
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СЕНТА 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
 



1.) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ СЕНТА И 
ИНФОРМАТОРУ О РАДУ 

 Основни подаци о Општини Сента 
 
Статутом општине Сента у складу са законом, уређују се права и дужности 
општине Сента, начин, услови и облици њиховог остваривања, 
облици и инструменти остваривања људских и мањинских права у Општини, број 
одборника Скупштине општине, организација и рад органа и служби, начин учешћа 
грађана у управљању и одлучивању о пословима из надлежности Општине, 
оснивање и рад месне заједнице, као и друга питања од значаја за Општину. 
Општина је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну 
самоуправу у складу са Уставом, законом и статутом. 
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, 
управљају пословима Општине у складу са законом и статутом. Грађани  учествују 
у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана, 
референдума, других  облика учешћа 
грађана у обављању послова Општине и преко својих одборника у Скупштини 
општине, у складу са Уставом, законом и статутом. 
 
Територију Општине, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја 
катастарских општина које улазе у њен састав, и то: 
 
 

Ред. бр. 
 

Назив насељеног места: 
 

Назив катастарске општине: 

1. Сента Сента 
2.  Батка 
3. Торњош Торњош 
4. Горњи Брег  
5. Богараш  
6. Кеви  

 
 
 
Општина има својство правног лица. Назив општине је: 
ОПШТИНА СЕНТА – на српском језику ZENTA KÖZSÉG – на мађарском језику 
Седиште Општине је у Сенти, Главни Трг број 1. Матични број: 08038490 
Порески индетификациони број (ПИБ): 102692306 
Веб презентација:  www.zenta-senta.co.rs, 
Адреса електронске поште: info@zenta-senta.co.rs 

http://www.zenta-senta.co.rs/
mailto:info@zenta-senta.co.rs


Контакт телефон: Централа +381 (0) 24 /655-444 
Факс: +381 (0) 24 /812-034 
На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, 
као и мађарски језик и његово писмо. Празник општине је 11. септембар – дан 
Сенћанске битке из 1697. године. 

 Подаци о Информатору о раду 
Општина Сента, на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и 
Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа 
(„Службени гласник РС“, број 68/10), израдила је Информатор о раду Општине 
Сента. 
За тачност и потпуност података у Информатору о раду Општине Сента и његово 
редовно ажурирање, сагласно тачки 8. Упутства за израду и објављивање 
информатора о раду државног органа, одговорна је Едит Шарњаи Рожа, начелница 
Општинске управе. 
 
Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са 
израдом и објављивањем Информатора су: 
1) Илона Короди, начелница Одељења за  скупштинске  и извршне послове  o  
деловима  Информатора  који  садрже  податке  о  раду Одељења за скупштинске  и 
извршне послове, и о ажурирању тих делова Информатора; 
2) Драгана Радоњић, начелница Одељења за привреду и локални економски развој 
o деловима Информатора који садрже податке о раду Одељења за привреду и 
локални економски развој и о ажурирању тих делова Информатора; 
3) Ливија Копас Месасрош, начелница Одељења за буџет и финансије o деловима 
Информатора који садрже податке о раду Одељења за буџет и финансије и о 
ажурирању тих делова Информатора; 
4) Валерија Туза, начелница Одељења за грађевинске и комуналне послове и o 
деловима Информатора који садрже податке о раду Одељења за грађевинске и 
комуналне послове,  и о ажурирању тих делова Информатора; 
5) Маријана Кањо, руководилац Одсека за пореску администрацију o деловима 
Информатора који садрже податке о раду Одсека за пореску администрацију, и о 
ажурирању тих делова Информатора. 
 
Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја су: 
1.Илона Короди, начелница Одељења за скупштинске и извршне послове, из 
области послова Одељења за скупштинске и извршне послове, 
Општинска управа 
I спрат, Канцеларија 11 
телефон: 024 /655-440 локал 440 
E-mail: icu@zenta-senta.co.rs 
 
2. Aна Ленђел,  запослена Одељења за привреду и локални економски развој из 
области послова Одељења за привреду и локални економски развој. 

mailto:r.edit@zenta-senta.co.rs%3e
mailto:icu@zenta-senta.co.rs
mailto:dragana.radonjic@zenta-senta.co.rs
mailto:kmlivia@zenta-senta.co.rs
mailto:tvaleria@zenta-senta.co.rs
mailto:porez@zenta-senta.co.rs
mailto:icu@zenta-senta.co.rs


Општинска управа 
II спрат, Канцеларија 79 
телефон: 024 /655-415 локал 415 
E-mail: anna@zenta-senta.co.rs 
 
3. Ливија Копас Месарош, начелница Одељења за буџет и финансије из области 
послова Одељења за буџет и финансије. 
Општинска управа 
II спрат, Канцеларија 77 
телефон: 024 /655-460 локал 460 
E-mail: kmlivia@zenta-senta.co.rs 
 
4. Валериа Туза, начелницa Одељења за грађевинске и комуналне послове из 
области послова Одељења за грађевинске и комуналне послове. 
Општинска управа општине Сента 
I спрат, Канцеларија 21 
телефон: 024 /655-471 локал 471 
E-mail: tvaleria@zenta-senta.co.rs 
 
Датум првог објављивања Информатора о раду Општине Сента (у даљем тексту: 
Информатор): 30.06.2011. године. 
 
Датум последње измене или допуне Информатора : 20.03.2018. године. 
 
Напомена о месту где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана 
копија Информатора: 
Увид у Информатор се може извршити у просторијама органа општине Сента, 
Главни трг 1. , у канцеларији број 9. на приземљу пословне зграде сваког радног 
дана у оквиру радног времена, од 7,00 до 15,00 часова, као и на веб адреси: 
www.zenta-senta.co.rs, 
 
На месту на којем се врши увид у Информатор, може се набавити и штампана 
копија Информатора. 
 
 

2.) ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОРГАНА 
ОПШТИНЕ СЕНТА 

 Графички приказ организационе структуре 
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Графички приказ организационе структуре 

Скупштина 
Општине 

(29 одборника) 

 Општинско веће 
(5 чланова) 

 
Председник општине 

 
Општинска управа    

  

 

  
           

Председник СО   Заменик Председника 
општине 

Начелник Општинске 
управе    

           
Заменик Председника 

СО   Помоћници Председника 
општине 

  
Заменик Начелника    

 
            

Секретар СО   Кабинет Председника  
Одељење за општу 

управу и друштвене 
делатности 

 
Одсек за општу управу 

 

Одсек за друштвене делатности 
 

           

Општински јавни 
правобранилац 

  
  Интерни ревизор  

Одељење за 
скупштинске и извршне 

послове 

 Одсек за скупштинске и извршне 
послове 

 
 Одсек за информатику и опште 

послове  
           

      Одељење за буџет и 
финансије 

 
Одсек за буџет и финансије 

 
Одсек за локалну пореску 

администрацију  
           

      Одељењеза грађевинске 
послове 

 Одсек за урбанизам, грађ. и ком. 
послове 

 
Одсек за инспекцијске послове 

 
Одсек за имовинско-правне послове  

           

      Одељење за привредни 
и лок. ек. развој    



 Наративни приказ организационе структуре 
 
Наративни приказ организационе структуре општине садржан је у Статуту 
општине Сента, („Службени лист општине Сента” бр.5/2011и 13/2017) – 
http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2011/05 и_2017/13-sr.pdf, као 
и у Информатору. 
За обављање послова из делокруга општине утврђеним чланом 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007 и 83/2014 и 101/2016), 
Скупштина општине је донела Одлуку о Општинској управи општине Сента 
(„Службени лист општине Сента” бр. 26/2016), http://www.zenta-
senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2016/26-2016_sr.pdf 
На предлог начелника Општинске управе, дана 25. новембра 2016. године 
Општинско веће усвојило је обједињен Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Општинској управи општине Сента и Општинском 
правобранилаштву бр. 110- 4 /2016-III. 
У правилнику су систематизована следећа радна места: 
 

Функционери - изабрана и 
постављена лица 1 (један) + 3 (три) помоћника 

Службеник на положају 
I група једно (1) радно место 1 (један) службеник 

Службеник на положају 
II група једно (1) радно место 1 (један) службеник 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 13 13 
Саветник 17 17 
Млађи саветник 2 2 
Сарадник 9 9 
Млађи сарадник 7 7 
Виши референт 11 11 
Референт 5 5 
Млађи референт 1 1 
Укупно: 65  радних места 65   службеника 

 
 
 

Намештеници Број радних места Број намештеника 
Прва врста радних места   
Друга врста радних места   
Трећа врста радних места   
Четврта врста радних места 6 6 
Пета врста радних места 1 1 
Укупно: 7 радних места 7 намештеника 

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2011/05_2011-sr.pdf
http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2012/32-2012_sr.pdf
http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2012/32-2012_sr.pdf


Правилником одређена су радна места запослених , потребан број извршилаца на 
сваком радном месту , услови за рад на сваком радном месту као и опис послова. 
У Општинској управи се као посебна организациона јединица образује Кабинет 
председника општине и организује се посебно функционално независно радно 
место (организациона јединица) за интерну ревизију - интерни ревизор, који 
непосредно извештава Председника општине. 
 
Послове Општинске управе општине Сента (у даљем тексту: Општинска управа), у 
складу са Одлуком о Општинској управи општине Сента обављају следеће 
организационе јединице: 
 
1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
1.1. Одсек за општу управу 
1.2. Одсек за друштвене делатности 
 
2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ИЗВРШНЕ ПОСЛОВЕ 
2.1. Одсек за скупштинске и извршне послове 
2.2. Одсек за информатику и опште послове 
 
3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
3.1. Одсек за буџет и финансије 
3.2. Одсек за локалну пореску администрацију 
 
4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 
 
 
 
5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
5.1. Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове 
5.2. Одсек за инспекцијске послове 
5.3. Одсек за имовинско-правне послове 
 
Руководиоци организационих јединица су: 
 
1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
-------------------- - Начелница Одељења 
1.1. Одсек за општу управу – Руководилац Ева Гере 
1.2. Одсек за друштвене делатности- Руководилац Деже Кечкеш 
 
2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ИЗВРШНЕ ПОСЛОВЕ 
Илона Короди - Начелница Одељења 
2.1. Одсек за скупштинске и извршне послове 
2.2. Одсек за информатику и опште послове – Руководилац Виктор Фаркаш 
 
3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 



Ливија Копас Месарош - Начелница Одељења 
3.1. Одсек за буџет и финансије – Руководилац Тамара Јанкаи 
3.2. Одсек за локалну пореску администрацију – Руководилац Маријана Кањо 
 
4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
Драгана Радоњић - Начелница Одељења 
 
5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
Валерија Туза- Начелница Одељења 
5.1. Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове – Руководилац Елеонора 
Тот 
5.2. Одсек за инспекцијске послове – Руководилац Изабела Шухајда 
5.3. Одсек за имовинско-правне послове – Руководилац Золтан Шимоњи 
 

Упоредни  подаци о  предвиђеном  и  стварном  броју  
запослених  и других радно ангажованих лица 

 
Функционери - изабрана и 
постављена лица 13 (тринаест) + 3 (три) помоћника 

Службеник на положају 
I група једно (1) радно место 1 (један) службеник 

Службеник на положају 
II група једно (1) радно место 1 (један) службеник 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 16 16 
Саветник 12 12 
Млађи саветник 4 4 
Сарадник 9 9 
Млађи сарадник 6 7 
Виши референт 10 11 
Референт 6 6 
Млађи референт 1 1 
Укупно: 64 радних места 66   службеника 

 

 
Ред. 
Бр. 

Организациона јединица 

Број 
систематизованих 

извршилаца по 
радним местима 

Број 
запослених 
извршилаца 

Запослени на 
неодређено 

време 

Запослени на 
одређено време 

1. 
Одељење за општу 
управу и 
друштвене делатности 

19 18 19 0 

2. Одељење за скупштинске 
и извршне послове 

14 13 12 1 



3. Одељење за буџет и 
финансије 

14 19 14 5 

4. Одељење за привреду и 
локални економски развој 

8 9 8 1 

5. Одељење за грађевинске 
и комуналне послове 

16 19 16 3 

6. 
Помоћници Председника 
општине- постављена 
лица 

 
3 

 
3 

 
0 

 
3 

7. Изабрана лица 9 8 0 8 
8. Постављена лица 4 4 0 4 

9. Опшптинско 
правобранилаштво 

 

1 1 1 0 

10. Интерни ревизор 1            1 1 0 

 
Ангажовано по уговору о делу: 4 
Ангажовано по уговору о привременим и повременим пословима:1 
Напомена: У колони   „Запослени   на одређено време“ исказани су сви запослени 
на одређено време по основу повећаног обима посла, замене привремено одсутног 
запосленог, као и  изабрана и постављена лица. 
Ангажовано по уговору о делу: 
Ангажовано по уговору о привременим и повременим пословима:0 
Напомена: У колони   „Запослени   на одређено време“ исказани су сви запослени 
на одређено време по основу повећаног обима посла, замене привремено одсутног 
запосленог, као и  изабрана и постављена лица. 

3.) ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 
 
1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
a) Председница Скупштине општине - Татјана Бало, Председница Скупштине 
општине  је на сталном раду у Скупштини општине. Контакт : 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Тел. + 381(0)24/655-444, локал 411 
Факс + 381(0)24/ 812-034 
I спрат, Канцеларија 42 
E-mail tajana.balo@zenta-senta.co.rs 
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Тибор Патаки 
Тел. + 381(0)24/655-444, локал 408 
Факс+ 381(0) 24/812-034 
I спрат, Канцеларија 48 
E-mail pataki.tibor@zenta-senta.co.rs 
 

mailto:sirkova.aniko@zenta-senta.co.rs
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ц) Секретар Скупштине општине  - Игор Стојков, дипломирани правник, на 
сталном раду у Општини. 
 Послови које врши секретар описани су Статутом општине и Пословником 
Скупштине општине http://www.zenta-
senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2011/05_2011 и 2017/13-sr.pdf 
 
Контакт: 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Игор Стојков 
Тел. + 381(0) 24/655-444, локал 420 
Факс + 381(0)024/812-034 
II спрат, Канцеларија 32 
E-mail sekretarso@zenta-senta.co.rs 
 
2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
а) Председник општине - Рудолф Цегледи, дипл. инг. грађевинарства. 
б) Заменик Председника општине - Иштван Ђери 
Контакт: 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Рудолф Цегледи 
Тел. + 381(0) 24/655-444, локал 411 
+ 381(0)24/ 655-411 
Факс + 381(0)024/812-034 
I спрат, Канцеларија 40 
E-mail rudolf.cegledi@zenta-senta.co.rs 
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ Иштван Ђери 
Тел. + 381(0) 24/655-444, локал 406 
Факс + 381(0) 24/812-034 
I спрат, Канцеларија 46 
E-mail djeri.istvan@zenta-senta.co.rs 
 
3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Председник Већа – Рудолф Цегледи Заменик председника 
Већа – Иштван Ђери 
 
Чланови Већа: 
Виктор Варга 
задужен  за област привреде и пољопривреде 
Тел. + 381(0) 24/655-444, локал 403 
Факс + 381(0) 24/812-034 
I спрат, Канцеларија 49 
E-mail v.viktor@zenta-senta.co.rs 
Атила Перпауер 
задужен за а област културе и образовања 
Тел. + 381(0) 24/655-444, локал 408 
Факс+ 381(0)  24/812-034 
I спрат, Канцеларија 48 
E-mail atila.perpauer@zenta-senta.co.rs 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2011/05_2011-sr.pdf
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Леринц Чонгор 
задужен  за област здравства и социјалне заштите 
Тел. + 381(0) 24/655-444, локал 409 
Факс + 381(0) 24/812-034 
I спрат, Канцеларија 50 
E-mail lerinc.congor@zenta-senta.co.rs 
Андраш Кошицки 
задужен за за област туризма и заштите животне средине 
Тел. + 381(0) 24/655-444, локал 409 
Факс+ 381(0) 24/812-034 
I спрат, Канцеларија 50 
E-mail kosicki.andras@zenta-senta.co.rs 
Данило Попов 
задужен за област спорта, омладине и комуналне делатности 
Тел. + 381(0)24/655-444, локал 407 
Факс+ 381(0) 24/812-034 
I спрат, Канцеларија 47 
E-mail danilo.popov@zenta-senta.co.rs 
 
4. ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
а) Функцију начелнице Општинске управе обавља Едит Шарњаи Рожа, 
дипломирана правница. 
б) Функцију заменика начелнице Општинске управе обавља, Ерика Репаш 
дипломирана правница. 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Едит Шарњаи Рожа 
Тел. + 381(0)24/655-444, локал 404 
Факс+ 381(0) 24/655-404 
I спрат, Канцеларија 45 
E-mail r.edit@zenta-senta.co.rs 
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Ерика Репаш 
Тел. 024/655-444, локал 405 
Факс 024/812-034 
I спрат Канцеларија 43 
E-mail repas.erika@zenta-senta.co.rs 
 
Напомена: Сажет опис овлашћења и дужности старешина органа општине се 
налази у поглављу 6. Опис надлежности, обавеза и овлашћења општине Сента и 
органа општине. 
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4.) ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 Јавност рада Општине Сента 
 
Јавност рада органа општине се уређује Статутом општине Сента који је донет 
2011. године (“Службени лист општине Сента”,бр.5/2011 и 13/2017), а објављен је 
на веб презентацији општине – 
http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2011/05_2011 и 2017/13-sr.pdf 
Рад органа Општине је јаван. 
Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

1. путем  издавања  билтена,  информатора,  сарадњом  са  медијима,  
презентовањем  одлука  и  других  аката  јавности  и  постављањем  
интернет презентације; 

2. организовањем јавних расправа у складу са законом, статутом и одлукама 
органа Општине; 

3. на други начин, утврђен статутом и другим актима органа Општине. 
Општина своје информације и обавештења објављује на српском језику, 
ћириличким писмом и на мађарском језику и његовом писму. Седнице Скупштине 
општине су јавне. 
За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине. 
Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима 
информисања ради упознавања јавности. 
Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава 
јавног информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга 
заинтересована лица, у складу са Пословником Скупштине општине. 
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници 
Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство 
седници полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на 
дневном реду. 
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због 
разлога безбедности и одбране земље и других посебно оправданих разлога који се 
констатују пре утврђивања дневног реда. 
Странке и грађани обавештавају се о својим правима, обавезама и начину 
остваривања права и обавеза у просторијама општине и преко телефона у току 
радног времена. На захтев физичких или правних лица дају се мишљења о примени 
одредаба закона и других општих аката, као и одговори на питања обухваћена 
притужбама на рад општине и неправилан однос запослених. 
У децембру 2010. године издат је први број бесплатног билтена који је намењен 
свим грађанима који желе да се ближе упознају са радом општине. У овом билтену 
представљени су именована и постављена лица општине, и дат је кратак осврт на 
постигнуте резултате рада у 2010. години. 
Препознајући значај медија у ефикасном комуницирању са грађанима и јавном 
информисању, Председник општине Сента донеће у скор ије време  Кодекс о 
јавности рада и односима с медијима,са циљем да пружи основу за развој и 
унапређење јавности рада локалне самоуправе и односа са медијима и унапреди 
систем интерне комуникације у органима општине у области односа с медијима. 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2011/05_2011-sr.pdf


 
Одредбе Кодекса биће обавезујуће за органе Општине Сента и за сва изабрана, 
постављена и запослена лица у органима општине. 

