредном земљишту;
5. оштећење, уклањање или премештње међа или граница;
6. употреба пољопривредне механизације, оруђа и средства за обраду пољопривредног
земљишта, убирање усева и плодова, обављање заштуите и неге пољопривредних култура
на начин којим се наноси штета суседном пољопривредном земљишту.
ЗАШТИТА УСЕВА И ЗАСАДА
Члан 5
Власник, односно корисник пољопривредног земљишта дужан је:
1) да обрадиво пољопривредно земљиште редовно обрађује и да примењује мере
прописане законом и другим прописима;
2) да поступа као добар домаћин и по правилима кодекса добре пољопривредне праксе.
Члан 6
Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу и не може се
користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним законом.
Члан 7
У циљу заштите усева и засада од пољске штете на територији општине Сента забрањено
је:
1. присвајати, кидати, чупати, косити и брати туђе усеве и засаде, плодове на туђем
пољопривредном земљишту, без писмене сагласности власника или корисника
пољопривредног земљишта;
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2. ломити, сећи, кидати, хемијским и биолошким путем и на било који други начин
оштетити или уништавати туђе засаде и остало дрвеће;
3. ломити, сећи, кидату, хемијским и биолошким путем и на било који други начин
оштетити или уништити дрвеће у ветрозаштитном појасу, без обзира да ли се
ветрозаштитини појас налази на сопственом или на туђем пољопривредном земљишту или
поред путева;
4. сакупљати остатке пољопривредних производа на туђем пољопривредном земљишту,
без писмене сагласности власника или корисника пољопривредног земљишта;
5. растурати, разбацивати или рушити на пољопривредном земљишту сложене плодове и
остатке пољопривредних усева (пластови и сл.);
6. оштетити усеве или засаде на суседној парцели приликом вршења послова обраде
земљишта, убирања усева и плодова и заштите биљака хемијским средствима.
ЗАШТИТА ПЛОДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 8
Власници, односно закупци обрадивог пољопривредног земљишта дужни су у циљу
заштите плодности и очувања хемијских и биолошких својстава пољопривредног
земљишта предузети све мере и активности које се предузимају са циљем трајног
обезбеђења природних функција земљишта, коришћења земљишта у складу са његовом
наменом, очувања и унапређивања наменског коришћења земљишта.
Члан 9
У циљу заштите плодности и очувања хемијских и биолошких својстава пољопривредног
земљишта забрањено је:
1. износити и бацати разне биљне остатке, лешеве угинулих животиња, отпадни материјал,
камење, земљу, грађевински шут, коров и друго смеће на пољопривредно земљиште,
путеве, канале и друге водне токове, бунаре и рибњаке;
2. остављати или заоравати употребљене пластичне масе у виду фолија, амбалаже и
слично, као и других тешко разградивих материјала на пољопривредном земљишту, поред
путева, канала и других водних токова, бунара и рибњака;
3. користити биолошки неразградиве фолије на обрадивом пољопривредном земљишту;
4. испустити и одложити опасне и штетне материје на пољопривредном земљишту у
каналима за одводњавање и наводњавање другим водним токовима, бунарима и
рибњацима;
5. испуштати фекални и осочни отпад на своје или туђе пољопривредно земљиште и у
канале за одводњавање и наводњавање, бунаре и рибњаке;
6. непрописно употребљавати минерална и органска ђубрива и пестициде;
7.употребити пољопривредну механизацију, оруђа и средства за обраду пољопривредног
земљишта, убирање усева и плодова, заштита и нега пољопривредних култура на начин
којим се наноси штета суседном пољопривредном земљишту;
8. растурати отровне мамке и друге врсте отрова;
9. празнити прскалице и цистерне на необележеном месту;
10. растурати празну амбалажу од употребљеног семенског материјала, минералног
ђубрива, пестицида и другог употребљеног средства на пољопривредном земљишту;
11.не предузимати мере за систематско уклањање парложне траве на пољопривредном
земљишту.
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ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
Члан 10
Сва правна и физичка лица која врше жетвене радове дужни су да предузму посебне мере
заштите стрних усева од пожара.
Под посебним мерама заштите стрних усева од пожара подразумевају се:
1) организовање сталног дежурства;
2) организовање осматрачке службе;
3) организовање службе везе и обавештавања;
4) опремање механизације одговарајућом противпожарном опремом;
5) контрола противпожарне опреме;
6) контрола исправности механизације;
7) контрола ускладиштавања усева, све то у складу са Правилником о посебним мерама
заштите од пожара у пољопривреди (“Службени гласник СРС” бр. 27/84)
Члан 11
Лица која управљају машинама за обављање жетве и вршидбе морају бити упозната са
мерама за спречавање избијања пожара и оспособљена за руковање средствима и опремом
за гашење пожара.
Члан 12
Машине којима се обавља жетва и вршидба морају у опреми имати прописане апарате за
гашење пожара.
Члан 13
У циљу заштите усева, засада објеката и направа (колиба, ограда, постављени знак,
мапина, алата, прибора и сл.) на пољопривредном земљишту забрањено је:
1. спаљивање остатака усева и других биљних остатака и спаљивање смећа;
2. ложење отворене ватре у близини зграда, објеката у којима бораве људи и стока,
објеката за смештај сточне хране и других објеката који су подложни паљењу;
3. спаљивање остатка после жетве и прилаз отвореном ватром у близини:
- засејаних парцела у времену сазревања усева до завршетка жетве и уклањања
пожљевених усева са њива,
- места на којима се обавља вршидба и машинама којима се обавља вршидба;
4. спаљивање делова биљака (лишће, гране, шибље, сено и др.) на пољопривредном
земљишту;
5. спаљивање ремизе;
6. у случају уочавања непосредне опасности од избијања пожара или пожара не уклонити
опасност, односно не угасити пожар или о пожару без одлагања не обавестити надлежну
ватрогасну јединицу или полицијску станицу.
Члан 14
Лице које је својим радњама изазвало пожар дужно је да ватрогасно-спасилачкој јединици
надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним прописом.
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ЗАШТИТА ОД МРАЗА
Члан 15
Заштита пољопривредних усева од мраза спроводе власници, односно корисници
пољопривредног земљишта применом физичких метода (замагљивањем, мешањем ваздуга,
орошавањем, загревањем ваздуха и друго) и хемијских метода (применом хемијских
препарата)
ЗАШТИТА ОД ГРАДА
Члан 16
Заштиту пољопривредних усева од дејства града спроводи одељење противградне заштите
Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије преко противпожарних станица.
ИСПАША СТОКЕ
Члан 17
Власници односно држаоци стоке и живине дужни су да чувају и држе стоку и живину
тако да она не причињава пољску штету на пољопривредном земљишту.
Члан 18
Испаша стоке може се вршити искључиво на пашњацима и на сопственом
пољопривредном земљишту.
Власници односно корисници пољопривредног земљишта могу давањем писмене
сагласности дозволити држаоцима стоке да на њиховом обрадивом пољопривредном
земљишту напасају стоку и живину.
Члан 19
У циљу заштите усева и засада на пољопривредном земљишту забрањено је:
1. пуштати на испашу и терати стоку и живину без писмене сагласности власника или
корисника пољопривреднохг земљишта преко туђег обрађеног или необрађеног
пољопривредног земљишта, осим на водама за напајање стоке која се налазе на
пашњацима, у смислу члана 74. Закона о пољопривредном земљишту;
2. прогонити стоку путевима који воде поред пољопривредног земљишта;
3. остављати стоку у пољу без надзора или поверити чување стоке лицу које по свом
узрасту, душевној или телесној споробности није у стању да стоком стално и потпуно
влада;
4. врштит номадску испашу оваца у друге стоке, ради спречавања штета која могу настати
номадском испашом оваца и друге стоке и појаве ширења заразних и паразитксих болести
животиња.
ЗАШТИТА ПУТЕВА И МОСТОВА ПРЕКО КАНАЛА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И
ОДВОДЊАВАЊЕ
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Члан 20
Сви грађани имају једнако право коришћења и обавезу чувања путева које повезују
пољопривредне парцеле.
Одредбе ове одлуке које се односе на заштиту путева односе се и на мостове преко канала
за наводњавање и одвбодњавање.
Члан 21
У циљу заштите путева које повезују пољоипривредне парцеле забрањено је:
1.одоравати, преоравати, сужавати, прекопавати, засипати или затрпавати и на било који
начин оштетити путеве које повезују пољопривредне парцеле;
2. остављати превозна средства, механизацију и стоку за време извођења пољопривредних
радова на путевима које повезују пољопривредне парцеле, тако да ометају саобраћај на
путу или да чине штету на туђем пољопривредном земљишту.
3. прелазити тешком механизацијом у време кишног периода и повећаног воденог талога
путевима које повезују пољопривредне парцеле;
4. кварити путеве неблаговременим искључивањем елемената пољопривредних машина;
Члан 22
Некатегорисане путеве који повезују парцеле пољопривредног земљишта (пољски путеви)
одржава општина Сента.
Члан 23
У циљу враћања оштећених путева у првобитно стање, на иницијативу пољочувара,
власника, односно закупца пољопривреднох земљишта општина Сента ће да нареди
поновни премер или поправку оштећеног пута.
Сви трошкови премера и уређења пута падају на терет починиоца штете.
ЗАШТИТА КАНАЛА, БУНАРА И КАТАСТАРСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 24
Пољски бунари морају бити ограђени, са осигураним приступом и снабдевени
појилиштима и прибором за њихово редовно одржавање и коришћење.
У циљу заштите канала, бунара и катастарских објеката забрањено је:
1. испуштату фекалије и осочни отпад и канале и у бунаре;
2. бацати разне биљне остатке, хемијска средства, отпад, шут, амбалажу, лешеве животиња
и друго смеће у канале и у бунаре;
3. преоравати, сужавати, прекопавати, засипати, затрпавати и на други начин оштетити
канале и бунаре;
4. нарушавати функционалност канала и воде у њима;
5. оштетити, уклонити или премештати ознаке за неки забрану или упозорење,;
6. оштетити, уклонити или померити међу, границу и друге сличне катастарске објекте и
обележја.
III НАДЛЕЖНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА
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Члан 25
Послове заштите од пољске штете обавља општинско јавнo предузеће које је регистровано
за обављање ове делатности.
Обављање послова заштите од пољске штете општина може поверити другом предузећу,
односно предузетнику уговором, на време до 10 година, а најдуже до 25 година, по
спроведеном поступку прописаним законом којим се регулишу јавно-приватно
партнерство и концесије,.
Члан 26
Послови Пољочуварске службе су да:
1. путем чувара поља обезбеди спровођење мера заптите пољопривредног земљишта,
предвићених чланом 3 - 24 ове одлуке;
2. организује смештај стоке ухваћене у штети и без чувара;
3. за сваку недозвољену радњу којом је причињена пољска штета утврди ближа
обележја радње, прикупи податке о пољопривредном земљишту, путу, каналу или
другом објекту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику,
прикупи податке о извршиоцу и сведоцима уколико их има, и о свему томе сачини
записник;
4. о причињеној пољској штети благовремено обавести и власника, односно
корисника пољопривредног земљишта коме је штета причињена пољопривредног
инспектора, друге инспекторе и органе;
5. прима захтеве оштећених лица за процену пољске штете и поступа по истима на
начин утврђен овом одлуком;
6. обавља и друге послове у складу са овом одлуком.
РУКОВОДИЛАЦ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ
Члан 27
Пољочуварском службом руководи руководилац Пољочуварске службе.
Члан 28
Руководилац Пољочуварске службе:
- израђује предлог Годишњег програма рада Пољочуварске службе;
- подноси предлог Годишњег програма рада Пољочуварске службе Скупштини општине
Сента, ради давања сагласности;
- најмање једном годишње доставља Скупштини општине Сента извештај о раду и
резултатима рада Пољочуварске службе;
- организује рад чувара поља у складу са потребама и Годишњим планом Пољочуварске
службе;
- распоређује пољочуваре у складу са потребама као и у случају заједничких акција
пољочуварске службе са другим органима на територији општине Сента;
- планира и спроводи контролне акције рада пољочувара;
- обавештава републичког пољопривредног инспектора и друге органе и инспекције о
предузетим мерама из своје надлежности;
- доставља записник чувара поља са доказима о недозвољеној запосленом ЈКСП Сента,
овлашћеном за покретање прекршајног поступка за прекршаје, ради покретања
прекршајног поступка за прекршаје, предвиђене овом одлуком;
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- на основу примљеног записника чувара поља са доказима о недозвољеној радњи и о
причињеној штети, уз достављање записника пољочувара обавештава власника, односно
корисника пољопривредног земљишта или другог добра коме је штета причињена,
пољопривредног инспектора и по потреби и друге надлежне инспекције и органе, нарочито
у случајевима када се ради о заштити животне средине, путева, јавне чистоће, депоновања
комуналног и другог отпада на контролисаним површинама, ради предузимања мера;
- прима захтеве за процену пољске штете које без одлагања прослеђује Комисији за
процену пољске штете;
- на основу записника пољочувара обавештава надлежног инспектора о потреби
предузимања мера из своје надлежности;
- врши друге послове неопходне за функционисање Пољочуварске службе.
ЧУВАР ПОЉА
Члан 29
Непосредну заштиту пољопривредног земљишта, усева и засада на пољопривредном
земљишту, путева канала и других објеката од пољске штете врши чувар поља.
Члан 30
Чувар поља приликом обављања својих послова и радних задатака има својство службеног
лица.
Члан 31
Чувар поља има службену легитимацију.
Легитимација чувара поља је зелене боје, правоугаоног облика, димензија 10 цм x 5 цм.
Легитимација чувара поља садржи име и презиме чувара поља, подручје које чувар поља
штити од пољске штете, фотографију чувара поља, потпис директора и печат ЈКСП Сента.
Члан 32
За време обављања послова чувар поља мора носити службену униформу, јасно видљиву
ознаку о свом својству и службену легитимацију.
Ознакла чувара поља је трака димензије 20 x 10 цм беле боје, са ознаком “чувар поља” и
број службене легитимације чувара поља, исписане словима зелене боје.
Члан 33
У обављању послова чувар поља има право и дужност да:
1. свакодневно обилази пољопривредно земљиште, путеве и канале на подручју на којем
врши дужност чувара поља;
2. спречава све радње којима се наноси штета;
3. проналази починиоце пољске штете;
4. утврђује идентитет власника, односно закупца пољопривредног земљишта којем је
нанета штета;
5. за сваку недозвољену радњу којом је причињена пољска штета утврди ближе обележја
радње, време и место на коме је штета причињена, податке о пољопривредном земљишту
на коме је штета учињена, означи власника, односно корисника пољопривредног
земљишта, извршиоца радње и сведоке и о томе сачини записник;
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6. од лица, затечених у обављању радње забрањене овом одлуком привремено одузме уз
потврду све присвојене плодове идруге предмете и да их уз потврду преда оштећеном
сопственику или кориснику пољопривреднох земљишта, а у случају да су исти непознати,