 Порески идентификациони број Општине Сента 
 
Порески идентификациони број (ПИБ) Општине Сента је: 105050730 

 Радно време органа Општине Сента 
 
Радно време органа Општине Сента почиње у 7,00 часова и завршава се у 15,00 
часова од понедељка до петка, а изузетно кад природа посла и организација рада то 
захтева, радна недеља се организује на други начин. 
 
У Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске управе пријем 
странака на пословима пријема поднесака,овере докумената, издавање извода и 
уверења из матичних књига, уверења о држављанству, врши се сваког радног дана 
од 08,00 часова до 14,00 часова. 
 
Послови из надлежности Општинске управе који се обављају у Месној канцеларији 
Торњош-Кеви, у насељеном месту Торњош, обављају се понедељком, уторком, и 
четвртком у времену од 07,00 часова до 15,00 часова, у оквиру ког времена се врши 
и пријем странака. 
 
Послови из надлежности Општинске управе који се обављају у Месној канцеларији 
Торњош-Кеви, у насељеном месту Кеви, обављају се средом и петком у времену од 
07,00 часова до 15,00 часова, у оквиру ког времена се врши и пријем странака. 

 Контакт телефони и електронска адреса Општине 
Сента и органа општине 
 

− Општина Сента – +381 (0) 24/ 655-444, факс +381 (0) 24/ 812-034 
− Председник општине - +381 (0) 24/ 655-444, факс +381 (0) 24/ 812-034 ; 
− Скупштина општине Сента - +381 (0) 24/ 655-444, факс +381 (0) 24/ 812-034; 
− Општинско веће - +381 (0) 24/ 655-444, факс +381 (0) 24/ 812-034; 
− Општинска управа - +381 (0) 24/ 655-444, факс +381 (0) 24/ 812-034; 

Електронска и контакт адреса општине: 
info@zenta-senta.co.rs , Општина Сента, Главни трг 1. 24400 Сента. 

 Овлашћено лице за сарадњу са новинарима 
 
У органима општине није одређено посебно лице које је овлашћено за сарадњу са 
новинарима. 

mailto:info@zenta-senta.co.rs


 Идентификациона обележја запослених 
Сви запослени Општинске управе општине Сента у обавези су да у току радног 
времена истакну на одећи  идентификационе картице. 
 
ПРИМЕР ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ 
 

ОПШТИНА СЕНТА – ОПШТИНСКА УПРАВА 
ZENTA KÖZSÉG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA 

 
 

Слика 
запосленог 

 

ИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ 
Администратор рачунарске мреже и 

сарадник за одржавање рачунарске технике 
Számítógép-hálózati ügyintéző és 

számítástechnikai karbantartás 

Одсек за информатику и опште послове – Közös ügyintéző és 
informatikai szolgálat 

 

 Приступачност просторија за рад органа општине 
лицима са инвалидитетом 
 
Прилаз лицима са инвалидитетом у инвалидским колицима у просторије Општине 
могуће је до приземља зграде где су смештене канцеларије за пријем поднесака, а 
није могуће без пратње на први и други спрат зграде због непостојања лифта. 
Извршено је примерено визуелно обележавање свих пословних просторија 
Општинске управе, а на улазу странке дочекује портир Општинске управе који им 
пружа неопходне основне информације у вези са њиховим захтевима и упућује их у 
надлежне организационе јединице. 

Начин   упознавања   јавности   са   местом   и   
временом   одржавања седница Скупштине 
општине Сента и Општинског већа, као и радом 
органа општине Сента 

У вези са начином обавештавања јавности са местом и временом одржавања 
седница Скупштине општине Сента и Општинског већа, надлежна служба 
Председника општине правовремено обавештава јавност о месту и времену 
одржавању седница, слањем  информације и позива средствима информисања, као 
и постављањем ових информација на  сајт општине Сента. 



5.) СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 
Информације од јавног значаја које се најчешће  траже односе се на разне области 
из делокруга рада Oпштинске управе. 
У вези начина тражења информација од јавног значаја  најзаступљенији  начин је  
упућивање захтева за приступ информацијама од јавног значаја . 
Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја  се по правилу подносе путем 
поште, док је мањи број захтева поднет електронском поштом. 
Најчешће тражене информације се односе на доставу одлука Скупштине општине,  
уговора које је закључила општина Сента, као и   на питања која се односе на рад  
Општинске управе, рад  других  органа општине Сента, на пример: 

− подаци о платама именованих и постављених лица органа општине, 
− акта у вези питања повратника - реадмисија,  
− акт о јавном окупљању, 
− возила у поседу општине Сента и потрошња горива, начин коришћења, 
− накнада за рад чланова органа управљања Јавних предузећа, 
− суфинансирање програма медија, 
− начин решавања проблема напуштених животиња, 
− регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи и економска 

цена боравка, 
− програме коришћења средстава намењених унапређењу безбедности 

саобраћаја и рад Савета за безбедност саобраћаја општине Сента 
− коалициони споразуми учесника на локалним изборима, 
− подаци о тендерима, 
− рад Службе за пружање бесплатне правне помоћи, 
− остваривање буџета општине, 
− Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне 

средине, 
− питања из области пољопривреде. 

 
Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја  за 2017. годину 
 
 

 
 

Ред. 
бр. 

 
 

Тражилац 
информације 

 
 

Број поднетих 
захтева 

Број усвојених- 
делимично 
усвојених 

захтева 

 
 

Број одбачених 
захтева 

 
 

Број одбијених 
захтева 

1. Грађани 1 1 / / 
2. Медији 6 6 / / 



 
 
 

3. 

 
Невладине 
организације и 
др. удружења 
грађана 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
4. 

Политичке 
странке 

 
1 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 
5. 

Државни и други 
органи 

 
3 

 
3 

 
/ 

 
/ 

6. Остали 4 4 / / 
 УКУПНО 27 27 / / 

 
Укупан број 
изјављених 
жалби 

 
1    

 
 
 
 
 

6.) ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И 
ОВЛАШЋЕЊА ОПШТИНЕ СЕНТА И ОРГАНА 
ОПШТИНЕ 

Делокруг општине утврђен је у члану 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016) којим је 
прописано да Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:  
Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом: 1) доноси програме 
развоја; 2) доноси урбанистичке планове; 3) доноси буџет и завршни рачун; 4) 
утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање 
висине локалних такси и накнада; 5) уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и 
одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и 
топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском 
саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, 
уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и 
других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и 
одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и 
друге услове за њихово обављање; 6) стара се о одржавању стамбених зграда и 
безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање 
стамбених зграда; 7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у 
станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; 8) доноси програме 
уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и 
коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта; 9) доноси програме и спроводи пројекте 



локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за 
привређивање у јединици локалне самоуправе; 10) уређује и обезбеђује коришћење 
пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење 
пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора; 11) стара 
се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних 
вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и 
санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и 
специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне 
средине; 12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, 
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и 
управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 13) 
уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника; 14) 
уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на 
територији општине, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се 
могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; 15) оснива 
робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног 
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 16) оснива 
установе и организације у области основног образовања, културе, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и 
обезбеђује њихово функционисање; 17) оснива установе у области социјалне 
заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада 
установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује 
испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и 
стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о 
правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља; 18) 
организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за 
општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује 
средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе 
од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других 
установа културе чији је оснивач; 19) организује заштиту од елементарних и 
других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, 
односно ублажавање њихових последица; 20)** доноси основе заштите, 
коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом 
спровођењу, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака 
другој култури; 21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, 
јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне 
сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја; 22) стара се и 
обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним 
лековитим својствима; 23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој 
територији и утврђује висину боравишне таксе; 24) стара се о развоју и унапређењу 
угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу 
обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад; 25) управља имовином 
општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и 
увећању; 26) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом 
домаћих и егзотичних животиња; 27) организује вршење послова правне заштите 
својих права и интереса; 28) образује органе, организације и службе за потребе 



општине и уређује њихову организацију и рад; 29) помаже развој различитих 
облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са 
лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче 
активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-
хуманитарним организацијама на својој територији; 30) подстиче и помаже развој 
задругарства; 31) организује службу правне помоћи грађанима; 32) стара се о 
остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 
колективних права припадника националних мањина и етничких група; 33) 
утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на 
територији општине; 34)* стара се о јавном информисању од локалног значаја и 
обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних 
мањина који се користе на територији општине, оснива телевизијске и радио-
станице ради извештавања на језику националних мањина који је у општини у 
службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који 
није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво 
мањинских права; 35) прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 36) 
образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа 
и других општих аката из надлежности општине; 37) уређује организацију и рад 
мировних већа; 38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја 
општине; 39) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу 
с Уставом, законом и статутом. 
Поједини послови државне управе законом су поверени општини, у интересу 
ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и обавеза грађана и задовољавања 
њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад. Општина обавља као 
поверене послове поједине послове инспекцијског надзора из области просвете, 
заштите животне средине, комуналне делатности, грађевинарства и саобраћаја. 
 
Делокруг органа општине утврђен је Статутом општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 5/2011 и 13/2017). 
 
Органи Општине су: Скупштина општине, Председник Општине, Општинско веће 
и Општинска управа. 
 
Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене 
законом и Статутом. 
Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за 
обављање послова из надлежности Општине, све послове који се односе на 
уређивање односа из надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове 
који су по својој природи извршни, врши председник Општине. 
Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са претходним 
ставом, надлежна је Скупштина општине. 

Скупштина општине 
 
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције 
локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине Сента 



чине 29 одборника које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, 
у складу са законом и статутом. 
 
Скупштина општине, у складу са законом: 

1) доноси Статут општине и пословник о раду Скупштине општине; 
 2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;  
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за 
oдређивање висине локалних такса и накнада; 
 4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или 
промене територије Општине; 
 5) доноси план и програм развоја Општине и појединих делатности;  
6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење 
грађевинског земљишта;  
7) доноси прописе и друге опште акте; 
 8) расписује општински референдум и референдум на делу територије 
Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и 
утврђује предлог одлуке о самодоприносу;  
9) доноси одлуку о оснивању јавних предузећа, установа, служби, привредних 
друштава и других организација, врши надзор над њиховим радом и доноси 
одлуку о њиховом престанку, односно укидању, у складу са законом; 
  
10) именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа, 
односно директоре, управни одбор и надзорни одбор јавних предузећа, 
установа, служби, привредних друштава и других организација чији је оснивач 
и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 
11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника 
Скупштине;  
12) поставља и разрешава секретара Скупштине;  
13) бира и разрешава председника Општине и на предлог председника 
Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;  
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини 
припадају по закону;  
15) одређује коефицијенте по зонама и наменама објеката за израчунавање 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, критеријуме, износ, 
поступак, услове и начин обрачуна умањивања тог доприноса и друга питања 
од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта; 
 16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се 
уређује јавни дуг;  

         17) покреће поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине и 
отуђења  непокретности из јавне својине      Општине, односно поступак 
преноса права коришћења непокретности и заснивању права службености 
или хипотеке на непокретностима која су ујавној својини Општине, у складу 
са законом којим се уређује јавна својина;“ 

18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката, 
као и радно време здравствених установа чији је оснивач;  



19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном 
плану;  
20) оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање питања из 
своје надлежности; 
21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 
самоуправу;  

        22) даје сагласност на годишњи односно трогодишњи програм пословања 
јавних предузећа и на план и програм рада,односано трогодишњи план рада, 
који садржи и финансијски план месних заједница, установа, служби, 
привредних друштава и других организација, чији је оснивач Општина; 
годишњи план и програм рада, односно трогодишњи план рада, који садржи и 
финансијски;  
23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, 
удружењима, невладиним организацијама; 
24) информише јавност о свом раду;  
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог 
општег акта Републике Србије или Аутономне Покрајине којим се повређује 
право на локалну самоуправу;  
26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;  
27) даје сагласност на цене комуналних производа и услуга коју плаћају 
непосредни корисници; 

        28) разматра и усваја годишњи извештај о остварењу програма пословања 
јавних предузећа 

односно годишњи извештај о раду и годишњи финансијски извештај органа 
Општине, месних 

заједница, установа, служби, привредних друштава и других организација, чији је 
оснива или већински власник Општина;“ 
29) „регулише услове и начин установљавања као и овлашћења и надлежности 
заштитника грађана - грађанског браниоца и одлучује о установљавању грађанског 
браниоца за Општину односно заједничког грађанског браниоца за више општина; 
30) оснива Савет за међунационалне односе као самостално радно тело, изјашњава 
се о ставовима и предлозима тог тела и разматра његове годишње и посебне 
извештаје;  
31) усваја етички кодекс понашања функционера; 
 32) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;  
33) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији Општине, доноси Програм 
мониторинга земљишта на нивоу локалне мреже, утврђује потребне 
противерозионе мере и начин њиховог спровођења, прописује мере за заштиту од 
пољске штете и мере за заштиту од спаљивања органских 
остатака на пољопривредном земљишту, као и мере за заштиту пољопривредног 
земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних непогода; 
34) доноси програм комасације пољопривредног земљишта, уз сагласност 
Министарства надлежног за послове пољопривреде, одређује територију која се 
уређује комасацијом,доноси одлуку о покретању поступка за добровољно 
груписање земљишног поседа, односно доноси одлуку о урбаној комасацији; 



35) одређује као комуналне делатности од локалног интереса, прописује услове и 
начин обављања комуналних делатности, општа и посебна права и обавезе 
вршилаца комуналних делатности и корисника услуга на територији Општине, 
укључујући и начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле 
коришћења и наплате комуналне услуге и 
овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су 
контролори овлашћени да предузимају; 
36) одређује начин континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга о 
квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних 
делатности и у случају потребе покреће поступак преиспитивања рада вршиоца 
комуналне делатности и предузима потребне мере у вези истог; 
37) одлучује о покретању поступка јавно-приватног партнерства, доноси 
концесиони акт и даје претходну сагласност на нацрт јавног уговора ради 
закључења истог; 
38) у поступку јавно-приватног партнерства са елементима концесије образује 
стручни тим ради израде конкурсне документације, процене вредности концесије, 
израде студије оправданости давања концесије и предузимања свих осталих радњи 
које претходе поступку давања концесије; 
39) доноси локалну стамбену стратегију и акциони план њеног спровођења, 
формира стамбену комисију, на основу листе реда првенства доноси одлуку о 
додели стамбене подршке и уређује друга питања из области социјалног становања; 
40) у случају поремећаја у пословању јавног предузећа чији је оснивач Општина, 
предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности 
од општег интереса, у складу са законом којим се уређују јавна предузећа; 
41) доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о 
његовом спровођењу, уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање 
комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији; 
42) уз претходно прибављено мишљење грађана одлучује о образовању, подручју и 
укидању месних заједница и других облика месне самоуправе; 
43) поверава свим или појединим месним заједницама вршење одређених послова 
из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава; 
44) проглашава заштићено подручје природних добара локалног значаја; 
45) прописује опште услове заштите, начин подизања, одржавања и обнове 
уништених јавних зелених површина, као и вођење података о јавним зеленим 
површинама;“ 
46) одређује врсту планова и програма за које се израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину, доноси програм заштите животне средине односно 
акционе и санационе планове за територију Општине и у службеном гласилу 
Општине објављује извештај о стању животне средине на територији Општине; 
47) уз прибављено мишљење министарства надлежног за послове животне средине 
доноси акт којим прописује висину, рокове, обвезнике и начин плаћања накнаде за 
заштиту и унапређивање животне средине и олакшице за одређене категорије 
обвезника плаћања; 
48) утврђује техничко регулисање саобраћаја на територији општине, доноси 
стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на подручју 
Општине, у складу са Националном стратегијом и Националним планом 



безбедности саобраћаја на путевима, прописује организацију и начин обављања 
јавног превоза путника који се обавља на територији Општине и такси превоза и 
разматра извештаје о стању безбедности саобраћаја на подручју Општине; 
49) уређује проглашавање и управљање ванредним ситуацијама као и систем 
заштите и спасавања људи, материјалних добара и животне средине од 
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, последица тероризма, 
ратних и других већих несрећа; 
50) образује Општински штаб за ванредне ситуације и усваја годишњи извештај и 
план рада истог; 
51) доноси акт о мрежи предшколских установа односно акт о мрежи основних 
школа на територији Општине; 
52) прописује послове који се односе на права односно услуге социјалне заштите о 
чијем се обезбеђивању стара Општина и ближе услове и начин остваривања и 
висину једнократне помоћи у натури; 
53) доноси локалну одлуку о младима, оснива Канцеларију за младе Општине и 
уређује услове и начин доделе средстава из буџета Општине, односно одобрења 
пројеката за задовољавање потреба младих на територији Општине и начин јавног 
објављивања података о предложеним програмима и пројектима и реализацији 
одобрених програма и пројеката; 
54) прописује програм, начин и услове полагања стручног испита за локалног 
туристичког водича, по претходно прибављеном мишљењу министарства, 
надлежног за послове туризма,бразује комисију за полагање стручног испита за 
локалног туристичког водича, утврђује облик и садржину уверења и ознаке 
локалног туристичког водича, као и начин и услове издавања и рокове важења 
истих, утврђује туристичке зоне, туристичке дестинације и туристичке локације и 
прописује друге послове и задатке из области туризма који су у надлежности 
Општине, као и начин вршења истих; 
55) прописује услове, критеријуме, начин и поступак одобравања програма, 
односно пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта и доделе средстава, садржину предлога програма, односно пројекта и 
документације која се уз предлог подноси, садржину извештаја о реализацији 
програма, начин и поступак контроле реализације одобрених програма, односно 
пројекта и начин јавног објављивања података о предложеним 
програмима, односно пројектима за финансирање; 
56) уређује услове и начин оглашавања на јавним површинама; 
57) разматра редовне једногодишње извештаје о раду председника Општине и 
његовог кабинета и о раду Општинског већа, као и њихове извештаје о извршавању 
одлука и других аката Скупштине општине. 
Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико 
законом или статутом није друкчије одређено. Скупштина општине већином 
гласова од укупног броја одборника: 

1.) доноси Статут; 
2.) доноси буџет; 
3.) доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 
4.) доноси просторни план; 
5.) доноси урбанистичке планове; 



6.) доноси одлуку о организацији Општинске управе; 
7.) одлучује о јавном задуживању Општине; 
8.) одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне 

самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим 
државама; 

9.) одлучује о називима улица, тргова и других делова насељених места; 
10.) усваја етички кодекс и 
11.) одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и статутом. 