одузете плодове и друге предмете преда ЈКСП-у Сента ради даљег поступања;
7. стоку откривену у птети без чувара или без познатог власника спроведе и преда на место
чувања;
8. обавести надлежног инспектора и ЈКСП Сента ради организовања уклањања лешева
угинулих животиња;
9. упозорава власника односно корисника пољопривредног земљишта и канала за
одводњавање и наводњавање да изврши отклањање корова, парложне траве и амброзије;
11. свакодневно води извештај о свом раду;
12. врши и друге послове утврђене овом одлуком.
Члан 34
Чувар поља је дужан да приликом отктивања пољске штете сачини записник који садржи:
време и место причињења штете, опис причињене штете, идентитет лица затеченог и
радњи извршења штете (име и презиме, датум и место рођења, адреса пребивалишта или
боравишта, ЈМБГ и занимање) и његову изјаву, идентитет и изјаве сведока, идентитет и
изјаву оштећеног лица – власника односно закупца пољопривредног земљипта.
Чувар поља је дужан да приликом откривања пољске штете фиотографише
пољопривредно земнљиште, пут, канал или други објекат на којем је штета учињена и
остало што је битно за утврђивање обележја радње као и да сачува пронађене предмете са
лица места.
Записник са доказима (фотографије, пронађене предмете) чувар поља је дужан да без
одлагања достави руководиоцу Пољочуварске службе.
Члан 35
У случају да чувар поља не може да идентификује лице затечено у вршењу недозвољене
радње из члана 3-24 ове одлуке или ако лице одбије сарадњу са чуварем поља, чувар поља
може затражити помоћ од службених лица Полицијске станице у Сенти ради
идентификације лица.
Члан 36
Уколико власник односно закупац пољопривредног земљишта утврди да му је причињена
пољска штета, а чувар поља то није уочио, исти ће штету пријавити Поључуварској
служби најкасније у року од три дана од дана сазнања за причињену штету.
Приликом пријаве штете власник, односно закупац пољопривредног земљишта, којем је
штета причињена, дужан је дати у писаној форми све податке који се односе на
пољопривредно земљипште, време и радњу којом је штета причињена и друге чињенице и
околности које могу бити од значаја за утврђивање висине штете и починиоца.
Члан 37
Руководилац Пољочуварске службе на основу примљеног записника са доказиома о
недозвољеној радњи којом је причињена штета дужан је да без одлагања обавести и
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достави примерак записника власнику, кориснику, односно закупци пољопривредног
земљипшта коме је штета причињена.
Руководилац Пољочуварске службе дужан је да примерак записника са доказима о
недозвољеној радњи којом је причињена штета достави пољопривредној инспекцији, а ако
постоји потреба као и другим надлежним испекцијама.
ЧУВАЊЕ СТОКЕ И ОДУЗЕТИХ ПРЕДМЕТА
Члан 38
ЈКСП Сента је дужно да обезбеди одговарајући простор за чување и смештај стоке,
плодова и предмета, одузетих од стране чувара поља до њихове предаје власнику односно
држаоцу.
Члан 39
Уколико чувар поља затекне стоку у пољској штети без чувара или чији је власник
непознат, исту треба да одводи и предаје на одређено место за чување.
Чувар поља дужан је да организуије превоз и смештај стоке, плодова и других одузетих
предмета о чему саставља извештај и исти доставља руководиоцу Пољочуварске службе.
На основу извештаја из става 1 овог члана, руководилац Пољочуварске службе обезбеђује
истицање обавештења на огласној тавли ЈКСП Сента и месне заједнице на чијој територији
је стока пронађена, односно на чијој териоторији су плодови и други предмети одузети,
којим се власник односно држалац стоке, плодова и других предмета позива да у року од 5
дана преузме стоку, плодове и други предмет са назнаком, да ће у противном стока бити
продата.
Ако се власник односно држалац стоке јави у одређеном року и докаже да су стока,
плодови или други предмети његови, након измирења трошкова превоза, чувања, односно
исхране стоке, стока, плодови и предмети му се предају уз потврду.
Уколико се власник односно држалац стоке, плодова или предмета не јави у одређеном
року или одбије да преузме стоку, плодове или друге предмете под условима из става 3
овог члана, спровешће се поступак продаје стоке, плодова и предмета путем лицитације, а
добијена новчана средства ће се по одбијању трошкова превоза, исхране и чувања стоке
положити у депозит.
Ако се власник односно држалац стоке, плодова или других предмета не јави у року од 6
месеци или не покрене судски поступак, депонована средства ће постати приход општине
Сента и користиће се за изградњу, доградњу, адаптацију о одржавање објеката за
привремени смештај ухваћене стоке, плодова и других предмета и за опремање
Пољочуварске службе.
IV ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
Члан 40
На захтев оштећеног лица врши се процена пољске штете.
Захтев за процену пољске штете подноси се Пољочуварској служби, а руководилац
Пољочувасрке службе прослеђује га Комисији за процену пољске штете (у даљем тексту:
Комисија).
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Члан 41
Комисија се састоју од четири члана различитог профила пољопривредне струке
(ратарства, воћарства и виноградарства, сточарства, заштите биља) и једног грађевинског
инжењера.
Чланови Комисије морају имати најмање три године радног искуства у струци.
Комисију именује Председник општине.
Актом о именовању чланова Комисије одређује се висина накнаде за њихов рад.
Члан 42
Комисија је дужна да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на
место настанка штете и о томе сачини записник.
Власник односно корисник пољопривредног земљишта којем је штета причињена и лице
које је одговорно за учињену штету, ако је то лице познато, дужни су да присуствују раду
Комисије.
Записник о процени пољске штете садржи: дан и час вршења процене, основне податке о
идентитету оштећеног и починиоца, време, чињенични опис радње (време, место и начин
извршења радње) и стручну процену настале штете исказану количински и вредносно.
Записник садржи и доказе о начину вршења процене штете (фотографије, стручно
обтазложење, прорачуне и сл.).
Комисија доставља записник о процени пољске штете руководиоцу Пољочуварске службе,
а руководилац Пољочуварске службе оштећеном лицу, пољопривредном инспектору,
дтугим инспекцијама и другим надлежним органима.
V ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ШТЕТЕ
Члан 43
Власници односно корисници пољопривредног земљишта на којем је причињена пољска
штета могу само путем суда остварити право на накнаду штете.
VI ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ПОЉОЧУВАСКЕ СЛУЖБЕ
Члан 44
Средства за рад Пољочуварске службе обезбеђују се у буџету општине Сента.
VII НАДЗОР
Члан 45
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши унутрашња организациона једницица
Општинске управе општине Сента надлежна за послове привреде и пољопривреде, у
садањи са унурашњом организационом јединицом Општинске управе општине Сента
надлежном за послове заштите животне средине и са унурашњом организационом
јединицом Општинске управе општине Сента надлежном за комуиналне послове,
инспектором за заштиту животне средине и комуналним инспектором.
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VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46
Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице:
1. ако прелалази трактором, запрежним возилом или другим превозним средством преко
туђег обрађеног или необрађеног пољопривредног земљишта, без писмене сагласности
власника или корисника пољопривредног земљишта, односно уколико на овим
пољопривредним површинама не постоји право службености прелаза преко туђег
земљишта (члан 4 став 1 тачка 1. );
2. ако прави пешачке стазе преко туђег обрађеног или необрађеног пољопривредног
земљишта члан 4 став 1 тачка 2 );
3. ако ори или обавља било коју другу радњу на туђем пољопривредном земљишту, без
писмене сагласности власника или корисника пољопривредног земљишта члан 4 став 1
тачка 3 );
4. ако руши, уништава или оштећује објекате и направе које су у функцији коришћења
пољопривредног земљишта (колиба, ограда, постављени знак, мапина, алата, прибора и
сл.) на туђем пољопривредном земљишту (члан 4 став 1 тачка 4 );
5. ако оштећује, уклања или премешта међу или границу (члан 4 став 1 тачка 5);
6. ако употребљава пољопривредну механизацију, оруђа и средства за обраду
пољопривредног земљишта, убира усеве и плодове, обавља зашту и негу пољопривредних
култура на начин којим се наноси штета суседном пољопривредном земљишту члан 4 став
1 тачка 6);
7. ако присваја, кида, чупа, коси и бере туђе усеве и засаде, плодове на туђем
пољопривредном земљишту, без писмене сагласности власника или корисника
пољопривредног земљишта (члан 7 став 1 тачка 1 );
8. ако ломи, сече, кида, хемијским, биолошким путем и на било који други начин
оштетћује или уништава туђе засаде и остало дрвеће (члан 7 став 1 тачка 2);
9. ако ломи, сече, кида, хемијским, биолошким путем и на било који други начин оштећује
или уништава дрвеће у ветрозаштитном појасу, без обзира да ли се ветрозаштитини појас
налази на сопственом или на туђем пољопривредном земљишту или поред путева (члан 7
став 1 тачка 3 );
10. ако сакупља остатке пољопривредних производа на туђем пољопривредном земљишту,
без писмене сагласности власника или корисника пољопривредног земљишта; (члан 7 став
1 тачка 4 )
11. ако растура, разбацује или руши на пољопривредном земљишту сложене плодове и
остатке пољопривредних усева (пластови и сл.) (члан 7 став 1 тачка 5 );
12. ако оштећује усеве или засаде на суседној парцели приликом вршења послова обраде
земљишта, убирања усева и плодова и заштите биљака хемијским средствима(члан 7 став 1
тачка 6 ).
13. ако износи и баца разне биљне остатке, лешеве угинулих животиња, отпадни
материјал, камење, земљу, грађевински шут, коров и друго смеће на пољопривредно
земљиште, путеве, канале и друге водне токове, бунаре и рибњаке (члан 9 став 1 тачка 1 );
14. ако остављ или заорава употребљене пластичне масе у виду фолија, амбалаже и
слично, као и других тешко разградивих материјала на пољопривредном земљишту, поред
путева, канала и других водних токова, бунара и рибњака(члан 9 став 1 тачка 2 );
15. ако користити биолошки неразградиве фолије на обрадивом пољопривредном
земљишту (члан 9 став 1 тачка 3. );
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16. ако испушта и одаже опасне и штетне материје на пољопривредном земљишту у
каналима за одводњавање и наводњавање другим водним токовима, бунарима и
рибњацима (члан 9 став 1 тачка 4);
17. ако испушта фекални и осочни отпад на своје или туђе пољопривредно земљиште и у
канале за одводњавање и наводњавање, бунаре и рибњаке (члан 9 став 1 тачка 5);
18. ако непрописно употребљава минерална и органска ђубрива и пестициде (члан 9 став 1
тачка 6 );
19. ако употребљава пољопривредну механизацију, оруђа и средства за обраду
пољопривредног земљишта, убирање усева и плодова, заштита и нега пољопривредних
култура на начин којим се наноси штета суседном пољопривредном земљишту (члан 9
став 1 тачка 7 );
20. ако растура отровне мамке и друге врсте отрова (члан 9 став 1 тачка 8 );
21. ако празн прскалице и цистерне на необележеном месту (члан 9 став 1 тачка 9 );
22. ако растура празну амбалажу од употребљеног семенског материјала, минералног
ђубрива, пестицида и другог употребљеног средства на пољопривредном земљишту (члан
9 став 1 тачка 10 );
23. ако не предузима мере за систематско уклањање парложне траве на пољопривредном
земљишту (члан 9 став 1 тачка 11);.
24. ако спаљује остатке усева и друге биљне остатке и смеће (члан 13 став 1 тачка 1 );
25. ако ложи отворену ватру у близини зграда, објеката у којима бораве људи и стока,
објеката за смештај сточне хране и других објеката који су подложни паљењу(члан 13 став
1 тачка 2 );
26. сако паљује остатке после жетве и прилаз отвореном ватром у близини засејаних
парцела у времену сазревања усева до завршетка жетве и уклањања пожљевених усева са
њива и места на којима се обавља вршидба и машинама којима се обавља вршидба(члан 13
став 1 тачка 3);
27. ако спаљује делове биљака (лишће, гране, шибље, сено и др.) на пољопривредном
земљишту (члан 13 став 1 тачка 4);
28. ако спаљује ремизе (члан 13 став 1 тачка 5 );
29. ако у случају уочавања непосредне опасности од избијања пожара или пожара не
уклони опасност, односно не угасити пожар или о пожару без одлагања не обавестити
надлежну ватрогасну јединицу или полицијску станицу (члан 13 став 1 тачка 6 ).
30. ако пушта на испашу и тера стоку и живину без писмене сагласности власника или
корисника пољопривреднохг земљишта преко туђег обрађеног или необрађеног
пољопривредног земљишта, осим на водама за напајање стоке која се налазе на
пашњацима, у смислу члана 74. Закона о пољопривредном земљишту (члан 19 став 1 тачка
1);
31. ако прогони стоку путевима који воде поред пољопривредног земљишта(члан 19 став 1
тачка 2);
32. ако оставља стоку у пољу без надзора или повери чување стоке лицу које по свом
узрасту, душевној или телесној споробности није у стању да стоком стално и потпуно
влада (члан 19 став 1 тачка 3);
33. ако вршти номадску испашу оваца у друге стоке, ради спречавања штета која могу
настати номадском испашом оваца и друге стоке и појаве ширења заразних и паразитксих
болести животиња (члан 19 став 1 тачка 4);
34. ако одорава, преорава, сужава, прекопава, засипа или затрпава и на било који начин
оштетити путеве које повезују пољопривредне парцеле (члан 21 став 1 тачка 1 );
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35. ако оставља превозна средства, механизацију и стоку за време извођења
пољопривредних радова на путевима које повезују пољопривредне парцеле, тако да
ометају саобраћај на путу или да чине штету на туђем пољопривредном земљишту(члан 21
став 1 тачка 2).
36. ако прелази тешком механизацијом у време кишног периода и повећаног воденог
талога путевима које повезују пољопривредне парцеле (члан 21 став 1 тачка 3);
37. ако квари путеве неблаговременим искључивањем елемената пољопривредних машина
(члан 21 став 1 тачка 4);
38. ако испушта фекалије и осочни отпад и канале и у бунаре (члан 24 став 1 тачка 1);
39. ако баца разне биљне остатке, хемијска средства, отпад, шут, амбалажу, лешеве
животиња и друго смеће у канале и у бунаре(члан 24 став 1 тачка 2 );
40. ако преорава, сужава, прекопава, засипа, затрпава и на други начин оштетити канале и
бунаре (члан 24 став 1 тачка 3);;
41. ако нарушава функционалност канала и воде у њима (члан 24 став 1 тачка 4 );
42. ако оштетћује, уклања или премешта ознаке за неки забрану или упозорење, (члан 24
став 1 тачка 5 );
43. ако оштећује, уклања или помери међу, границу и друге сличне катастарске објекте и
обележја (члан 24 став 1 тачка 6 ).
За прекршај из става 1 овог члана правно лице се кажњава новчаном казном од 100.000
динара, предузетник новчаном казном од 50.000 динара, а одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 10.000 динара.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сента“.
Члан 48
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи - Одлука о заштити усева и засада,
пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете („Службени лист
општине Сента“ бр. 13/2010 и 28/2012).
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 320-21/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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149.

На основу члана 13. става 2. и члана 219. става 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010 и 57/2011 ) и
члана 46. става 1. тачака 7. и 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента”,
бр. 5/2011), Скупштина општине на седници одржаној дана 30. октобра 2015. године
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА
МЕДИЦИНЕ, ЗАПОСЛЕНОГ У ДОМУ ЗДРАВЉА СЕНТА ЗА
СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ
ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О
СМРТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА
Члан 1.
Овим решењем врше се измене и допуне Решења о одређивању доктора медицине,
запосленог у Дому здравља Сента за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих
изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 14/2011 ,1/2012,25/2012 ,28/2012, 4/2013, 8/2013
,16/2013 и 15/2014 ).
Члан 2.
У делу I. Решења о одређивању доктора медицине, запосленог у Дому здравља
Сента за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и
издавање потврде о смрти на територији Општине Сента у поднаслову „ Град Сента: „
додаје се нова тачка 12. која гласи :
„ 12. ФЛОРИАН др. ФЕКЕТЕ –доктор медицине „
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 510-1/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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150.
На основу члана 54. става 15. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) и члана 46.
тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011),
Скупштина општине Сента на седници одржаној 30. октобра 2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "
БОЉАИ" ИЗ СЕНТЕ
I
Констатује се престанак мандата члановима Школског одбора Гимназије са домом
ученика за талентоване ученике " Бољаи" из Сенте са даном 22.11.2015.године и то: Ендре
Сорад, Едит др Катона, Роберт Бадиш, Барбара Лоцки, Иштван Шимон, Виктор Гече,
Јанош Месарош Киш, Золтан Домањ и Игор Сегедински.
II
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Сента”.
Образложење
Према члану 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) мандат органа
управљања траје 4 године.
Обзиром да члановима Школског одбора Гимназије са домом ученика за
талентоване ученике "Бољаи", именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 02078/2011-I од 14.11.2011. године престаје мандат 22.11.2015. године, Скупштина општине
Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и мишљења Одбора за
кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, донела је решење као
у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном
поступку.Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у
Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или
преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 020-56/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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151.