 
Председник Скупштине се бира из реда одборника, тајним гласањем на мандатни 
период од четири године. 
Председник Скупштине представља Скупштину општине, организује рад 
Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, предлаже дневни ред 
седнице, предлаже програм рада Скупштине општине, остварује сарадњу са 
председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности 
рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове 
утврђене статутом и пословником Скупштине општине. 
Седницом Скупштине председава председник Скупштине, а у случају његове 
спречености заменик председника Скупштине. 
 
ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ НОВИНАРА 
 
ЛИЧНИ ПОДАЦИ 
Презиме  
Име  
Тел / Фаx  Моб.  E-mail  
ТВ ЕКИПА/ ФОТОРЕПОРТЕР/ ФОТОГРАФ 
 Име Презиме Позиција  
1.     
2.     
ПОДАЦИ О МЕДИЈСКОЈ КУЋИ 
Назив медијске куће  
Врста медија 

 
 

Главни и одговорни уредник  
Адреса  Град    

Тел.  Фаx  E-mail  

КОНТАКТ 
Илона Короди 
Одељење за скупштинске и 
извршне послове 

 
тел: 024/655-440 
E-mail: icu@ zenta-senta.co.rs. 

 



У области остваривања међународне и регионалне сарадње општине Сента у 
периоду од 2006. до 2016. године, Скупштина општине је донела низ Одлука и 
других аката и то: 
Потписаних  повеља о братимљењу: 

− Одлука о братимљењу – успостављању сарадње општине Сента и локалне 
самоуправе Будавар (I. Кварт – Будимпешра) из Мађарске – 31.08.2006. год. 
(“Сл.лист Општине Сента”,бр. 7/2006) 

− Одлука о братимљењу – успостављању сарадње општине Сента и локалне 
самоуправе Дунајска Стреја из Словачке – 18.07.2007. год. (‘Сл. лист 
Општине Сента”,бр.5/2007) 

− Одлука о братимљењу – успостављању сарадње општине Сента и локалне 
самоуправе Терексентмиклоша из Мађарске – 13.11.2007. год. 

− (‘Сл.лист Општине Сента’,бр. 8/2007) 
− Одлука о братимљењу – успостављању сарадње општине Сента и локалне 

самоуправе Амневил из Француске – 19.05.2009.год. (‘Сл.лист Општине 
Сента’,бр. 7/2009) 

− Одлука о братимљењу – успостављању сарадње општине Сента и локалне 
самоуправе града Tiszafüred из Републике Мађарске – 31.03.2010. год. (“Сл. 
лист Општине Сента’,бр. 7/2010) 

 
Међународна сарадња општине Сента: 

− Одлука о приступању удружењу пограничних самоуправа у Карпатском 
Басену „Седам Граница“ – 06.03.2006. год. (‘Сл. лист Општине Сента’,бр. 
1/2006) 

− Одлука о приступању удружењу савеза пограничних самоуправа у 
Карпатском Басену „Седам Граница“ – 06.04.2006. год. (“Сл.лист Општине 

− Сента”,бр. 3/2006) 
− Закључак о иницијативи привредног друштва „Регионални Средњеевропски 

Еколошки Технолошки Центар“ из Сегедина за оснивањем друштва са 
ограниченом одговорношћу – 18.07.2006. год. (“Сл.лист Општине Сента”, 
бр.6/2006) 

− Декларација о намерама сарадње са локалном самоуправом Дунајске Стреје 
– 13.12.2006. год. (“Сл.лист Општине Сента”, бр.9/2006) 

− Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „БИОГЕН“ за 
истраживање, развој и увођење нових технологија помоћу иностраних 
улагања путем закључивања уговора о оснивању 18.05.2009. год. (“Сл.лист 
Општине Сента,бр. 7/2009) 

− Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „БИОГЕН“ за 
истраживање, развој и увођење нових технологија помоћу иностраних 
улагања – 18.05.2009. год. (“Сл.лист Општине Сента” ,бр.7/2009) 

− Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу 
„INTERSOLVER TEAM“ Д.О.О. за пројектовање, услуге и трговину Сента, 
путем закључивања уговора о оснивању – 18.05.2009. год. (“Сл.лист 
Општине Сента”, бр. 7/2009) 

 
 



Регионална сарадња општине  Сента: 
− Одлука о оснивању Регионалне агенције за друштвено-економски развој 

Банат, Д.О.О. Зрењанин, као један од оснивача  - 06.04.2006. 
− год. (“Сл. лист  Општине Сента”,бр. 3/2006) 
− Одлука о изменама и допунама одлуке о учешћу у оснивању Регионалне 

агенције за друштвено-економски развој Банат, Д.О.О. 
− Зрењанин, као један од оснивача – 31.08.2006. год. (“Сл. лист  Општине 

Сента”,бр. 7/2006) 
− Одлука о потреби оснивања привредног друштва „Индустријски парк  Чока 

– Сента „ (д.о.о) – 25.05.2007. год. (“Сл. лист Општине Сента“, бр.3/2007) 
− Одлука о усвајању регионалног плана управљања отпадом за општине 

Суботица, Сента, Кањижа, Чока, Мали Иђош и Бачка Топола – 18.07.2007. 
год. (“Сл. лист Општине Сента”,бр. 5/2007) 

− Решење о приступању оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за 
управљање чврстим комуналним отпадом на територијама општина Бачка 
Топола, Чока, Кањижа, Мали Иђош, Сента и Суботица – 12.10.2007. год. 
(“Сл. лист Општине Сента”,бр. 7/2007) С арадња  (партн ртсво)  оп штине  
Сент а:  

− Декларација о намерама сарадње са локалном самоуправом општине  Чока – 
13.12.2006. год. (“Сл. лист Општине Сента”,бр. 9/2006). 

Председник Општине 
 
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од 
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 
Скупштине општине. 
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 
 
Председник Општине: 

1.) представља и заступа Општину; 
2.) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина 

општине; 
3.) наредбодавац је за извршење буџета и одлучује о употреби средстава 

сталне и текуће буџетске резерве; 
4.) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења 

буџетских средстава; 
5.) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура 

запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на 
број и структуру запослених и других лица која се ангажују на 
остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине; 

           6.)    изузев давања у закуп непокретности које се дају у закуп као вид 
стамбене подршке , одлучује о давању на употребу односно у закуп 
непокретности, као и о отказу уговора о давању на употребу, односно у 
закуп непокретности које су у јавној својини Општине односно које су 



у државној својини, а чије право коришћења припада Општини, у 
складу са законом којим се уређује јавна својина; 

 
7.)   усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
8.)   доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или 
одлуком Скупштине општине; 
9.)   информише јавност о свом раду; 

            10.) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним 
актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава 
вршење надлежности Општине; 

11.) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 
надлежности; 
12.) закључује уговор о примању донација; 

            13.) закључује посебне колективне уговоре за јавна предузећа и јавне 
службе чији је оснивач Скупштина општине 
            
14.) на основу Одлуке о буџету општине, закључује са установама културе, чији је 
оснивач 
општина, годишњи уговор о финансирању одобрених програма и делова програма; 
15.) управља и располаже са покретним стварима које су у јавној својини Општине, 
у складу са 
законом којим се уређује јавна својина; 
16.) решава о захтевима за давање власничке сагласности у вези покретних и 
непокретних ствари 
које су у јавној својини Општине; 
17.) одлучује о покретању поступка јавне набавке, решава о образовању комисије 
за јавну 
набавку, одлучује о додели уговора јавне набавке и врши друге послове у вези 
јавних 
набавки, у складу са законом којим се уређују јавне набавке и општим актима 
Општине; 
18.) на предлог начелника Општинске управе одређује да се рад Општинске управе 
организује на 
начин да се одређени послови Општинске управе врше у свим или појединим 
месним 
заједницама; 
19.) обавља функцију команданта Општинског штаба за ванредне ситуације; 
20.) на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације доноси одлуку о 
проглашењу и 
укидању ванредне ситуације за територију Општине; 
21.) одговара за стање припрема за одбрану Општине, као и за стање припрема 
привредних 
друштава, других правних лица и предузетника преко којих грађани непосредно 
задовољавају 
своје потребе у ратном и ванредном стању; 



22.) даје предлог Општинском већу за доношење акта о начину и поступку 
остваривања права на 
доделу средстава путем дотације из буџета Општине за програме – пројекте 
установа и 
других организација према којима Општина не врши оснивачка права, за доношење 
програма 
инвестиционих активности у области образовања, културе, социјалне заштите и 
здравства и 
за доношење годишњег програма манифестација од значаја за Општину у области 
спорта, 
културе, социјалне заштите и другим областима; 
23.) даје мишљење у поступку избора педагошког асистента;. 
24.) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима Општине. 
 
Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и 
исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине 
који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске 
управе. 

Општинско веће 
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 
7 чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. 
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. 
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, 
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Општинско веће: 

1.) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2.) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 

Скупштине општине; 
3.) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина 

општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; 
4.) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте 

Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и 
другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине; 

5.) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама 
грађана, предузећа и установа и других организација у управним 
стварима из надлежности Општине; 

6.) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике, односно Аутономне Покрајине; 

7.) поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика 
начелника; 

8.) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 
надлежности; 

9.) информише јавност о свом раду; 
10.) доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 

11.) усваја Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији у Општинској 
управи и Општинском правобранилаштву; 



12.) доноси акт којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар Општине, у 
складу са законом којим се уређују јавне набавке; 
13.) доноси годишњи план јавних набавки Општине; 
14.) доноси акт о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем 
дотације из буџета Општине за програме - пројекте установа и других организација 
према којима Општина не врши оснивачка права; 
15.) доноси програм инвестиционих активности у области образовања, културе, 
социјалне заштите и здравства; 
16.) доноси годишњи програм манифестација од значаја за Општину у области 
спорта, културе, социјалне заштите и другим областима; 
17.) доноси акт о ратној организацији и систематизацији Општинске управе и сва 
остала акта у вези одбрамбених припрема Општине; 
18.) одређује привредна друштва, правна лица и предузетнике од значаја за одбрану 
Општине; 
19.) израђује пројекат санације и рекултивације за постојеће несанитарне депоније 
на територији Општине и сачињава евиденцију дивљих депонија и постојећих 
несанитарних депонија – сметлишта на територији Општине и обезбеђује њихово 
уклањање и санацију; 
20.) одређује статус угрожене животне средине и утврђује приоритет за санацију и 
ремедијацију, уз претходну прибављену сагласност надлежног покрајинског 
органа, проглашава стање угрожености животне средине, доноси акт о увођењу 
посебних мера у случајевима 
непосредне опасности или прекорачења прописаних граничних вредности 
загађења, уколико је загађење ограничено на територију Општине и нема утицаја 
на шире подручје и доноси програм континуалне контроле и праћења стања 
животне средине на територији Општине; 
21.) доноси општински план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, доноси 
екстерне планове који су саставни део планова за реаговање у ванредним 
ситуацијама, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа израђује 
оперативни план заштите и спасавања од поплава за територију Општине, образује 
локални Савет за миграције и врши друге послове и радње, у складу са законима 
којима се уређују ванредне ситуације односно управљање миграцијама; 
22.) најмање двапут годишње подноси скупштини Општине извештај о стању 
безбедности саобраћаја на подручју Општине; 
23.) на предлог тела за координацију доноси програм коришћења средстава за 
унапређење безбедности саобраћаја; 
24.) одређује стајалишта која могу да се користе за одређену врсту линијског 
превоза и објављује их у службеном гласилу Општине; 
25.) доноси одлуку о прекиду образовно-васпитног рада на територији Општине у 
случају више силе, епидемије и другим случајевима којима су угрожени безбедност 
и здравље деце, ученика и запослених; 
26.) уређује начин јавног објављивања података о предложеним програмима за 
финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма, утврђује 
које су организације у области спорта од посебног значаја за Општину, као и 
категоризацију организација у области спорта са територије Општине, разматра и 
одлучује о одобравању предлога годишњег програма Спортског Савеза Општине 



који садржи годишње и посебне програме организација у области спорта са 
седиштем на територији Општине; 
27.)врши друге послове за које је овлашћен законом,овим статутом и  које утврди 
Скупштина општине.  
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. 
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа. 
Председник Општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за 
коју сматра да није сагласна са законом. 

Општинска управа 
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених 
стручних послова за потребе Скупштине општине, председника 
Општине и Општинског већа, образована је Општинска управа. 
 
Општинска управа: 

1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, 
председник Општине и Општинско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника 
Општине и Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима 
грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима 
из надлежности Општине; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других 
општих аката Скупштине општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, 

председник Општине и Општинско веће; 
7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности 

Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском 
већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње. 

 
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички 
неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку прав ну заштиту у остваривању 
права, обавеза и правних интереса. 
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање 
њихових права и правних интереса. 
Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и 
пружа правну помоћ. Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да 
поштује личност и достојанство грађана. 
Општинска управа доноси правне акте на основу закона и других прописа и то 
правилнике, наредбе, решења, упутства и закључке.Општинска управа може 
издавати инструкције и стручна упутства и давати објашњења. Правилнике, 
наредбе, обавезне инструкције и упутства доноси начелник Општинске управе. 
Решења доноси начелник Општинске управе, као и руководиоци одељења када се 
ради о пословима и овлашћењима из надлежности одељења. Општинском управом 
руководи начелник. За начелника Општинске управе може бити постављено лице 



које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање пет година радног искуства. 
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, 
на време од 5 година. 
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника 
Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као и 
начелник. 
 
Начелник Општинске управе: 

1.) организује, координира и усмерава рад Општинске управе; 
2.) доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 

Општинске управе, уз сагласност Општинског већа; 
3.) доноси опште акте о радним односима, дисциплинској одговорности 

запослених, о оцењивању запослених и друга нормативна акта, у складу 
са законом; 

4.) распоређује руководиоце одељења и служби,шефове одсека итд.; 
5.) решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених и 

постављених лица у Општинској управи, у складу са законом; 
6.) решава сукоб надлежности између основних унутрашњих 

организационих јединица Општинске управе; 
7.) врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим актима 

општине. 
 
Начелник Општинске управе може образовати сталне и повремене комисије, 
односно радна тела, за извршење или припрему појединих послова из делокруга 
Општинске управе. 
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и 
Општинском већу у складу са статутом и одлуком о Општинској управи. 
Општинска управа образује се као јединствени орган. 
У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних 
управних, стручних и других послова. 

7.) ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, 
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

Скупштина општине 
Начин припреме, вођење и рад седницe Скупштине општине, као и друга питања 
везана за рад Скупштине општине, регулисана су Пословником Скупштине 
општине Сента. 
Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине и предлаже 
дневни ред седнице. 
Председник  Скупштине  општине  седницу  Скупштине  општине    сазива  по 
потреби, а најмање једном у три месеца. 
Председник Скупштине општине је дужан сазвати седницу Скупштине општине у 
року од седам дана од дана подношења захтева, ако то писмено затражи 1/3 од 



укупног броја одборника, Општинско веће или Председник општине, тако да дан  
одржавања седнице буде најкасније у року од 15  дана од  дана подношења захтева. 
Ако председник Скупштине општине не закаже седницу у наведеном року, седницу 
може заказати  подносилац захтева,  а председава одборник кога одреди 
подносилац захтева. 
Писани предлог за сазивање седнице Скупштине општине   садржи предлог 
дневног реда седнице, а предложене тачке морају бити образложене и из 
надлежности Скупштине општине, утврђене законом и статутом. 
Седница Скупштине општине сазива се писмено. 
Позив за седницу садржи, дан, час и место одржавања седнице. 
Позив за седницу се доставља одборницима најкасније седам дана пре дана 
одређеног за одржавање седнице. 
Уз позив за седницу се доставља предлог  дневног реда, материјал који се односи 
на предлог дневног реда и по правилу записник са претходне седнице. 
Изузетно, у хитним случајевима, председник Скупштине општине може сазвати 
седницу Скупштине општине са роком краћим од седам дана, а дневни ред за ту 
седницу може се предложити  на самој седници, о чему ће  председник Скупштине 
на почетку седнице Скупштине дати образложење. 
Седницу води председник Скупштине општине, кога у случају спречености 
замењује заменик председника Скупштине општине. 
У случају њихове спречености, седницу води одборник кога овласти Скупштина 
општине. 
Председник Скупштине општине отвара седницу Скупштине и на основу службене 
евиденције о присутности одборника утврђује да ли постоји кворум за рад 
Скупштине, обавештава Скупштину о одборницима који су спречени да 
присуствују седници Скупштине, као и о томе ко је позван на седницу. 
Скупштина може пуноважно  да одлучује,  уколико је  на седници присутна већина 
од укупног броја одборника. 
Кворум за пуноважно одлучивање, у смислу претходног става, потребан је 
приликом утврђивања дневног реда, усвајања записника са претходне седнице и 
гласања по завршетку расправе о  тачкама дневог реда. 
Ако се утврди да не постоји потребна већина за пуноважно одлучивање, 
председник Скупштине одлаже седницу за одговарајући дан  или сат. 
О одлагању седнице обавештавају се одборници који су одсутни. 
У раду седнице Скупштине општине учествују: Председник општине, заменик 
Председника општине, чланови  Општинског већа, начелник  Општинске управе,  
други предлагачи, као и лица која председник Скупштине  општине позове на 
седницу. 
Скупштина општине доноси опште и појединачне акте. 
Општи акти Скупштине су: статут, буџет, завршни рачун, програми, планови, 
одлуке и препоруке. 
Појединачни акти Скупштине су: решења, закључци као и аутентична тумачења. 
Одлуком се нормативно уређују питања из одређених  области које спадају у 
надлежности Општине. 
Програмима и плановима се уређују питања из појединих области рада и 
надлежности Општине за предстојећи период. 



Препоруком Скупштина изражава став о појединим питањима од општег интереса 
за Општину, начин решавања појединих проблема или предлаже начин и мере које 
треба предузети ради решавања појединих питања. 
Решењем се одлучује о избору, именовању, постављењу и о другим питањима 
утврђеним законом, статутом општине и Пословником Скупштине општине. 
О  поднетој  оставци  изабраних,  именованих  и  постављених  лица  се  не 
одлучује, већ Скупштина решењем констатује престанак функције. 
Закључком се прецизирају ставови, мишљења, констатације, задужења и 
овлашћења поводом разматрања одређених питања. 
 
Закључком се решавају и друга питања из надлежности Скупштине и радних тела. 
Аутентичним  тумачењем  се  даје  тумачење  аката  или  појединих  њихових 
одредаба које доноси Скупштина. 
Предлог одлуке и другог акта за усвајање на седници Скупштине подноси 
Општинско веће, одборничка група, одборник и грађани путем грађанске 
иницијативе, у складу са законом и статутом. 
Предлог се подноси у облику у коме се  одлука или други акт доноси и мора бити 
образложен. 
Образложење мора да садржи: правни основ, разлоге  за доношење одлуке или 
другог  акта,  објашњење  циља  који  се  жели  постићи,  образложење  конкретних 
решења и процену износа финансијских средстава потребних за спровођење 
одлуке, 
односно акта. 
Предлог одлуке или другог акта, пре разматрања на седници Скупштине, 
разматрају надлежна радна тела и Општинско веће ако оно није предлагач. 
Надлежна радна тела или Општинско веће достављају мишљење о предлогу, по 
правилу, три дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине на којој се 
разматра предлог одлуке или другог акта.У оправданим случајевима овај рок може 
бити и краћи. 
Надлежно радно тело може да предложи Скупштини да прихвати предлог акта, да 
предлог акта не прихвати или да га прихвати са поднетим амандманима. 
Уколико надлежно радно тело или Општинско веће не достави мишљење о 
предлогу, Скупштина може да одлучи да се предлог акта размотри и без датог 
мишљења или одложи разматрање док се мишљење не достави у року који одреди 
Скупштина. 
Предлог за измену или допуну предлога акта који се разматра подноси се у облику 
амандмана. 
Амандман се подноси у писаном облику, са образложењем, најкасније 72 сата пре 
почетка седнице.  
Изузетно, предлагач може поднети амандман писмено и пре почетка седнице и 
усмено у току седнице све до закључења расправе. 
Уколико су на предлог акта поднети амандмани, прво се расправља о амандманима. 
У  расправи по амандману могу да учествују: подносилац амандмана, предлагач 
акта, представник одборничке групе, известилац надлежног радног тела, и то 
најдуже три минута. 



О поднетим амандманима се обавезно изјашњава предлагач, који је дужан да 
предложи Скупштини које амандмане да прихвати, а које да одбије. 
После расправе, приликом одлучивања, Скупштина гласа о сваком поднетом 
амандману појединачно, а након тога одлучује о предлогу акта. 
Амандман који подноси предлагач акта, као и амандман који је предлагач 
прихватио, постаје саставни део предлога акта и о њему се одвојено не гласа. 
Скупштина прво одлучује о приспелим амандманима радних тела Скупштине па 
Општинског већа и одборника, по редоследу чланова. 
Уколико је поднето више амандмана на исти члан предложеног акта, прво се 
одлучује о амандману којим се предлаже брисање одредбе тог члана. 
 
На изворник одлуке и другог акта Скупштине, као и на аутентично тумачење 
ставља се печат Скупштине. 
Изворником одлуке, односно другог акта или аутентичног тумачења, сматра се 
текст одлуке, односно другог акта или аутентичног тумачења усвојен на седници 
Скупштине. 
Изворник одлуке, односно другог акта Скупштине и аутентичног тумачења чува се 
у Скупштини општине. 
О изради изворника, стављању печата на њих и о њиховом чувању стара се 
секретар Скупштине општине. 

Председник општине 
Председник општине   права и дужности Председника општине извршава у складу 
са Уставом, законом и Статутом општине Сента, а у интересу грађана општине. 
Председник општине представља и заступа општину Сента, наредбодавац је за 
извршење буџета и врши друге послове утврђене законом, статутом општине Сента  
и другим актима Скупштине општине. 
Председник општине је председник Општинског већа. 
Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице, 
одговоран је за законитост рада Општинског већа и дужан је да обустави од 
примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону. 
У циљу што стручнијег припремања појединих општих аката или   обављања 
конкретних послова, Председник општине   образује радна тела и комисије. 
Општинска управа припрема акте које доноси Председник општине. 

Општинско веће 
Начин рада и одлучивања Општинског већа уређен је Пословником о раду 
Општинског већа. 
Општинско веће представља Председник општине, као  председник Општинског 
већа. 
У одсуству председника општине, Општинско већ представља заменик. 
Председник општине, je члан Општинског већа по функцији. 
Општинско веће ради и одлучује на седници. 
Седнице се сазивају по потреби. 
Председник сазива седницу, предлаже дневни ред и председава седницом. 



У случају одсуства председника, седницу може сазвати и њоме председавати 
заменик Председника општине. 
Председник  сазива седницу по сопственој иницијативи, а обавезан је да сазове 
седницу и ако исту писменим путем захтева председник Скупштине општине или 
најмање 3 члана Општинског Већа. 
Седница се сазива  најкасније три дана пре њеног одржавања. 
Седница се може сазвати и у краћем року, када за то постојe оправдани разлози. 
Уз позив за седницу доставља се предлог дневног реда, записник са претходне 
седнице и материјал за разматрање и одлучивање. 
Позив за седницу са предлогом дневног реда, записник са претходне седнице и 
материјал за разматрање и одлучивање, по правилу, дистрибуира се електронским 
путем. 
Материјал који се разматра на седници Општинског већа припремају основне 
организационе јединице Општинске управе у чијем делокругу су питања на која се 
материјал односи. 
Материјал чине: прописи и други општи акти, појединачни акти и студијско- 
аналитички материјали. 
У припреми материјала, ако исти не припрема Општинска управа, обрађивач 
обавезно прибавља мишљење надлежне основне организационе јединице о 
ускађености истог са законом и другим прописом, односно када је у питању 
заштита имовинских права и интереса општине, мишљење општинског 
правобраниоца. 
Нацрт општег акта припрема се у форми  у којој се акт доноси и садржи: 
нормативни део, образложење и преглед одредаба које се мењају. 
Нацрт појединачног акта припрема се у форми у којој се акт доноси. 
Акт који доноси Општинско веће, обрађивач припрема и доставља у форми 
предлога. 
Председник одређује коме се упућује позив са материјалом за седницу. 
На седницу се позивају, поред чланова Општинског већа, председник и заменик 
председника Скупштине општине, секретар Скупштине општине, начелник и 
заменик начелника Општинске управе, представници основних организационих 
јединица и других обрађивача чији се материјали разматрају. 
На седницу се могу позвати  и  представници јавних  предузећа, установа, других 
органа и организација који својим учешћем могу допринети решавању питања која 
су на дневном реду. 
Општинско веће ради и одлучује на седници на којој присуствује већина чланова. 
Члан Општинског већа има право да предложи измене и допуне дневног реда. 
Амандман који подноси Општинско веће, на предлог акта чији је предлагач 
Општинско веће, обрађивач припрема у облику у коме га усваја Скупштина 
општине. 
 
 
 



8.)  УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА, ПОСТУПАК РАДИ 
ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Одељење за општу управу и друштвене делатности  
 
Начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности 
---------------------, дипл. правник 
Општинска управа општине Сента, Главни трг бр.1. Канцеларија бр. 16. 
Телефон : 024/655-480, 
064/ 872 5320 
Маил адреса ; 
РАД СА СТРАНКАМА: 

1.) поступа у својству Саветника за права пацијената; 
2.) решава о захтевима за промену личног имена; 
3.) решава о захтевима за промену презимена детета; 
4.) решава о захтевима упис личног имена на језику и писму припадника 

националне мањине; 
5.) решава по захтевима за исправку грешака у матичној књизи рођених, 

венчаних и умрлих; 
6.) решава о упису у бирачки списак, о роменама у бирачком списку и о 

брисању из бирачког списка; 
7.) решева о захтеву за за упис у посебан бирачки списак националне 

мањине; 
8.) решава о захтевима о утврђивању статуса заштићеног купца електричне 

или топлотне енергије 
9.) решава о остваривању права на накнаду зараде за време породиљског 

одсусуства и одсуства са рада ради неге детета; 
10.) решава о остваривању права на накнаду зараде за време одсуства са 

рада ради посебне неге детета; 
11.) решава о остваривању права на дечији додатак; 
12.) решава о стваривању права на родитељски додатак; 
13.) решава о остваривању права на новчану помоћ породици у којој се роди 

треће дете; 
14.) решава о остваривању права на новчану помоћ породици са децом на 

територији општине Сента; 
15.) решава о остваривању права на новчану помоћ за прворођено дете у 

Новој години; 
16.) решава о остваривању права на помоћ породици у којој се роде тројке, 

односно четворке; 
17.) решава о стицању својства ратног војног инвалида по основу ране, 

повреде, озледе или болести; 
18.) решава о стицању својства мирнодопског војног инвалида по основу 

ране, повреде, озледе или болести; 
19.) решава о повећању процента војног инвалидитета; 
20.) решава о остваривању права на породичну инвалиднину; 



21.) решава о остваривању права на увећање породичне инвалиднине; 
22.) решава о остваривању права на породичну инвалиднину по умрлом 

војном инвалиду; 
23.) решава о остваривању права на борачки додатак; 
24.) решава о остваривању права на здравствену заштиту војних и 

породичних инвалида; 
25.) решава о остваривању здравствене заштите брачног друга и деце војног 

инвалида; 
26.) решава о остваривању права на ортопедска и друга помагала војног 

инвалида; 
27.) решава о остваривању права на путничко моторно возило војног 

инвалида; 
28.) решава о остваривању права на једнократну помоћ по основу смтри 

војног инвалида; 
29.) решава о остваривању права на бесплатну и повлашћену вожњу војног 

инвалида; 
30.) решава о остваровању ппава на накнаду за исхрану и смештај војног 

инвалида за време путовања и боравка у другом месту по  позиву 
надлежног органа; 

31.) решава о остваривању права на негу и помоћ војног инвалида; 
32.) решава о остваривању права на ортопедски додатак војног инвалида; 
33.) решава о остваривању права на накнаду за време незапослености 

ратних војних инвалида од I-IV групе инвалидитета; 
34.) решава о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања умрлог 

носиоца „Партизанске споменице 1941“; 
35.) решава о остваривању права на  месечно новчано примање по основу 

незапослености ратних  војних инвалида од V до X групе инвалидитета; 
36.) решава о остваровању шрправа на породични додатак војног инвалида; 
37.) решава о  осрваривању права на  месечно  новчано  примање војних  

инвалида и корисника породичне инвалиднине; 
38.) репава о остваривању права на стицање својства цивилног инвалида 

рата и права на личну инвалиднину; 
39.) решава о остваривању права на додатак на негу и помоћ од стране 

другог лица; 
40.) решава о остваривању права на ортопедски додатак цивилном инвалиду 

рата; 
41.) решава о остваривању права на здравствену заштиту цивилних 

инвалида рата; 
42.) решава о остваривању права на месечно новчано примање цивилног 

инвалида рата; 
43.) решава о остваривању права на накнаду погребних трошкова цивилних 

инвалида рата; 
44.) решава о остваривању права на бесплатну и повлашћену вожњу 

цивилних инвалида рата; 



45.) решава о остваривању права на накнаду за исхрану и смештај цивилног 
инвалида рата за време путовања и боравка у другом месту по позиву 
надлежног органа; 

46.) решава о остваривању права на месечно новчано примање бораца; 
47.) решава о остваривању права на увећање месечног новчаног примања 

бораца; 
48.) решава о остваривању права на увећање месечног новчаног примања по 

основу везаности за постељу, односно додатка за негу бораца; 
49.) решава о остваривању права на накнаду погребних трошкова бораца; 
50.) решава о остваривању права на помоћ у случају смтри борца; 
51.) решава о остваривању права на накнаду трошкова смештаја бораца у 

установу социјалне заштите; 
52.) решава о  остваривању права на  материјално обезбеђење чланова  

породице лица на обавезној  војној служби; 
53.) решава  о  остваривању  права на коришћење паркинг места за особе са  

инваидитетом  на триторији општине Сента. 
 
Технички послови у вези остваривања права на накнаду зараде за време 
породиљског одсуства и признавања права у области борачко-инвалидске заштите 
– сарадник 
 
ИБОЉА ПОЧ, економиста 
Општинска управа општине Сента, Главни трг бр.1. Канцеларија бр. 31. 
Телефон : 024/655-428 
064/ 872 5364 
Маил адреса :  pocs@zenta-senta.co.rs 
РАД СА СТРАНКАМА: 

1.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања 

2.) права на накнаду зараде за време породиљског одсусуства и одсуства са 
рада ради неге детета; 

3.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези  остваривања права на накнаду зараде за време 
одсуства са рада ради посебне неге детета; 

4.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези о стваривању права на родитељски додатак; 

5.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези   остваривања права на новчану помоћ породици у 
којој се роди треће дете; 

6.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези  остваривања права на новчану помоћ породици са 
децом на територији општине Сента; 

7.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на новчану помоћ за прворођено 
дете у Новој години; 
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8.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези  остваривања права на помоћ породици у којој се 
роде тројке, односно четворке; 

9.) обавља  административно  техничке  послове  припремања  предмета  за  
одлучивање  у  вези  о  стицању својства ратног војног инвалида по 
основу ране, повреде, озледе или болести; 

10.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези стицања својства мирнодопског војног инвалида по 
основу ране, повреде, озледе или болести; 

11.) обавља  административно  техничке  послове  припремања  предмета  за  
одлучивање  у  вези  повећања процента војног инвалидитета; 

12.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на породичну инвалиднину; 

13.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на увећање породичне 
инвалиднине; 

14.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање  у вези остваривања права на породичну инвалиднину по 
умрлом војном инвалиду; 

15.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на борачки додатак; 

16.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на здравствену заштиту војних и 
породичних инвалида; 

17.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања здравствене заштите брачног друга и 
деце војног инвалида; 

18.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на ортопедска и друга помагала 
војног инвалида; 

19.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на путничко моторно возило 
војног инвалида; 

20.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези о остваривању права на једнократну помоћ по 
основу смтри војног инвалида; 

21.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на бесплатну и повлашћену 
вожњу војног инвалида; 

22.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваровања ппава на накнаду за исхрану и смештај 
војног инвалида за време путовања и боравка у другом месту по позиву 
надлежног органа; 

23.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези   остваривања права на негу и помоћ војног 
инвалида; 



24.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на ортопедски додатак војног 
инвалида; 

25.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези о остваривању права на накнаду за време 
незапослености ратних војних инвалида од I-IV групе инвалидитета; 

26.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на накнаду трошкова 
сахрањивања умрлог носиоца „Партизанске споменице 1941“; 

27.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на месечно новчано примање по 
основу незапослености ратних војних инвалида од V до X групе 
инвалидитета; 

28.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваровања права на породични додатак војног 
инвалида; 

29.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези осрваривања права на месечно новчано примање 
војних инвалида и корисника породичне инвалиднине; 

30.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на стицање својства цивилног 
инвалида рата и права на личну инвалиднину; 

31.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на додатак на негу и помоћ од 
стране другог лица; 

32.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на ортопедски додатак цивилном 
инвалиду рата; 

33.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на здравствену заштиту 
цивилних инвалида рата; 

34.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на месечно новчано примање 
цивилног инвалида рата; 

35.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на накнаду погребних трошкова 
цивилних инвалида рата; 

36.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на бесплатну и повлашћену 
вожњу цивилних инвалида рата; 

37.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на накнаду за исхрану и смештај 
цивилног инвалида рата за време путовања и боравка у другом месту по 
позиву надлежног органа; 



38.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези о остваривању права на месечно новчано примање 
бораца; 

39.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на увећање месечног новчаног 
примања бораца; 

40.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на увећање месечног новчаног 
примања по основу везаности за постељу, односно додатка за негу 
бораца; 

41.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на накнаду погребних трошкова 
бораца; 

42.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на помоћ у случају смтри борца; 

43.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на накнаду трошкова смештаја 
бораца у установу социјалне заштите; 

44.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези остваривања права на материјално обезбеђење 
чланова породице лица на обавезној војној служби; 

45.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези  остваривања права на коришћење паркинг места за 
особе са инваидитетом на триторији општине Сента. 

 
Технички послови у вези остваривања права на дечији додатак – сарадник 
 
МАРТА РОЖА, економиста 
 
Општинска управа општине Сента, Главни трг бр.1. Канцеларија бр. 31. 
Телефон : 024/655-428 
064/ 872 5365 
Маил адреса : rozam@zenta-senta.co.rs 
 
РАД СА СТРАНКАМА: 

1.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
одлучивање у вези  остваривања права 

2.) на дечији додатак; 
3.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 

одлучивање у вези  остваривања права на новчану помоћ породици у 
којој се роди треће дете; 

4.) обавља административно  техничке послове припремања предмета  за 
одлучивање  у вези    остваривања статуса и положаја избеглих и 
прогнаних лица; 

5.) пружа подршку у спровођењу послова збрињавања и организовања 
смештаја избеглица; 
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6.) учествује у активностима обезбеђивања повратка у ранија 
пребивалишта избеглих и прогнаних лица; 

7.) пружа подршку у припреми предлога програма социјалне заштите 
социјално угрожених лица; 

8.) пружа  подршку  у  изради  социјалне  карте  у  сарадњи  са  Центром  
за  социјални  рад;  сарађује  са Комесаријатом за избеглице Републике 
Србије, Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама, у 
циљу прикупљања или размене информација. 