На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. става 3.
тачке 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) и члана 46. тачка 10. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници,
одржаној 30. октобра 2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ
УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ " БОЉАИ" ИЗ СЕНТЕ
I.
За чланове Школског одбора Гимназије са домом ученика за талентоване ученике "
Бољаи" из Сенте именују се:
- Габриела Галус, Сента – представник родитеља
- Ендре Терхеш ,Сента– представник родитеља
- Тинде Ружа, Сента – представник родитеља
- Ендре Сорад, Сента – представник запослених
- Роберт Бадиш, Сента – представник запослених
- Елвира др Рипцо Шипош, Сента – представник запослених
- Золтан Домањ, Сента - представник локалне самоуправе
- Јанош Месарош Киш, Сента - представник локалне самоуправе
- Корнелиа Жолдош, Сента - представник локалне самоуправе.
II.
Мандат чланова Школског одбора Гимназије са домом ученика за талентоване
ученике " Бољаи" из Сенте траје четири године, почев од 23.11.2015. године.
III.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Образложење:
Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган
управљања у школи јесте школски одбор.
Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа управљања
установе коју чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно,
односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко и педагошко веће, а из реда
родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику
националне мањине или за које је, у складу са законом којим се уређују надлежности
националних савета националних мањина, утврђено да су од посебног значаја за
националну мањину, национални савет националне мањине предлаже три члана представника јединице локалне самоуправе у орган управљања.
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Решење о именовању, односно разрешењу органа управљања – коначно је у
управном поступку.
Према члану 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) мандат органа
управљања траје 4 године.
Како мандат чланова Школског одбора истиче дана 22.11.2015. године, Гимназија
са домом ученика за талентоване ученике " Бољаи" из Сенте доставила је Одељењу за
општу управу и друштвене делатности Општинске управе предлог за именовање чланова
представника родитеља и представника запослених у Школски одбор установе.
Кандидати предложени за чланове Школског одбора су: Габриела Галус, Ендре
Терхеш,Тинде Ружа, Ендре Сорад, Роберт Бадиш и Елвира др Рипцо Шипош.
Од Националног савета мађарске националне мањине дана 23.09.2015. године
затражено је да да предлог за именовање чланова-представника локалне самоуправе у
Школски одбор установе.
Извршни одбор Националног савета мађарске националне мањине је на седници
одржаној дана 08.10.2015. године донео закључак бр. MNT-001487/K/2015-О/1874/-3 којим
су за чланове -представнике локалне самоуправе у Школски одбор предложeни Золтан
Домањ, Јанош Месарош Киш и Корнелиа Жолдош.
За поменуте кандидате затражени су подаци из казнене евиденције од Подручне
полицијске управе Кикинда МУП-а Републике Србије, као и њихове изјаве да не постоје
законске сметње за именовање. Из Дирекције полиције Полицијске управе у Кикинди је
стигло обавештење да према подацима из казнене евиденције нема података који би могли
бити препрека за именовање.
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси
Скупштина општине Сента, прихватило је предлогe овлашћених предлагача и предложило
је именовање чланова Школског одбора установе.
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента
и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента,
за именовање члана Школског одбора школе , донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду,
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 020-47/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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152.