 
Технички послови у вези вођења бирачких спискова – виши референт 
 
ТЕОДОРА НАЂ МЕЉКУТИ 
 
Општинска управа општине Сента, Главни трг бр.1. 
Канцеларија бр. 3. Телефон : 024/655-425 
064/ 872 5363 
Маил адреса : teodora@zenta-senta.co.rs 
 
РАД СА СТРАНКАМА: 

1.) обавља административно  техничке послове припремања предмета  за 
одлучивање  о  упису  у бирачки списак, о роменама у бирачком списку 
и о брисању из бирачког списка; 

2.) обавља административно техничке послове припремања предмета за 
решевање о захтеву за за упис у посебан бирачки списак националне 
мањине. 

 
Матичар матичног подручја Сента 
 
ГОРДАНА БАЛО 
Општинска управа општине Сента 
Сента, Главни трг бр. 1. 
Канцеларија бр. 1 
Телефон: 024/566-421 
064/872 5361 
Маил адреса: bgordana@zenta-senta.co.rs 
 
Матичара матичног подручја Торњош-Кеви – послови месне канцеларије Торњош – 
Кеви 
 
АРПАД КИШ БИЧКЕИ Торњош, ул. Светог Стевана бр. 7. Телефон: 024/4841-002 
064/872 5345 
Маил адреса:  arpad@baulink.net 
Кеви, ул. Арањ Јаноша бр. 2. 
Телефон: 024/846-020 
064/872 5345 
Маил адреса: mzkevi@baulink.net 
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Заменик матичара матичног подручја Сента 
ГОРДАНА ЂЕКИЋ Сента, Главни трг бр. 1. Канцеларија бр. 1 
Телефон: 024/566-421 
064/872 5362 
Маил адреса: gordana.dekic@zenta-senta.co.rs 
 
Заменик матичара матичног подручја Сента 
ЕДИТ ФЕНДРИК Сента, Главни трг бр. 1. Канцеларија бр. 1 
Телефон: 024/566-421 
064/872 5344 
Маил адреса: edit.fendrik@zenta-senta.co.rs 
РАД СА СТРАНКАМА: 

1.) издавање уверења о слободном брачном стању; 
2.) решавање о захтеву за склапање брака; 
3.) обављање склапања брака; 
4.) упис рођења детета у матичну књигу рођених; 
5.) састављање записника о признању очинства; 
6.) издавање смртовнице; 
7.) упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих; 
8.) издавање извода и уверења из матичних књига рођених, венчаних и 

умрлих; 
9.) послови пријема и обраде поднесака, послови овере потписа, преписа и 

рукописа 
Послови пријема и обраде поднесака, послови овере потписа, преписа и рукописа 
МОНИКА МИХОК Сента, Главни трг бр. 1. Пријемна канцеларија Телефон: 
024/566-422 
064/872 5391 
Маил адреса: maticari@zenta-senta.co.rs 
 
АНИКО СЕЛ Сента, Главни трг бр. 1. Пријемна канцеларија Телефон: 024/566-422 
064/872 5390 
Маил адреса: allampolg@zenta-senta.co.rs 
 
РАД СА СТРАНКАМА: 

1.) врши непосредан пријем странака и поднесака (захтева, предлога, 
молби, пријава, рачуна, трансфера, жалби, 

2.) приговора и др.) којима се грађани, правна лица и друге странке 
обрађују органима општине, 

3.) обрађује поднеске за издавање јавних исправа, извода из матичних 
књига и уверења о држављанству, пристигле путем електронске поште, 

4.) обавља административно техничке послове у вези издавања јавних 
исправа, 

5.) обавља послове оверавања потписа, рукописа и преписа према Закону о 
оверавању потписа, рукописа и преписа и Упутства о облику и начину 
вођења уписника о начину оверавања потписа, рукописа и преписа. 

 
Руководилац одсека за друштвене делатности 
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ДЕЖЕ КЕЧКЕШ дипл. правник Сента, Главни трг бр. 1. Канцеларија бр. 30 
Телефон: 024/566-427 
064/872 5420 
Маил адреса: deze.keckes@zenta-senta.co.rs 
 
РАД СА СТРАНКАМА: 

1.) решава о регресирање трошкова боравка деце у Дечјем вртићу 
„Снежана – Hófehérke“у Сенти 

 
Просветни инспектор 
ЕНДРЕ РОЖА Сента, Главни трг бр. 1. Канцеларија бр. 30 
Телефон: 024/566-427 
064/872 5325 
Маил адреса: nspr@zenta-senta.co.rs 
 
РАД СА СТРАНКАМА: 
У оквиру овлашћења утврђених законом Просветни инспектор врши контролу: 

1.) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у 
области образовања и васпитања и општих аката, 

2.) остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, 
односно старатеља и запослених, 

3.) остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, 
односно старатеља, 

4.) обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од 
дискриминације, насиља, злостављања, 

5.) занемаривања и страначког организовања и деловања у установи, 
6.) поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно 

Закону о основама система образовања и васпитања, 
7.) испуњеност прописаних услова за спровођење испита, 
8.) прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у 

поступку поништавања јавних исправа које издаје установа. 
 
Послови координатора пријемне канцеларије 
ЕВА КОВАЧ БИРКАШ Сента, Главни трг бр. 1. Пријемна канцеларија Телефон: 
024/566-452 
064/872 5395 
Маил адреса: k.b.eva@zenta-senta.co.rs 
 
Послови пријема захтева за остваривање породиљских права и  права на 
родитељски и дечији додатак - технички послови у вези са остваривањем трошкова 
боравка деце у предшколској установи 
ЕРИКА ЈУХАС  
Сента, Главни трг бр. 1. Пријемна канцеларија Телефон: 024/566-452, 064/872 5374 
Маил адреса: 
 
Послови поштанског шалтера у пријемној канцеларији - виши референт 
АНЂЕЛКА ФАРАГО  
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Сента, Главни трг бр. 1. Пријемна канцеларија Телефон: 024/566-452, 064/872 5379 
Маил адреса: andjelka@zenta-senta.co.rs 
 

1.) Послови Саветника за заштиту права пацијената 
 
Правни основ: 

1.) Закон о правима пацијената ( „ Сл. гласник РС“ број 45/13) 
2.) Правилник о начину поступања по приговору,образцу и садржају 

записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената ( „Сл. 
гласник РС“ број 71/13). 

 
Права пацијената по којима саветник пацијената поступа, дефинисана 
Законом о правима пацијената су : 
− право на доступност здравствене заштите, 
− право на информације, 
− право на превентивне мере, 
− право на квалитет пружања здравствене услуге, 
− право на безбедност пацијента,право на обавештење, 
− право на слободан избор,право на друго стручно мишљење, 
− право на приватност и поверљивост, 
− право на пристанак, 
− право на увид у медицинску документацију, 
− право на поверљивост података о здравственом стању пацијента, 
− право пацијента који учествује у медицинском истраживању, 
− право детета у стационарним здравственим установама, 
− право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну 

здравствену установу, 
− право на олакашање патњи и бола, 
− право на поштовање пацијентовог времена, 
− право на приговор, 
− право на накнаду штете. 

 
Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим 
приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената. 
 
 
 
 
П  Р   И   Г   О   В   О  Р 
САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 
 
24400 Сента, Главни трг бр. 1. 
 
- Име, презиме и адреса подносиоца приговора: _____________________________________ 
- Име и презиме пацијента: ______________________________________________________ 
- Име једног родитеља: __________________________________________________________ 
- Година рођења пацијента: Изјава подносиоца приговора: ____________________________ 
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Прилог: 

− фотокопија личне карте; ___________________________________________________ 
− фотокопија медицинске документације 

с којим пацијент располаже. _______________________________________________ 
 
 
Потпис подносиоца приговора  

 
 

 
ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА 

Законски основ: 
Породични закон ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015) 
 
Право на промену личног имена: 

1.) Право на промену личног имена има свако лице које је навршило 15. 
годину живота и које је способно за расуђивање. 

2.) Дете које је навршило 10. годину живота и које је способно за 
расуђивање има право на давање сагласности са променом личног 
имена. 

 
Ко нема право на промену: 
Право на промену личног имена нема: 

1.) лице против кога се води кривични поступак за дело за које се гони по 
службеној дужности; 

2.) лице које је осуђено за кривично дело за које се гони по службеној 
дужности док казна није извршена односно док трају правне последице 
осуде; 

3.) лице које променом личног имена намерава да избегне неку своју 
обавезу; 

4.) лице које намерава да промени име у погрдно име, име којим се вређа 
морал или име које је у супротности са обичајима и схватањима 
средине. 

 
ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА СУПРУЖНИКА 

Супружници се приликом склапања брака могу споразумети да сваки од њих: 
задржи своје презиме; 
 



уместо свог узме презиме другог супружника; 
1.) свом презимену дода презиме другог супружника односно презимену 

другог супружника дода своје презиме. 
2.) Супружник који је променио презиме склапањем брака може у року од 

60 дана од дана престанка брака узети презиме које је имао пре 
склапања брака. 

3.) Стварна и месна надлежност 
4.) Захтев за промену личног имена подноси се општинској управи на 

чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште, односно 
боравиште. 

5.) Жалбу против решења о одбијању захтева за промену личног имена 
подносилац може изјавити министарству надлежном за породичну 
заштиту у року од 15 дана од дана пријема решења. 

6.) Такса: 770 динара по тарифном броју 1. и 219. Закона о републичким 
административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - 
испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - 
усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - 
усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 
45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015,50/2016 - усклађени 
дин. изн. и 61/2017 - усклађени дин. изн.) 

Сврха дознаке: Републичка административна такса Прималац: Републичка 
административна такса Жиро рачун број:  
840-742221843-57 
Позив на број: 97   84-231 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА  
Одељење за општу управу и друштвене делатности Дана: 
С е н т а 
 
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА 
Презиме и име: Датум рођења: ___________________________________________________ 
Место, општина и држава рођења: Презиме и име оца: _______________________________ 
Презиме и име и девојачко презиме мајке: _________________________________________ 
Пребивалиште и адреса: 
 
Молим да ми се одобри промена:  ИМЕ  - ПРЕЗИМЕ  - И ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
са: ___________________________________________________________________________ 
на: ___________________________________________________________________________ 
тако да ће убудуће моје лично име гласити: ________________________________________ 
 
Разлог промене: 
 
 



 
 
 
 
 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 
(име и презиме) (својеручни потпис) ______________________________________________ 
(број личне карте и ПС) _________________________________________________________ 
(место, улица и број, улаз, спрат и бр. стана) _______________________________________ 
 
УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛОЖЕНО: 

1.) Извод из матичне књиге рођених 
2.) Извод из матичне књиге венчаних (ако се промена презимена тражи 

због чињенице развода брака, у изводу из матичне књиге рођених и 
матичне књиге венчаних, мора бити уписана чињеница развода брака) 

3.) Уверење да против лица које тражи промену личног имена није 
отворена истрага за кривично дело које се 

4.) гони по службеној дужности (издаје суд) 
5.) Фотокопија важеће личне карте или потврда о пребивалишту 
6.) Потврда (уплатница) о плаћеној адм. такси 

 
ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА ДЕТЕТА 

1. Промена  презимена малолетног детета  
 
Законски основ: 
Породични закон ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015) 
 
Детету се може променити презиме: 

1. утврђивањем материнства односно очинства; 
2. оспоравањем материнства односно очинства. 

Усвојеном детету може се променити презиме према презимену једног или оба 
усвојитеља. 
Дете које је променило презиме усвојењем може после престанка усвојења 
поништењем узети своје презиме. 
 
Стварна и месна надлежност: 
Захтев за промену личног имена подноси се општинској управи на чијем подручју 
подносилац захтева има пребивалиште, односно боравиште. 
Жалбу против решења о одбијању захтева за промену личног имена подносилац 
може изјавити министарству надлежном за породичну заштиту у року од 15 дана 
од дана пријема решења. 
 

7.) Такса: 770 динара по тарифном броју 1. и 219. Закона о републичким 
административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - 
испр.,61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - 
усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - 



усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 
45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 50/2016 - усклађени 
дин. изн. и 61/2017 - усклађени дин. изн.) 

 
Сврха дознаке: Републичка административна такса Прималац: Републичка 
административна такса Жиро рачун број: 840-742221843-57 
Позив на број: 97   84-231 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА Одељење за општу управу и 
друштвене делатности Дана: ______________ 
С е н т а 
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ПРЕЗИМЕНА МАЛОЛЕТНОГ ДЕТЕТА Подаци о 
малолетном детету: 
Презиме и име: ________________________________________________________________ 
Датум рођења: _________________________________________________________________ 
Место, општина и држава рођења: Презиме и име оца: _______________________________ 
Презиме и име и девојачко презиме мајке: _________________________________________ 
 
Промена се тражи (заокружити): ИМЕ  - ПРЕЗИМЕ  - И ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
 
са: ___________________________________________________________________________ 
 
на: ___________________________________________________________________________ 
 
тако да ће убудуће лично име гласити: _____________________________________________ 
 
Разлог промене: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛОЖЕНО: 

− лична карта родитеља, 
− извод из матичне књиге рођених за дете, 
− уверење Основног суда у Сенти да се против детета не води истрага, није 

подигнута оптужница која је стала на правну снагу, нити оптужни предлог 
код Основног суда у Сенти и код Вишег суда у Суботици, 

− уверење   Полицијске   станице   Сента   о пребивалишту детета, 
− правоснажна судска пресуда о утврђивању материнства односно очинства, 



− правоснажна судска пресуда о оспоравању материнства односно очинства, 
− одлука о усвојењу детета. 
− административна такса 
−  

САГЛАСНИ РОДИТЕЉИ: 
 
1. 
(име и презиме) (број личне карте и ПС) ___________________________________________ 
(место, улица и број, улаз, спрат и бр. стана) _______________________________________ 
 
2. 
(име и презиме) (број личне карте и ПС) ___________________________________________ 
(место, улица и број, улаз, спрат и бр. стана)  
(Подаци за другог родитеља уколико се промена  
тражи за малолетно лице) _______________________________________________________ 
 
НАКНАДНИ УПИС ЛИЧНОГ ИМЕНА  НА ЈЕЗИК У  И ПИСМУ ПРИПАДНИКА  
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
Законски основ: 
Закон о матичним књигама ("Сл. гласник РС", бр. 20/2009 и 145/2014) 
Лично име детета, родитеља, супружника и умрлог уписује се у матичну књигу на 
српском језику, ћириличким писмом, а припадници националне мањине имају 
право на упис личног имена према језику и правопису националне мањине, што не 
искључује паралелан упис личног имена и на српском језику, ћириличким писмом. 
У случају да лично име припадника националне мањине није уписано у матичну 
књигу на језику и писму припадника националне мањи не пре закључења основног 
уписа, припадник националне мањине то право може остварити и после закључења 
основног уписа на начин уређен чланом 26. Закона о матичним књигама. 
Такса: Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
ЗАХТЕВ 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА Одељење за општу управу и 
друштвене делатности Дана: ____________ 
С е н т а 
 
З А Х Т Е В 
ЗА НАКНАДНИ УПИС ЛИЧНОГ ИМЕНА У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ НА 
МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ 
 



Рођен/а сам ______________ год. и уписан/а сам у Матичну књугу рођених која се 
води за матично подручје Сента под личним именом на српском језику: 
_____________________________________. 
Молим да ми се одобри накнадни упис мог личног имена у Матичну књигу 
рођених и на мађарском језику и правопису: 
 
Молим да се накнадни упис мог личног имена на мађарском језику и правопису 
упише и у: 

− Матичну књигу венчаних која се води за матично подручје _________ под 
текућим бројем ________за годину________, 

− Матичну књигу рођених за: __________који(а) је рођен(а) у _________дана: 
_____________. 

 
У Сенти, дана ______________ године. Уз захтев прилажем: 
1.Фотокопију личне карте 
 
Подносилац захтева _____________________________ 
 
Лично име: _____________________________________ 
Пребивалише:___________________________________ 
Број лк: ___________________ ПС _________________ 
Телефн:_______________________ 
 
ПОТПИС _____________________ 
 
ЗАХТЕВ 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА Одељење за општу управу и 
друштвене делатности Дана: _____________ 
С е н т а 
 
ЗАХТЕВ 
ЗА НАКНАДНИ УПИС ЛИЧНОГ ИМЕНА ДЕТЕТА ДО 15 ГОДИНА У 
МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ 
 
Моје дете које је рођено ___________ год. уписано је у Матичну књигу рођених, 
која се води за матично подручје Сента  под личним именом уписаном на српском 
језику: ______________. 
Молим да ми се одобри накнадни упис личног имена детета у  
Матичну књигу рођених и на мађарском језику и 
правопису:______________________________. 
 
У Сенти, дана ________________ године.  



Уз захтев прилажем: 
1. Фотокопије личних карата 

 
Подносилац/оци захтева-родитељ/и 
 
Лично име мајке:____________________ Пребивалиште: _________________ Број 
лк: ____________ ПС _______________ 
Лично име оца: ______________________ Пребивалиште: _________________ Број 
лк: ____________ ПС _______________ 
Телефон мајке:_________________, Телефоноца: _____________________ 
 
                ПОТПИС                                                       ПОТПИС 
 
______________________                              ______________________   
 
 
ИСПРАВЉАЊЕ ГРЕШАКА У  МАТИЧНОЈ КЊИЗИ РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И 
УМРЛИХ 
Правни основ: 
Закон о матичним књигама ("Сл. гласник РС", бр. 20/2009 и 145/2014) 
 
О захтеву решава општинска управа, надлежна према месту вођења матичне књиге. 
Подаци уписани у матичне књиге не смеју се прецртавати, брисати или 
преправљати. 
Грешке у матичним књигама које су уочене пре закључења уписа, исправља 
матичар, у складу са прописом којим се уређује начин вођења матичних књига. 
Грешке у матичним књигама које су уочене после закључења уписа, матичар може 
исправити само на основу решења Општинске управе општине 
Сента. 
Поступак исправке грешке води се по службеној дужности или на захтев странке, 
односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес, у 
складу са прописом којим се уређује општи управни поступак. 
Такса: Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе 
 
ЗАХТЕВ 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКТАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПТИНЕ СЕНТА Одсек за грађанска стања и општу 
управу Дана: ____________________ 
С е н т а 
 
 
 
 
 



ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ 
 
МОЛИМ  ДА МИ СЕ ОДОБРИ ИСПРАВКА ПОДАТАКА У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ 
____________________________ 
 
(навести којој) ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ___________,  ПОД ТЕКУЋИМ 
БРОЈЕМ ________ ЗА ГОДИНУ_______ 
Тако да се у рубрици УМЕСТО: УПИШЕ: __________________________________ 
као што је до сада било уписано. 
 
Презиме и име: Датум рођења: 
________________________________________________ 
Место, општина и држава рођења: Име и презиме и име оца: 
______________________ 
Презиме и име и девојачко презиме мајке: Пребивалиште и адреса: 
_________________ 
 
Врста исправке: 
(нпр: име / презиме / датум рођења / име и /или презиме оца или мајке/девојачко 
презиме мајке / датум рођења оца / мајке / место рођења оца / мајке / 
погрешно уписана констатација Погрешно уписан податак: Исправан податак: 
___________________________________ 
 
Разлог исправке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уз захтев треба приложити: 

1.) фотокопију важеће личне карте (стр. 1- 4) подносиоца захтева 
2.) извод из МКР (МКВ, МКУ) у који  је уписан погрешан податак 
3.) извод из МКР лица за које се врши исправка података 
4.) извод из МКВ лица за које се врши исправка података 
5.) извод из МКВ за родитеље лица за које се врши исправка података 
6.) изводи из МКР за родитеље лица за које се врши исправка података 
7.) изводи из МКР за децу лица за које се врши исправка података 
8.) уверење о држављанству лица за које се врши исправка података 

 
 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  
Име и презиме: Пребивалиште: ___________________ 
Бр. лк: __________________ ПС __________________ 



ТЕЛЕФОН  
фиксни: ______________________ 
мобилни: _____________________ 
 
 
(својеручни потпис) 
 
Упис у бирачки списак, о  променама у бирачком списку и о брисању из бирачког 
списка 
 
Право да буде уписан у бирачки списак има свако лице са пребивалиштем на 
територији Републике Србије који је истовремено и југословенски држављанин, 
који је напунио 18 година и има правну способност . 
Бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог 
закључења општинске управа, а од његовог закључе ња па све до 72 часа пре дана 
избора министарство надлежно за послове управе. 
Бирач се уписује у бирачки списак према месту пребивалишта. 
Бирач који има боравиште у иностранству, уписује се у бичаки списак према 
последњем пребивалишту пре одласка у иностранство. 
Онлине провера уписа у бирачки списак доступан је грађанима на    веб    адреси:   
http://www.zenta-senta.co.rs  бирањем    ставке бирачког списка из менија виртуални 
матичар. 
Увид у податке је направљен тако да се до података о упису може доћи само 
преко   матичног   броја   грађана   (ЈМБГ)   што   гарантује   приватност   података.  
За одређено лице се подаци могу добити само ако се зна његов матични број и не 
постоји   могућност   промене  података   (путем  Интернета). 
Уколико је грађанин уписан у бирачки списак, презентују се подаци о грађанину 
којисе воде у бирачком списку и то: презиме и име, адреса становања и адреса 
гласања (бирачко   место). 
Уколико грађанин није уписан у бирачки списак, потребно је да се са личном 
картом јави у канцеларију 2 ради уписа у бирачки списак. 
Упис   у  бирачки   списак   спроводи  Одељење  за  општу   управу и друштвене 
делатности  по   службеној дужности на основу матичне књиге рођених коју води 
за своје подручје и извештаја Секретаријата унутрашњих послова. Грађанин има 
право да у свако време изврши увид у бирачки списак и утврди да ли је уписан. 
Грађанин има обавезу да приликом промене места боравка, као и пребивалишта, ту 
промену пријави општинском органу. 
Сваки грађанин може општинској управи поднети захтев за промену у бирачком 
списку ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а 
нема бирачко право или нема бирачко право на подручју јединице локалне 
самоуправе у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из 
бирачког списка није правилно уписан. 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

− захтев 
− извод из матичне књиге умрлих 
− решење о отпусту из држављанства 

http://www.zenta-senta.co.rs/


− решење о лишавању пословне способности 
ТАКСА: Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе 
 
 
ЗАХТЕВ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Дана: 
__________________ 
С е н т а 
 
 
 
 
 
 
З А Х Т Е В / K É R E L E M 
 
за упис у бирачки списак општине Сента / Zenta község választói névjegyzékébе történő 
felvételre 
 
Подносилац захтева / A kérelmező: ПРЕЗИМЕ /  CSALÁDI NEVE: 
___________________________ 
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА / EGYIK SZÜLŐJÉNEK NEVE: 
_________________________________ 
ИМЕ / UTÓNEVE: ________________________________ 
ПОЛ / A KÉRELMEZŐ NEME: _________ГОДИНА РОЂЕЊА / SZÜLETÉSI 
ÉVE:______________ 
ЈМБГ / SZEMÉLYI SZÁMA: _______________, БРOJ ЛИЧНЕ КАРТЕ / SZEMÉLYI  
IGAZOLVÁNYÁNAK SZÁMA: __________ 
издата у МУП-у / ПУ  / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG: _________________________ 
МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА / ÁLLANDÓ LAKHELYE: __________________ 
ОПШТИНА / KÖZSÉG / VÁROS: ___________УЛИЦА И БРОЈ / UTCA ÉS HÁZSZÁM: 
_____________ТЕЛЕФОН / ТELEFON: __________ 
 
Ја / Alulírott:  
(презиме / családi név) __________________ (име родитеља  / szülő neve) ______________ 
(име / utónév) ____________ 
 
подносим захтев за упис у бирачки списак општине Сента, у складу са  чланом 10. и 12. 
став 3. Закона о  избору народних посланика (,,Сл.гласник РС,, број 35/2000, 57/2003 – 
одлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – ипр. др. закона, 18/2004, 101/2005 – др. закон, 
85/2005 – др. закон и 104/2009 – др. закон). 
A népkéviselők megválasztásáról szóló törvény (,,SZK Hivatalos lapja, 35/2000 sz., 57/2003 – 
одлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – ипр. др. закона, 18/2004, 101/2005 – др. закон, 
85/2005 – др. закон и 104/2009 – др. закон), 10. és 12. szakasza 3. bekezdése alapján, 
kérelmezem felvételemet a választói névjegyzékébe. 
 



У / Kelt: ____________, датум / dátum:________________ 
Подносилац захтева / Kérelmező: ____________________ 
                                                              (потпис / aláírás) 
*Напомена:  сви  подаци  попуњавају се  читко,  штампаним словима и  идентично  
као  што  су  уписани у личној карти. 
*Megjegyzés: minden adatot olvashatóan kell kitölteni, nyomtatott betűkkel és a 
személyi igazolványban szereplő adatokkal azonos módon. 
ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ ПОДАТАКА У БИРАЧКОМ СПИСКУ 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Датум: 
С е н т а 
 
ПРЕДМЕТ:   З  А  Х Т  Е  В за исправку података у бирачком списку  
Молим Вас да извршите  исправку у бирачком списку општине Сента ЗА : 
________________ ЈМБГ:________________ 
 
Адреса стана:_____________________ 
 
Место:___________________________ 
 
 
Податак / подаци на које тражим 
исправку:________________________________________________ 
 
тако да исправно треба да 
гласи:_________________________________________________________ 
 
У прилогу Вам подносим 
 
1.  извод из матичне књиге рођених / венчаних 
2.  фотокопију личне карте 
2.   друго и 
то:_____________________________________________________________________
___ 
 
Дана:____________у________________ 
 
 
Потпис подносилац  захтева 
 
 
 
 
 



ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Дана: 
С е н т а 
 
ПРЕДМЕТ:   З  А  Х Т  Е  В за брисање из бирачког списка 
 
Молим Вас да извршите  брисање из бирачког списка општине Сента 
 
ЗА :__________________ЈМБГ:_________________ Адреса 
стана:______________________________ 
 
Место:_____________________________ 
 
Разлог, основ:____________________________________________________ 
(смрт, отпуст из државњанства, одсељење, лишење пословне способности) 
 
У прилогу подносим 
1.  извод из матичне књиге умрлих 
2.   решење надлежног органа о лишавању пословне способности 
3.  решење надлежног министартсва о отпусту из држављанства 
4.   фотокопија личне карте 
 
 
Дана_____________у__________________         Потпис односиоца захтева 
 
 
 
 
УПИС У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
Законски основ: 
Закон о националним саветима националних мањина ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) 
Посебан бирачки списак је службена евиденција у коју се уписују припадници 
националне мањине који имају бирачко право. Посебан бирачки списак је сталан и 
редовно се ажурира. 
Припадник националне мањине уписује се у посебан бирачки списак  иск ључи во  
н а  ли чн и  захт ев.  
У делу посебног бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе упис и 
промене у посебном бирачком списку (брисање, и змене, допуне или исправке) 
врши општинска, односно градска управа, као поверен посао, до закључења 
посебног бирачког списка. У јединици локалне самоуправе у којој је у службеној 



употреби и језик и писмо националне мањине за коју се води посебан бирачки 
списак, упис и промене у по себном бирачком списку врше се и на њеном језику и 
писму, у складу са законом. 
Посебни бирачки спискови воде се и ажурирају као јединствена електронска база 
података. Промене у посебном бирачком списку врше се по службеној дужности 
или на захтев. 
Припадници националне мањине уписују се у посебан бирачки списак када испуне 
опште услове за стицање бирачког права прописане законом. Припадник 
националне мањине може бити уписан у само један посебан бирачки списак. 
Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може на 
посебном обрасцу писмено затражити да буде уписан у п осебан бирачки списак. 
Захтев  за  упис  у  посебан  бирачки  списак  припадник  националне  мањине  
подноси  органу  управе  јединице  локалне  самоуправе  према  м есту 
пребивалишта, у писаној форми, на посебном обрасцу који прописује министар и 
својеручно га потписује. 
Брисање из посебног бирачког списка врши се по службеној дужности или на 
захтев. 
Брисање из посебног бирачког списка по службеној дужности врши се у случају 
смрти уписаног припадника националне мањине или ако уписани припадник 
националне мањине (у даљем тексту: бирач) изгуби бирачко право због тога што је 
престао да испуњава један од општих услова за стицање бирачког права 
прописаних законом. 
Бирач подноси захтев за брисање из посебног бирачког списка органу управе 
јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, на посебном обрасцу 
који прописује министар, и својеручно га потписује. 
Ако у поступку уписа у посебан бирачки списак или брисања из списка, орган 
управе јединице локалне самоуправе који води бирач ки списак одбије да изврши 
упис бирача у посебан бирачки списак или брисање из списка, бирач има право да 
поднесе жалбу Министарству. Решење Министарства је коначно и против њега се 
може покренути управни спор. 
Министарство доноси решење о жалби у року до 15 дана. 
ТАКСА: Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ПШТИНЕ СЕНТА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ С е н т а 
З А Х Т Е В / K É R E L E M 
 
за упис у посебан бирачки списак ________________________________________ 
националне мањине 
                                                                        (назив националне мањине) 
a  _______________________________ nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékébе 
történő felvételre 
    (a nemzeti kisebbség megnevezése) 
 



Подносилац захтева / A kérelmező: ПРЕЗИМЕ /  CSALÁDI 
NEVE:_________________________________ 
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА / EGYIK SZÜLŐJÉNEK 
NEVE:_______________________________________ 
ИМЕ / UTÓNEVE :___________________________________ 
ПОЛ / A KÉRELMEZŐ NEME: ГОДИНА РОЂЕЊА / SZÜLETÉSI ÉVE: ЈМБГ / SZEMÉLYI 
SZÁMA: 
______________________________________________________________________________
____________ 
БРOJ ЛИЧНЕ КАРТЕ / SZEMÉLYI  IGAZOLVÁNYÁNAK 
SZÁMA:________________________________ 
издата у МУП-у / ПУ  / KIÁLLÍTÓ 
HATÓSÁG:__________________________________________________ 
МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА / ÁLLANDÓ 
LAKHELYE:___________________________________________ 
ОПШТИНА / KÖZSÉG / VÁROS: УЛИЦА И БРОЈ / UTCA ÉS HÁZSZÁM: ТЕЛЕФОН / 
ТELEFON: 
______________________________________________________________________________
____________ 
Ја / 
Alulírott:__________________________________/__________________________/_________
_____________________ 
                            (презиме / családi név)     (име родитеља  / szülő neve)       (име / utónév) 
као припадник ____________________________________  националне мањине 
                                      ( назив националне мањине) 
подносим захтев за упис у посебан бирачки списак моје националне мањине, у складу са 
чланом 52.  ст. 2.  и 3.  Закона о  националним саветима националних  мањина / mint a 
____________nemzeti kisebbség tagja,  A nemzeti kisebbségek nemzet 
                                                                          (a nemzeti kisebbség megnevezése) 
tanácsairól szóló törvény 52. szakaszának. 2. és 3. bekezdése alapján, kérelmezem felvételemet 
saját nemzeti kisebbségem  külön választói névjegyzékébe. 
 
У / Kelt: _______________, датум / dátum 
Подносилац захтева / Kérelmező: ________________________________________ 
                                                                                   (потпис / aláírás) 
 
*Напомена:  сви  подаци  попуњавају се  читко,  штампаним словима и  идентично  као  
што  су  уписани у личној карти. 
*Megjegyzés: minden adatot olvashatóan kell kitölteni, nyomtatott betűkkel és a személyi 
igazolványban szereplő adatokkal azonos módon. 
УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИЛИ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
Правни основ: 
Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 57/2011, 80/2011 - испр., 93/2012, 
124/2012 и 145/2014 - др. закон) 
Уредба о енергетски угрoженом купцу ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015, 48/2016 - 
др. правилник и 88/2016 - др. правилник, 49/2017-др. правилник и 104/2017-др. 
правилник) 
 



Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса је купац из 
категорије домаћинство (самачко или вишечлана породица) које живи у једној 
стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња 
електричне енергије, односно природног гаса, које троши максималну количину 
електричне енергије или природног гаса у складу са уредбом. 
Енергетски угрожени купац је и домаћинство чијем члану због здравственог стања 
обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса може бити угрожен 
живот или здравље. 
Угрожени купац стиче право на умањење месечне обавезе за одређене количине 
електричне енергије, односно природног гаса, на следећи начин: 

1) за електричну енергију, за све месеце: 
(1)   за домаћинство са једним чланом од 120 кWх месечно; (2) за 

домаћинство са два и три члана од 160 кWх месечно; 
(2)   за домаћинства са четири и пет чланова од 200 кWх месечно; (4) за 

домаћинства са шест и више чланова од 250 кWх месечно; 
2) за природни гас, за месеце јануар, фебруар, март, октобар, новембар и 

децембар: (1) за домаћинство са једним чланом од 35 м3  месечно; 
(1) за домаћинство са два и три члана од 45 м3  месечно; 
(2) за домаћинства са четири и пет чланова од 60 м3  месечно; (4) за 
домаћинства са шест и више чланова од 75 м3  месечно. 

Умањење месечне обавезе исказује се умањењем месечног рачуна за електричну 
енергију за износ утврђен множењем количине из тачке 1-4 са вишом дневном 
тарифом из зелене зоне за потрошаче из категорије "Широка потрошња са 
двотарифним мерењем", увећаном за 10%, из ценовника о регулисаној цени 
електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца "ЕПС 
Снабдевање" д.о.о. Београд, на који је Савет Агенције за енергетику Републике 
Србије дао сагласност и који је у примени. 
Умањење месечне обавезе исказује се умањењем месечног рачуна за природни гас 
за износ утврђен множењем количине из тачке 1-4 са тарифом "енергент" за 
потрошаче из групе домаћинства које снабдева Јавно предузеће "Србијагас", Нови 
Сад, увећаном за 5% из ценовника природног гаса за јавно снабдевање Јавног 
предузећа "Србијагас", Нови Сад, на који је Савет Агенције за енергетику 
Републике Србије дао сагласност и који је у примени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
24400 СЕНТА, ГЛАВНУ ТРГ БР. 1. 
 