На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. става 3.
тачке 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр.72/2009, 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) и члана 46. тачка 10. Статута општине
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на
седници, одржаној 30. октобра 2015. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ СЕНТА
I.
Разрешава се члан Школског одбора Економско-трговинске школе Сента пре истека
мандата
и то:
- Марта Месарош – представник запослених.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.

.Образложење
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган
управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.
Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службенигласник РС, број 72/2009, 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа
управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће,
за школу са домом – наставничко и педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља,
тајним изјашњавањем.
Према члану 55 став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) скупштина
јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове,
укључујући и председника или орган управљања установе, на лични захтев члана, као и
ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење појединог члана органа
управљања због престанка основа по којем је именован у орган управљања.
Дана 04.09.2015. године Економско-трговинска школа Сента доставила је Одељењу
за општу управу и друштвене делатности Општинске управе предлог за разрешење пре
истека мандата члана Школског одбора Марте Месарош, представника запослених из
разлога, јер је иста поднела захтев за разрешење пре истека мандата.
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Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси
Скупштина општине Сента, прихватило је предлог овлашћеног предлагача и предложило
је разрешење члана Школског одбора установе.
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине
Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине
Сента, за разрешење члана Школског одбора школе , донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном
поступку.Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у
Београду, ул.Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или
преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 020-44/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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153.