ЗАХТЕВ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ ИГРОЖЕНОГ КУПЦА 
 
Презиме, име једног од родитеља и име: 
ЈМБГ:________________________________________ 
Пребивалиште:__________________________ 
Број личнр карте: 
________________________ПС______________________________________ 
ЕД број/број мерног урерђаја за природни гаса или шифра корисника екелтричне 
енергије:_____________________________ 
 
 
1)  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
2)  ПРИРОДНОГ ГАСА 
 
Доле потписани енергетски угрожени купац овим путем подносим захтев за 
стицање статуса енергетски угроженог купца и о себи дајем следеће податке: 
1.   Корисник сам права на новчану социјалну помоћ на основу Решења Центра за 
социјални рад општине Сента бр._________ 
од ____________ године. 
2.   Корисник сам дечјег додатка по основу Решења Општинске управе општине 
Сента бр. _______________ од дана _________________ године. 
Уз овај захтев поднбосим рачун за екелтричну енергију, односно природни гас за 
месец који претходи месецу подношења захтева бр. _____________ од дана 
__________________ године, који рачун гласи на 
____________________________________. 
Како уговор о продаји електричне енергије или природног гаса не гласи на моје 
име, прилажем документ којим доказујем, моје домаћинство по ком правном 
основу борави у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије 
или природног гаса друго лице и 
то:___________________________________________________ 
                                              (уговор о закупу стана, одлука суда у слично) 
 
У Сенти, дана ____________________ године ________                                     
Потпис подносиоца захтева 
 
                                                                                                                           
__________________________________ 
 
 



ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ 
ОДСУСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАД А РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА  
 
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/2002, 
115/2005 и 107/2009) 
 
Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета има мајка детета, а под одређеним условима и отац детета, један од 
усвојитеља, хранитељ или старатељ детета, који ово право остварују као запослени 
код послодавца (правна и физичка лица) и као лица која самостално обављају 
делатност (немају друге запослене). 
Отац детета може да   оствари право на   породиљско одсуство и одсуство ради 
неге детета уместо мајке у трајању од дана испуњења услова до престанка разлога 
који су онемогућили или спречили мајку да се стара о детету. 
Исплату накнаде зараде за запослене код послодавца врши послодавац 
истовремено када исплаћује зараде за друге запослене. 
Исплату накнаде зараде лицима која самостално обављају делатност, а немају друге 
запослене врши општинска управа. Ради рефундације средстава исплаћених на име 
накнаде зараде, послодавац доставља општинској управи на оверу образац НЗ-1, 
као и доказе о извршеној исплати накнаде зараде. ( образац ПП ОПЈ и ОД-1) . 
Накнада зараде се исплаћује у висини зараде која би то лице остварило да ради за 
пуно радно време и стандардни учинак, тј. у висини основне зараде. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ : 

1.) извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и 
ради посебне неге детета - дознака 

2.) извод из матичне књиге рођених за дете 
3.) фотокопија оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права; 
4.) решење послодавца о праву на породиљско одсуство, праву на одсуство са 

рада ради неге детета 
5.) уговор о раду 
6.) потврда послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и 

непосредно пре остваривања права 
7.) потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, 

по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену 
у радном односу за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње 
коришћење одсуства, за сваки месец појединачно; 

8.) обрачуна зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да 
достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који 
претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно; 

9.) извештаја (извода банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и 
доприносима за сваки месец  појединачно); 

 
 
 



 
ЛИЦЕ КОЈЕ САМОСТАЛНО ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ, А КОЈЕ ЈЕ ПРИВРЕМЕНО 
ОБУСТАВИЛО ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ: 
 

1.) извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одуства и 
ради посебне неге детета - дознака 

2.) извод из матичне књиге рођених за дете 
3.) фотокопија оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права; 
4.) решења надлежног органа о отпочињању рада 
5.) уверење о висини просечне месечне основице на коју се плаћају доприноси 

за социјално осигурање у последњих 12 месеци који претходе месецу 
отпочињања одсуства . тј. месечна основица на коју се плаћају доприноси за 
обавезно пензијско и инвалидско осигурање за предузетнике, која 
представља обрачунску величину за утврђивање висине обавезе плаћања 
пореза и доприноса која представља бруто обрачунску величину 

6.) решење надлежног органа о привременом затварању радње , односно о 
привременеом обавустављању делатности  ,односно личне изјаве да у време 
трајања одсуства неће оављати исту или другу делатност , 

7.) потврда о текућем рачуну и о ПИБ-у 
 
ЛИЦЕ КОЈЕ САМОСТАЛНО ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ И КОЈЕ НАСТАВЉА СА 
ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕКО ПОСЛОВОЂЕ: 
 

1.) извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одуства и 
ради посебне неге детета - дознака; 

2.) извод из матичне књиге рођених за дете; 
3.) фотокопија оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права; 
4.) решење надлежног органа о отпочињању рада 
5.) уверење о висини просечне месечне основице на коју се плаћају доприноси 

за социјално осигурање у последњих 12 месеци који претходе месецу 
отпочињања одсуства коју представља месечна основица на коју се плаћају 
доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурањ е за предузетнике 
која је основица која представља обрачунску величину за утврђивање 
висине обавезе плаћања пореза и доприноса и она представља бруто 
обрачунску величину . 

6.) решење надлежног органа  о привременеом поверавању обављања те 
делатности другом лицу ,односно личне изјаве да у време трајања одсуства 
неће оављати исту или другу делатност , 

7.) потврда о текућем рачуну и о ПИБ-у 
 
ОТАЦ ДЕТЕТА: 
 

− доказ да је мајка умрла (извод из матичне књиге умрлих) 
− доказ да је мајка напустила дете (уверење органа старатељства) 
− доказ да је мајка теже болесна (потврда надлежне здравствене установе) 
− доказ да је мајка лишена пословне способности (судско решење) 



− доказ да се мајка налази на издржавању казне затвора (потврда казнено 
поправне установе) 

− решење послодавца о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада 
ради неге детета за оца детета 

− потврда послодавца о дужини радног стажа непрекидно и непосредно пре 
остваривања права на породиљско одсуство оца 

 
АКО  ОТАЦ  ДЕТЕТА  ПРЕУЗИМА  ОД  МАЈКЕ  ДЕТЕТА  ПРАВО  НА  
ОДСУСТО  СА  РАДА  РАДИ  НЕГЕ  ДЕТЕТА  ОД  ЗАВРШЕТКА 
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА ПА ДО ЗАВРШЕТКА ОДСУСТВА СА РАДА 
РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА: 
 

− међусобни договор родитеља у писменој форми да отац преузима 
коришћења права, 

− здравствена књижица оца детета (фотокопија), 
− решење послодавца оца детета о праву на одсуство са рада ради неге детета, 
− потврда послодавца о дужини радног стажа оца детета непрекидно и 

непосредно пре остваривања права на одсуство са рада ради неге детета. 
 
ЗАХТЕВ 
 
Општинска управа Сента ___________________________ ЈМБГ: 
                                                    (подносиоца захтева) 
 
Број: _______________________ 
 
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ 
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА 
 
1.   Име, име оца и презиме подносиоца захтева:______________________________ 
 
2.   Адреса пребивалишта, општина, место, улица и број и број 
телефона:_____________________________________ 
 
3.   Радни статус: 
а) запослен код правног или физичког лица  
б) лице које самостално обавља делатност 
Назив, седиште – општина и телефон 
послодавца:_________________________________________________________ 
 
4.   Радни статус супружника: 
а) запослен код правног или физичког лица  
б) лице које самостално обавља делатност в) незапослен 
Назив, седиште и општина 
послодавца:_____________________________________________________________
_______ 



 
5.   Број деце у породици (децу навести према реду рођења) 
 
 

дете име презиме датум рођења ЈМБГ 
Прворођено    

Другорођено    

Трећерођено    

Четврторођено    

 
У ______________датум_____________   ПОТПИС ПОДНОЦА ЗАХТЕВА 
 
                                                                         _________________________ 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе 
 
 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА 
РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА 
 
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/2002, 
115/2005 и 107/2009) 
 
Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета 
остварује један од родитеља, усвојилац, хранитељ или старатељ (са пуним или 
половином пуног радног времена) за дете млађе од 5 година коме је неопходна 
посебна нега због тешког степена психофизичке ометености. 
Право се остварује у трајању од истека породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета најдуже до навршених 5 година живота детета. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 

− акт о разврставању детета (мишљење комисије о степену психофизичке 
ометености детета) 

− извештај о привременој спречености за рад ради посебне неге детета 
(дознака лекара педијатра ) 

− решење подносиоца захтева о праву на одсуство са рада ради посебне неге 
детета 

 



 
ЗАХТЕВ 
 
Општинска – градска управа _______________ ЈМБГ 
______________________________ 
                                                                                                   (подносиоца захтева) 
 
Број: _______________________________ 
 
 
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ 
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА 
 
1. Име, име оца и презиме подносиоца захтева__________________________ 
2. Адреса пребивалишта, општина, место, улица и број и број 
телефона________________________________ 
3. Радни статус: 

а) запослен код правног или физичког лица  
б) лице које самостално обавља делатност 

_______________________________________________________________________ 
                                (назив, седиште – општина и телефон послодавца) 
 
4. Радни статус супружника: 

а) запослен код правног или физичког лица  
б) лице које самостално обавља делатност б) незапослен 

_______________________________________________________________________ 
                                      (назив, седиште и општина послодавца) 
 
 
5- Број деце у породици (децу навести према реду рођења) 
 

дете име презиме датум рођења ЈМБГ 
Прворођено    

Другорођено    

Трећерођено    

Четврторођено    

 
У______________200___________________године                                              
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
                                                                                                                          
___________________________________ 
 



 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК 
 
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/2002, 
115/2005 и 107/2009) 
 
Дечији додатак остварује један од родитеља, хранитељ или старатељ детета, који: 

− непосредно брине о детету, 
− који је држављанин Републике Србије, 
− остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за 

здравствено осигурање. 
Право на дечиији додатак остварује се за прво. друго, треће и четврто дете по реду 
рођења у породици, од дана поднетог захтева, под условима предвиђеним законом. 
Изузетно мајка која има троје деце а у следећем порођају роди двоје или више деце, 
оствариће право на дечији додатак и за свако рођено дете у том порођају, а на 
основу посебног решења министарства надлежног за социјална питања. 
Дечији додатак припада детету до навршених 19 година живота, ако се у својству 
редовног ученика налази на школовању. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 

1.) извод из Матичне књиге рoђених за сву децу у породици 
2.) уверење о држављанству Републике Србије за подносиоца захтева 
3.) оверена фотокопија личних карата одраслих чланова заједничког 

домаћинства, а за децу Уверење о пријави пребивалишта 
4.) оверена фотокопија оверене здрвствене књижице за подносиоца 

захтева 
5.) потврда о приходима у три месеца који претходе месецу подношења 

захтева за све чланове породичног домаћинства (нето приходи) 
6.) потврда о катастарским приходима у претходној години за све 

чланове породичног домаћинства (из места рођења и места 
пребивалишта) 

7.) доказ о незапослености (оверена фотокопија радне књижице) 
8.) потврда школе о похађању наставе за децу основношколског и 

средњошколског узраста, односно потврда надлежне установе о 
разлозима за нередовно школовање 

9.) докази о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног 
простора (извод из земљишних књига – власнички лист, уговор о 
куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког 
геодетског завода, уговор о коришћењу стана и др.) 

10.) потврду Општинске управе Сента Одељења за локалну пореску 
администрацију по основу пореза на имовину од физичких лица за 
све чланове у породици. 

11.) Ако је потребно, ради доказивања посебног статуса, прилажу се и : 



12.) акт о разврставању за дете ометано у развоју (решење надлежног 
општинског органа), 

13.) акт о продужењу родитељског права (судско решење), 
14.) докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља   

(извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, пресуда о 
разводу брака, потврда војног органа, потврда казнено-поправне 
установе) 

15.) докази о старатељству, хранитељству ( акт надлежног органа 
старатељства).   други релевантни докази по оцени службеног лица 
које води поступак. 

 
ЗАХТЕВ 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ТАКСА 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
ОБНОВА ПРАВА НА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА 
 
Право на дечији додатак признаје се у трајању од 12 месеци од дана поднетог  
захтева. Захтев за обнављање права подноси се најраније 30 дана пре рока истека 
важности решења. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
1.) доказ о приходима домаћинства у последња три месеца пре подношења 

захтева 
2.) уверење о имовинском стању домаћинства 
3.) доказ само о променама које су од утицаја на остваривање права 
 
 
 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК 
 
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/2002, 
115/2005 и 107/2009) 
 
Родитељски  додатак  остварује  мајка  за  прво,  друго,  треће  и  четврто  дете  под  
условом  да  је  држављанин  Републике  Србије,  да  има пребивалиште у 
Републици Србији и да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког 
завода за здравствено осигурање. 
Право на родитељски додатак може остварити и отац детета, уколико мајка није 
жива, уколико је напустила дете или је из објективних разлога спречена да 



непосредно брине о детету - захтев се подноси  најкасније до навршених 6 месеци 
живота детета. 
Родитељски додатак за прво дете  исплаћује се једнократно, у висини од 37.110,00 
динара, а за друго у висини од 145.117,00 дин.,  за треће у висини 
од 261.199,00 дин. и за четврто дете у висини од 348.262,00 дин. исплаћује се у 24 
једнаке месечне рате. Износ родитељског додатка усклађује се 
01.априла и 01.октобра текуће године, на основу статистичких података, с 
кретањем трошкова живота на територији Републике у претходних шест месеци, а 
његов номинални износ утврђује решењем министар надлежан за социјална 
питања. 
Висина родитељског додатка утврђује се у односу на дан рођења детета. 
Право на родитељски додатак остварује се на основу поднетог захтева мајке који се 
подноси најкасније до НАВРШЕНИХ  6 МЕСЕЦИ живота детета. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА КАД МАЈКА ДЕТЕТА ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА 
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК: 
1.) оверена фотокопија личне карте мајке ( фотокопирати у 2 примерака ) 
2.) оверена фотокопија оверене здравствене књижице мајке ( фотокопирати у 2 

примерака) 
3.) извод из матичне књиге рођених за дете 
4.) уверење од Центра за социјални рад да мајка непосредно брине о детету за 

које је поднела захтев и да није лишена родитељског права у односу на децу 
претходног реда рођења, нити да су деца претходног реда рођења снештена 
у неку установу социјалне заштите или код хранитељске породице 

5.) потврда о пребивалишту за сву децу у породици –СУП Кикинда ПС Сента 
6.) уверење о држављанству за мајку. 
 
КАД ОТАЦ ДЕТЕТА ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК: 
1.) документација из претходног става, 
2.) извод из матичне књиге умрлих за мајку, 
3.) уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете, 
4.) одлука надлежног суда да је мајка лишена родитељског права, 
5.) извештај комисије надлежног здтавственог органа о тежој болести мајке 
6.) судско решење којим је мајка лишена пословне способности, 
7.) потврда надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора 

за мајку, 
 
ЗАХТЕВ 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 



ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ  ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ  
РОДИ  ТРЕЋЕ ДЕТЕ  
 
Новчану помоћ породици у којој се роди треће дете остварује мајка која на дан 
01.01.2013. године  и касније роди дете под условом да у тренутку рођења трећег 
детета има пребивалиште најмање годину дана на територији општине Сента. 
Право на новчану помоћ остварује мајка која непосредно брине о детету за које 
подноси захтев, чија деца претходног реда рођења  нису смештена у хранитељску 
породицу или дата на усвојење и која није лишена родитељског права у односу на 
децу претходног реда рођења. 
Новчану помоћ под истим условима као и мајка може да оствари и отац трећег 
детета, с тим што се редослед рођења трећег детета за које отац подноси захтев за 
остваривање новчане помоћи породици у којој се роди треће дете утврђује према 
мајци. 
Право на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете остварују мајка, 
односно отац који непосредно брину о детету за које подносе захтев. Захтев за 
остваривање права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете подноси 
се најкасније до навршене прве године живота трећег детета, општинској, односно 
градској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева. 
Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете исплаћује се у 24 једнаке 
месечне рате, и то у износу од по 12.000,00 динара за сваки месец почевши за сву 
новорођену децу од дана 01.01.2013. године на текући рачун подносиоца захтева. 
Номинални износ новчане помоћи породици у којој се роди треће дете утврђује се 
Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине након усвајања Одлуке у буџету  
Аутономне Покрајине Војводине за сваку календарску годину, односно након 
утврђеног износа средстава за реализацију наведене мере. 
 
 
 
Право на  новчану помоћ породици у којој се роди треће дете остварује се на 
основу поднетог захтева мајке,  односно оца и следећих доказа: 
  
1.) доказа о пребивалишту у општини–граду на територији Аутономне 

Покрајине Војводине (фотокопије личне карте мајке, односно оца издате 
најмање годину дана пре рођења детеа), 

2.) извода из матичне књиге рођених за сву децу, издатог у складу са Законом о 
матичним књигама („Службени гласник РС“, број: 20/09), 

3.) уверења надлежног органа старатељства да мајка, односно отац непосредно 
брине о детету за које подносе захтев, да њена, односно његова деца 
претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата 
на усвојење и да мајка, односно отац нису лишени родитељског права у 
односу на њену, односно његову децу претходног реда рођења, 

4.) фотокопије валидне документације о отвореном текућем рачуну. 
 
ЗАХТЕВ 
 



Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обевезе плаћања административне таксе. 
 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
Правни основ: 
Одлука о новчаној помоћи породици са децом на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента „број 10/2011,14/2011, 18/2014 и 29/2016) 
 
Право на једнократну новчану помоћ  у износу од 30.000,00 динара остварује мајке 
за своје живорођено дете под условом да мајка има пребивалиште на територији 
општине Сента  у тренутку рођења детета  и да мајка непосредно брине о детету . 
У случају да мајка није жива, да је напустила дете или да је из оправданих разлога 
спречена да непосредно брине о детету, право уместо мајке детета може остварити 
отац детета, хранитељ или старатељ, уколико има пребивалиште на територији 
општине Сента и непосредно брине о детету. 
Када се приликом порођаја роди двоје или више деце мајка остварује право на 
новчану помоћ за свако дете. 
Ако  се  приликом  порођаја  роде  тројке  или  четворке,  мајка  остварује  право  на  
једнократну новчану помоћ  у  износу од  150.000,00.  Право  на једнократну 
новчану помоћ остварује породица која у тренутку рођења тројки, односно 
четворки, има пребивалиште на територији општине Сента и непосредно брине о 
рођеној деци. У име породице ово право може да оствари и отац, уколико је мајка 
из оправданих разлога спречена да непосредно брине о рођеној деци. 
 
Захтев за остваривање овог права подноси се, у року од 90 дана од дана рођења 
детета Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске управе 
општине Сента, које решењем одлучује о признавању права и исплати новчане 
помоћи. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
Уз захтев се прилаже: 
1.) извод из матичне књиге рођених за дете, 
2.) оверена фотокопија личне карте мајке (оца , хранитеља, старатеља) 
3.) оверена изјава да мајка (отац, хранитељ, старатељ) непосредно брине о 

детету 
4.) број текућег рачуна мајке(оца, хранитеља, старатеља). 
 
Уколико остваривање права на новчану помоћ остварује отац, уз поднети захтев и 
горе наведених доказа треба да прилаже и: 
 



1.) извод из матичне књиге умрлих за мајку; 
2.) уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете или 

децу; 
3.) решење да је мајка лишена родитељског права; 
4.) потврду надлежног органа о тежој болести мајке или решење којим је мајка 

лишена пословне способности; 
5.) потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора 

за мајку. 
 
ЗАХТЕВ 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ У 
НОВОЈ ГОДИНИ  
 
Одлука о новчаној помоћи породици са децом на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента „број 10/2011, 14/2011, 18/2014 и 29/2016) 
 
Дете, чија мајка има пребивалиште на територији општине Сента и које се прво 
роди у Општој болници у Сенти у Новој години, стиче право на једнократну 
новчану помоћ. 
Једнократну новчану помоћ у име општине, мајци детета , уручује председник 
општине. 
Једнократна новчана помоћ за прворођено дете у општини Сента у Новој години 
даје се у износу од 30.000,00 динара. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
1.) Обавештење од Опште болнице Сента да је дете, чија мајка има 

пребивалиште на територији општине Сента,  прворођено у Новој години, 
2.) извод из матичне књиге рођених за дете, 
3.) оверена фотокопија личне карте мајке, 
4.) број текућег рачуна мајке. 
 