На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. става 3.
тачке 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.
72/2009, 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) и члана 46. тачка 10. Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници,
одржаној 30. октобра 2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ СЕНТА
I.
За члана Школског одбора Економско-трговинске школе Сента именује се:
- Валерија Сиђи, са пребивалиштем у Сенти – као представник запослених.
II.
Мандат члана Школског одбора Економско-трговинске школе Сента траје до истека
мандата чланова Школског одбора Економско-трговинске школе Сента, именованих
решењем Скупштине општине Сента бр. 020-33/2014-I од 30.12.2014. године.
III.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Образложење:
Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган
управљања у школи јесте школски одбор.
Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе.
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган
управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.
Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС, број 72/2009 , 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа
управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће,
за школу са домом – наставничко и педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља,
тајним изјашњавањем.
Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) решење о
именовању, односно разрешењу органа управљања – коначно је у управном поступку.
Према члану 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) мандат органа
управљања траје 4 године.
Према члану 55 став 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011 55/2013, 35/2015 и 68/2015) изборни период
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новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа
управљања.
Дана 04.09.2015. године Економско-трговинска школа Сента доставила је Одељењу
за општу управу и друштвене делатности Општинске управе предлог за именовање
Валерије Сиђи као новог члана, представника запослених у Школски одбор установе,
уместо досадашњег члана Марте Месарош. Уз допис je приложен записник са седнице
Наставничког већа установе одржаној дана 31.08.2015. године.
За поменуту кандидаткињу затражени су подаци из казнене евиденције од
Подручне полицијске управа Кикинда МУП-а Републике Србије, као и њена изјава да не
постоје законске сметње за именовање. Из Дирекције полиције Полицијске управе у
Кикинди је стигло обавештење да према подацима из казнене евиденције нема података
који би могли бити препрека за именовање.
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси
Скупштина општине Сента предложило је именовање Валерије Сиђи, као представника
запослених за члана Школског одбора Економско-трговинске школе Сента.
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине
Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине
Сента, за именовање члана Школског одбора школе , донела је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду,
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 020-45/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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154.
На основу члана 41. става 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 46.
тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине
Сента на својој седници, одржаној 30. октобра 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА "ТУРЗО ЛАЈОШ" У СЕНТИ
I.
Разрешава се члан Управног одбора Културно-образовног центра "Турзо Лајош" у Сенти, Золтан
Бин, представник запосленик.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Образложење
Према члану 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије, број 72/2009)
чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца
културне делатности.
Према члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“,бр. 5/2011),
Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Дана 30.05.2013. године Скупштина Општине Сента именовала је својим решењем број: 020-48
/2013-I председника и чланове Управног одбора Културно-образовног центра "Турзо Лајош" у Сенти на
мандатни период од четири године почев од дана именовања.
Дана 01.10.2015. године оснивачу је достављен захтев од стране установе за разрешење пре
истека мандата члана Управног одбора установе, Золтана Бин, представника запослених, због престанка
радног односа истог.
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина
општине Сента предложило је разрешење члана Управног одбора Културно-образовног центра "Турзо
Лајош" у Сенти.
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и
мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине Општине Сента за разрешење
председника Управног одбора Културно-образовног центра "Турзо Лајош" у Сенти донела је решење
као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду,ул. Немањина
бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од
дана достављања овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 020-53/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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155.

На основу члана 41. и 42. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009) и
члана 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011)
Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној 30. октобра 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА "ТУРЗО ЛАЈОШ" У СЕНТИ
I.
За члана Управног одбора Културно-образовног центра "Турзо Лајош" у Сенти
именује се Атила Пејин, представник запослених.
II.
Мандат члана Управног одбора Културно-образовног центра "Турзо Лајош" у
Сенти
траје до истека мандата чланова Управног одбора именованих Решењем
Скупштине општине Сента број 020-48 /2013-I од 30.05.2013. године.
III.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Образложење
Према члану 41. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије, број
72/2009) установом управља управни одбор. Управни одбор установе има најмање три
члана.
Чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности. Председника управног одбора именује
оснивач из реда чланова управног одбора.
Према члану 17. став 1. тачка 1. и 2. Закона о националним саветима националних
мањина(„Службени гласник Републике Србије, број 72/2009, 20/2014- одлука УС и
55/2014) у установама културе чији је оснивач Република, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе, за које национални савет утврди да су од посебног значаја за
очување идентитета националне мањине, национални савет: 1) именује једног члана
управног одбора установе; 2) даје мишљење о предложеним члановима управног одбора
установе.
Према члану 27. Статута Културно-образовног центра "Турзо Лајош" у Сенти
Управни одбор има 7 чланова од којих председника и 4 члана именује и разрешава
Скупштина општине Сента, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне
делатности, док два члана Управног одбора именује и разрешава Национални савет
мађарске националне мањине. Оснивач обезбеђује учествовање Националног савета у
поступку именовања оних чланова Управног одбора установе које Национални савет не
именује сам, на начин да пре доношења одлуке Општина Сента треба да обезбеди
претходно мишљење Националног савета.
Обзиром да је Золтан Бин, члан Управног одбора установе у својству представника
запослених разрешен пре истека мандата, Општинско веће општине Сента, прихватило
предлог овлашћеног предлагача установе и предложило је именовање Атиле Пејин за
члана Управног одбора установе.
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Извршни одбор Националног савета мађарске националне мањине је на седници
одржаној дана 12.10.2015. године донео закључак бр. МНТ-001535/К/2015-К/799/3 којим је
дао позитивно мишљење о именовању Атиле Пејина за члана Управног одбора установе.
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине
Сента, закључка Националног савета мађарске националне мањине и мишљења Одбора за
кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине Општине Сента, за именовање члана
Управног одбора Културно-образовног центра "Турзо Лајош" у Сенти, донела је решење
као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду,
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 020-54/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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156.
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015), члана 46. тачка
10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина
општине Сента на седници, одржаној 30. октобра 2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА "СНЕЖАНАHÓFEHÉRKE" У СЕНТИ
I.
Разрешава се члан Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти и
то:
- Наташа Самарџић - представник родитеља.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Образложење
Према члану 53. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган
управљања у предшколској установи јесте управни одбор.
Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе.
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган
управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.
Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС, број 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа
управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће,
за школу са домом – наставничко и педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља,
тајним изјашњавањем.
Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) решење о
именовању, односно разрешењу органа управљања – коначно је у управном поступку.
Према члану 55 став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) скупштина
јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове,
укључујући и председника или орган управљања установе, на лични захтев члана, као и
ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење појединог члана органа
управљања због престанка основа по којем је именован у орган управљања.
Према члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине
Сента“,бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни
и надзорни одбор установа чији је оснивач.
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Дана 23.09.2015. године установа је доставила Одељењу за општу управу и
друштвене делатности Општинске управе општине Сента предлог за разрешење Наташе
Самарџић, представника родитеља чланства Управног одбора установе из разлога, јер
њено дете није више корисник услуге установе.
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси
Скупштина општине Сента предложило је разрешење предложеног
представника
родитеља чланства Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти.
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине
Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине
Сента, за разрешење чланова Управног одбора установе , донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду,
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 020-52/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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157.
На основу члана 54. става 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015), члана 46. тачка
10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина
општине Сента на седници, одржаној 30. октобра 2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА "СНЕЖАНАHÓFEHÉRKE" У СЕНТИ
I.
За члана Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти именује се:
- Јелена Хорват, са пребивалиштем у Сенти,– као представник родитеља на предлог Савета
родитеља установе.
II.
Мандат члана Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти траје
до истека мандата чланова Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти ,
именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 020-104/2012-I од 29.10.2012. године.
III.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Образложење
Према члану 53. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган
управљања у предшколској установи јесте управни одбор.
Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе.
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган
управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.
Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС, број 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа
управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће,
за школу са домом – наставничко и педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља,
тајним изјашњавањем.
Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) решење о
именовању, односно разрешењу органа управљања – коначно је у управном поступку.
Према члану 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) мандат органа
управљања траје 4 године.
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Према члану 55 став 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) изборни
период новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа
управљања.
Према члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни
и надзорни одбор установа чији је оснивач.
Дана 23.09.2015. године установа је доставила Одељењу за општу управу и друштвене
делатности Општинске управе предлог за именовање Јелене Хорват као представника
Савета родитеља за члана Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти.
Уз предлог је приложен записник са седнице Савета родитеља одржане дана 22.09.2015.
године.
За предложеног кандидата затражени су подаци из казнене евиденције од Подручне
полицијске управе Кикинда МУП-а Републике Србије, као и изјава кандидата да не постоје
законске сметње за именовање. Из Дирекције полиције Полицијске управе у Кикинди је
стигло обавештење да према подацима из казнене евиденције нема података који би могли
бити препрека за именовање. Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач
аката које доноси Скупштина општине Сента предложило је именовање Јелене Хорват као
представника родитеља за члана Управног одбора установе.
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине
Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине
Сента, за именовање чланова Управног одбора установе, донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду,
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 020 -51/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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158.

На основу члана 32 става 1 тачке 19 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 46 става 1 тчке 26 Статута општине
Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/20911), Скупштина општине Сента, на
седници одржаној 30. октобра 2015. године донела је
З А К Љ У Ч А К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ РЕЧИ „СЕНТА“
У ТРГОВАЧКОМ НАЗИВУ КВАСЦА
Члан 1
Даје се сагласност на употребу речи „Сента“ у трговачком називу кцасца фирми
ПИП Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, унутрашњу и спољну
трговину са седиштем у Новом Саду, ул. Текелијина бр. 43., МБ: 08342105.
Члан 2
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 30-23/2015-I
Дана: 30. октобар 2015. године
Сента

Председница Скупштине општине Сента
Анико Ширкова c. p.
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Садржај:

146.

147.

148.

149.

150.

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ "РЕГИОНАЛНЕ
ДЕПОНИЈЕ" СУБОТИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
ОДЛУКА О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ РАДИ ПРУЖАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ
ТРЕТМАНА
ОДЛУКА О ЗАШТИТИ УСЕВА, ЗАСАДА И ПОЉОПТИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА, ПУТЕВА, КАНАЛА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ОД ПОЉСКЕ
ШТЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, ЗАПОСЛЕНОГ У ДОМУ ЗДРАВЉА СЕНТА ЗА
СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ
ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА
РЕШЕЊЕ О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА
ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ " БОЉАИ" ИЗ СЕНТЕ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "
БОЉАИ" ИЗ СЕНТЕ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКОТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ СЕНТА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКОТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ СЕНТА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНООБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА "ТУРЗО ЛАЈОШ" У СЕНТИ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНООБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА "ТУРЗО ЛАЈОШ" У СЕНТИ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ
ВРТИЋА "СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE" У СЕНТИ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ
ВРТИЋА "СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE" У СЕНТИ
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ РЕЧИ
„СЕНТА“ У ТРГОВАЧКОМ НАЗИВУ КВАСЦА

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:

1125

1139

1141

1155

1156

1157
1159
1161
1163
1164
1166
1168
1170

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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