 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДЕ ТРОЈКЕ, 
ОДНОСНО ЧЕТВОРКЕ 
 
Одлука о новчаној помоћи породици са децом на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента „број 10/2011,  14/2011, 18/2014 и 29/2016) 



 
Право на помоћ породици, у којој се роде тројке, односно четворке остварује 
породица која у тренутку рођења тројки, односно  четворки има пребивалиште на 
територији општине Сента и непосредно брине о рођеној деци. 
У име породице ово право може да оствари мајка, односно отац, аколико је мајка зи 
оправданих разлога спречена да непосредно брине о рођеној деци. Захтев за 
остваривање права на новчану помоћ подноси се најкасније до навршене године 
дана живота тројки, односно четворки, Покрајинском секретаријату за демографију 
и друштвену бригу о деци. 
Новчана помоћ исплаћује се на име родитеља који је остварио то право, путем 
штедне књижице, односно путем текућег рачуна. Новчана помоћ исплаћује се 
једнократно и износи 150.000,00 динара. 
 
 
 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
УКОЛИКО ПОМОЋ ПОРОДИЦИ, У КОЈОЈ СЕ РОДЕ ТРОЈКЕ, ОДНОСНО 
ЧЕТВОРКЕ ОСТВАРУЈЕ МАЈКА ДЕЦЕ: 
 
1.) доказ о пребивалишту на територији општине на територији општине Сента, 
2.) извод из матичне књиге рођених за тројке, односно четворке, 
 
УКОЛИКО ПОМОЋ ПОРОДИЦИ, У КОЈОЈ СЕ РОДЕ ТРОЈКЕ, ОДНОСНО 
ЧЕТВОРКЕ ОСТВАРУЈЕ ОТАЦ ДЕЦЕ ПОДНОСИ СЕ ЈОШ: 
 
1.) извод из матичне књиге умрлих за мајку, 
2.) уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила тројке, 

односно четворке, 
3.) решење да је мајка лишена родитељског права, 
4.) поврда надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење 

којим је мајка лишена пословне способности, 
5.) потврда надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора 

за мајку 
 
 
ЗАХТЕВ 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 



СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА РАТНОГ ВОЈНОГ  ИНВАЛИДА ПО ОСНОВУ РАНЕ, 
ПОВРЕДЕ, ОЗЛЕДЕ ИЛИ БОЛЕСТИ 
 
Права која се стичу по основу ране, повреде или озледе не застаревају. 
Захтев за признавање својства ратног војног инвалида по основу оштећења 
организма услед болести поднет по истеку од 5 година од престанка околности које 
су довеле до настанка болести неће се узимати у поступак. 
Својство ратног војног инвалида по основу ране, повреде, озледе или болести могу 
да остваре лица, учесници рата 1941-1945, као и лица која су учествовала у 
ратовима на простору бивше СФРЈ од 1990. до 1995. као припадници и добровољци 
ЈНА и припадници Војске Југославије и лица која су обављала послове државне 
безбедности у оружаним акцијама за време НАТО агресије. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
1.) лична карта (фотокопија) 
2.) извод из матичне књиге рођених 
3.) уверење о држављанству 
4.) медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и 

времена подношења захтева 
5.) уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други 

надлежни орган) 
6.) војна књижица (фотокопија) 
 
ОПШТИНА СЕНТА  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
OДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
С Е Н Т А 
 
ЗАХТЕВ 
 
ПРЕДМЕТ:  Захтев за признавање својства ратног војног инвалида и права на 
личну инвалиднину,  / ортопедски додатак /  додатак за негу и помоћ / 
 
Као борац ____________________________________________ 
                                             (навести јединицу) 
вршећи војне дужности, друге дужности за војне циљеве у рату, оружаној акцији за 
очување државне безбедности у миру, под окол ностима из члана 2. Закона о 
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист 
СРЈ“, број 24/98, 29/98, 25/00 и „Сл. гласник РС“, број 101/05 – др. закон и 111/2009 
– др. закон),   
дана________________ године,_________ 
________________________________________________________________________
_____________________________________ 
                (навести околности под којима је дошло до оштећења организма) 
 



задобио - задобила сам рану, повреду, озледу, 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   
(навести коју) 
 
 
због које је код мене наступило оштећење организма од најмање 20% и то: 
_____________________________________________ 
                                                                                                                                    
(навести оштећења организма која су последица) 
Лечен сам у ____________________________________________________од 
_______________ до __________________ године 
 
и отпуштен из Војске Југославије, односно навести друге случајеве 
___________________________________________________ 
 
решењем _____________________________________________________________ 
број______________ од ____________ године. 
                                      (навести орган који је донео решење) 
 
Како испуњавам услове за признавање својства ратног војног инвалида из члана 3.  
у вези са чланом 2. напред наведеног Закона, молим да ми се призна својство 
ратног војног инвалида по основу наведеног-их оштећења организма и да ми се 
призна право на личну инвалиднину, / ортопедски додатак /  додатак за негу и 
помоћ / у одговарајућем-им износу-има прописаном-им законом. 
 
Уз захтев прилажем: уверење о држављанству, уверење о околностима задобијања 
оштећења организма, доказ о лечењу, решење о отп уштању из Војске Југославије, 
фотокопију личне карте. 
 
По потреби навести и друга доказна средства. 
 
У Сенти,  ___________________     ПОДНОСИЛАЦ 
ЗАХТЕВА_______________________________________________________ 
                                                                                                                             
(Својеручни потпис / Адреса становања)                             
 
ТАКСА 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
Ст и ц ањ е  својст ва  ми р н од оп ск ог  војног  ин валид а  п о  осн ову  ран е,  п 
овр ед е,  озлед е  и ли  болест и  
 
Права која се стичу по основу ране, повреде или озледе не застаревају. 



Захтев за признавање својства ратног војног инвалида по основу оштећења 
организма услед болести поднет по истеку од 5 година од престанка околности које 
су довеле до настанка болести неће се узимати у поступак. 
Својство мирнодопског војног инвалида по основу ране, повреде, озледе или 
болести могу да остваре лица која су у миру као војници на служењу војног рока, 
студенти војне академије, ученици средње војне школе, лица у резервном саставу, 
слушаоци школе за резервне официре као и добровољци на војној дужности у 
Војсци Југославије или Војсци РС у вршењу војне службе или дужности у вези са 
службом задобили повреду или 
озледу без своје кривице па је наступило оштећење њиховог организма најмање 
20% (за наведена лица која су оболела на служби у Војсци РС 
тражени проценат оштећења је 60%). 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
1.) лична карта (фотокопија) 
2.) извод из матичне књиге рођених 
3.) уверење о држављанству 
4.) медицинска документација о лечењу 
5.) уверење војне јединице о околностима повређивања или решење о 

отпуштању из војске РС 
6.) уверење Војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу 

војног рока (издаје војни одсек према месту пребивалишта странке) 
7.) војна књижица (фотокопија) 
 
ЗАХТЕВ 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ТАКСА 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА  
 
Лица која имају својство ратног или мирнодопског војног инвалида могу тражити 
повећање већ постојећег процента војног инвалидитета. 
По истеку две године од дана доношења коначног решења о стицању својства 
ратног или мирнодопског војног инвалида, војни инвалид може поднети нови 
захтев за утврђивање новог процента инвалидитета а у вези са насталом променом. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
1.) налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на 

ранији утврђени инвалидитет 
 
ЗАХТЕВ 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ТАКСА 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 



ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА 
  
Основно право породице палог борца је право на породичну инвалиднину (право 
на месечни новчани износ). 
 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
1.) лична карта или избегличка легитимација (фотокопија) 
2.) извод из матичне књиге венчаних 
3.) изјава два сведока да се удова није преудала 
4.) извод из матичне књиге рођених за децу 
5.) потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 

година живота 
6.) уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу 
7.) уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган) 
8.) извод из матичне књиге рођених и матичне књиге умрлих за лице од кога се 

изводи право 
 
ОПШТИНА СЕНТА  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
OДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
С Е Н Т А 
 
ПРЕДМЕТ:  Захтев за остваривање права на породичну инвалиднину 
 
ЗАХТЕВ 
 
Подносим захтев за остваривање права на породичну инвалиднину, а по основу 
смрти мог супруга - супруге, из Сенте који је умро –  умрла ______________године 
признатог ратног војног инвалида___________________________ групе, са 
___________% 
 
Живео-ла, сам у заједничком домаћинству са супругом од дана склапања брака 
_______. године, до његове - њене смрти и до сада за кривична дела из члана 74. 
Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца 
(„Сл. лист СРЈ", број 24/98, 29/98, 25/00 и„Сл. гласник РС“, број 101/05 – др. закон 
и 111/2009 – др. закон), нисам осуђиван - осуђивана. 
 
После смрти супруга - супруге, други брак нисам засновао - засновала. 
                                                                                                                 ПОДНОСИЛАЦ 
ЗАХТЕВА 
                                                                                                      
___________________________________ 
 
 



ПРИЛОГ:                                                                   
 

− Извод из матичне књиге умрлих 
− Изјава два сведока 
− Извод из матичне књиге венчаних 
− Извод из матичне књиге рођених              
− Уверење о држављанству                           
− Фотокопија личне карте                        Телефон: ____________________ 

 
ТАКСА 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
Увећање п ор од и чне и н валид ни н е 
 
Родитељ палог борца који није имао друго дете или који је имао више деце коме су 
остала деца изгубила живот као грађанске жртве рата има право на увећање 
породичне инвалиднине. Такође, и брачни друг палог борца који нема деце 
односно ако има једно дете или више деце која су неспособна за привређивање, под 
условом да је неспособност наступила пре 15 године живота, односно до 
навршених 26 година, ако је дете било на школовању, поред права на породичну 
инвалиднину има право на увећану породичну инвалиднину. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 

− фотокопија личне карте или легитимације прогнаног лица 
− изјава два сведока да подносилац захтева нема више деце, тј. да му је 

погинули борац био једино дете 
− извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге умрлих за лице 

од кога се изводи право 
− уверење војног органа о датуму и околностима погибије палог борца 
− потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 

година живота 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПО УМРЛОМ ВОЈНОМ ИНВАЛИДУ  
 
Чланови уже породице палог борца, чланови уже породице војног инвалида од I.  
до VII. групе, после његове смрти, и чланови уже породице лица које је погинуло 
или умрло од последица ране, повреде, озледе или болести задобијене под 
околностима из члана 7. и 9. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и 



породица палих бораца имају право на породичну инвалиднину (односи се на 
мирнодопске војне инвалиде). 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 

− фотокопија личне карте 
− извод из матичне књиге венчаних 
− изјава два сведока да се удова није преудала 
− извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева и децу 
− потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 

година 
− уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу 
− извод из матичне књиге умрлих за покојног војног инвалида 

 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
БОРАЧКИ ДОДАТАК 
 
Борачки додатак је додатак уз зараду остварену по основу радног односа. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 

− потврда о радном односу коју издаје послодавац 
− потврда о висини исплаћене месечне зараде (издаје послодавац) 
− потврда о минималној заради по колективном уговору. 

 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ЗАХТЕВ 
 
ТАКСА 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВОЈНИХИ ПОРОДИЧНИХ ИНВАЛИД А 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 

− уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
− уверење да здравствену заштиту не остварује путем Републичког завода за 

здравствену заштиту, доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица 
из бивших република из општине у којој су живели (Служба за катастар 
непокретности и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање) 



 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
ТАКСА 
 
Здравствена заштита деце војног инвалида 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

− уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
− уверење да здравствену заштиту не остварује путем Републички завод за 

здравствену заштиту 
− извод из матичне књиге рођених за брачног друга и децу 
− извод из матичне књиге венчаних 
− доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република 

из општине у којој су живели (Служба за катастар непокретности и 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање) 

Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА  ВОЈНОГ ИНВАЛИД А  
ТАКСА 
 
Војни инвалид има право на ортопедска и друга помагала за оштећење организма 
по основу којих му је признат војни инвалидитет, у складу са медицинским 
индикацијама утврђеним Правилником за ортопедска и друга помагала војних 
инвалида. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

− уверење Републичког  завода за здравствену заштиту о коришћењу помагала 
по прописима Републичког завода 

− предлог лекара специјалисте за ортопедска помагала 
 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА 
ЗАХТЕВ 
Oдељење за општу управу и друштвене делатности 
С Е Н Т А 
 
ПРЕДМЕТ:  Захтев за доделу ортопедског помагала 
 



Молим  да  ми  се  као 
 
ортопедско помагало у складу са законксим прописима. 
војном  инвалиду 
групе  са     
%  инвалидитета  призна  право  на 
 
Својство                                                               војног инвалида признато ми је по 
основу 
 
У Сенти,                                                                              ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
 
дана                                  . године 
 
(презиме и име) 
 
 
 
 
(место, улица и број) 
 
Телефон:    
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
27.  Пр аво  н а  п утн и чко  мот ор н о  вози ло  војног и н валид а  
ТАКСА 
 
Војни инвалид коме је својство војног инвалида I. групе признато трајно због 
ампутације или тешких оштећења екстремитета изједначених са ампутацијом 
екстремитета и због губитка вида на оба ока има право на путничко моторно 
возило домаће производње запремнине до 1000 цм3. 
Војни инвалид може поново остварити право на путничко моторно возило по 
истеку 7 година од дана преузимања раније примљеног возила. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
- решење о признатом својству (важи за инвалиде I. групе – 100% инвалидитета) 
 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
 
 
 
 



ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
28.  Јед н ок р ат н а п омоћ  п о  осн ову  смт ри  војн ог  и н валид а  
ТАКСА 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
-    извод из матичне књиге умрлих војног инвалида 
-    фотокопија личне карте подносиоца захтева 
- изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом 
домаћинству са војним инвалидом или се стара о њему најмање годину дана пре 
смрти 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
29.  Пр аво  н а  бесп лат ну  и  п овла шћ ен у  во жњ у  војн ог  и н валид а  
ТАКСА 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    фотокопија личне карте корисника личне или породичне инвалиднине 
 
 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 
30.  Нак н а д а  за и схр ану  и  сме шт ај  во јног  ин валид а  за  време п ут овањ а  
и  бор авк а  у д р угом  мест у  п о   п озиву  н ад ле жн ог  ор ган а  
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
-    фотокопија личне карте корисника личне или породичне инвалиднине 
- фотокопија личне карте пратиоца корисника личне или породичне 
инвалиднине коме је признато право на додатак за негу и помоћ и пратиоца детета 
корисника до навршених 15 године живота 
-    извод из матичне књиге рођених за дете корисника инвалиднине 
 



Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
31.  Нега  и  п омоћ  војног  ин валид а 
ТАКСА 
 
Право на негу и помоћ имају инвалиди од I. до IV. групе. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
32.  Ор т оп ед ск и  д од ат ак  војног  ин валид а  
ТАКСА 
 
Право на ортопедски додатак (месечни новчани износ) имају војни инвалиди од I. 
до VI. групе коме је војни инвалидитет утврђен због оштећења организма, која је 
непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је 
проузрокована ампутацијом екстремитета или тешко оштећење екстремитета као и 
губитак вида на оба ока. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
- налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, а која је 
непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је 
проузроковала тешко оштећење екстремитета 
 
 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 
33.  Нак н ад а  за  вр еме н езапослен ост и  р ат них  војн и х  и н валид а  од  I-IV 
гр уп е и н валид ит ет а 
 
 



ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Републички завод за 
тржиште рада) 
-    уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
-    уверење да здравствену заштиту не остварује путем Републичког завода за 
здравствену заштиту (издаје Републички завод за здравствену заштиту) 
-    доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из  
општине у којој су живели 
 
 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 
34.  Нак н ад а  тр о шк ова  сахр ањ и вањ а  умр лог  н оси оц а  „Парти занске  сп 
омен и ц е  1941“  
Члан домаћинства са којим је инвалид живео последњу годину живота, односно 
лице које се о војном инвалиду старао у последњој години 
његовог живота има право на једнократну помоћ у висини двоструког износа личне 
инвалиднине умрлог војног инвалида. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
-    фотокопија „Партизанске споменице 1941“ 
-    извод из матичне књиге умрлих 
-    фотокопија личне карте за подносиоца захтева и покојног носиоца „Партизанске 
споменице 1941“ 
-    уверење о држављанству за подносиоца захтева 
-    изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева сносио трошкове 
сахране умрлог носиоца споменице 
-    рачун погребног предузећа као доказ о сахрани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА Oдељење за општу управу и 
друштвене делатности 
С Е Н Т А 
 
ПРЕДМЕТ:  Захтев за остваривање права на трошкове сахране 
ЗАХТЕВ 
Подносим захтев за остваривање права на накнаду трошкова сахране покојног 
 
 
 
(презиме и име пок.) 
 
Носиоца„Партизанске споменице 1941.“ број    
 
 
 
из Сенте, улица                                             број 
, јер сам извршилац наведене сахране. 
 
У Сенти,                                                                  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
 
дана                                  . године 
 
 
 
ПРИЛОГ: 
(презиме и име) 
 
- Извод из матичне књиге умрлих               
 
- Рачуни (оригинал или оверена фотокопија)           (улица и број) 
 
- Легитимација за повлашћену вожњу 
носиоца „Партизанксе споменице 1941.“ ------------------------------- 
 
- Фотокопија књижице „Партизанске                                (место) 
 
споменице 1941.“ 
 
- Фотокопија доказа о текућем рачуну банке     Телефон:    
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 
 



35.  Мес ечн о  н овчан о  п р и мање  по  основу н езапослен ост и  р ат ни х војни х  
и н валид а  од  V до X гр уп е и н валид итет а  
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Републички Завод за 
тржиште рада) 
 
 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 
КОНТАКТ 
 
36.  Пор о д и чни  д од ат ак  војног  ин валид а  
 
Породични додатак остварују материјално необезбеђени корисници породичне 
инвалиднине по основу смрти војног инвалида коме је припадао додатак за негу и 
помоћ од стране другог лица, ако они и чланови њиховог домаћинства немају 
редовних прихода, који по члану домаћинства прелазе износ 25% од додатка за 
негу и помоћ од стране другог лица. 
Родитељи имају право на породични додатак под истим условима, ако то право не 
користе чланови уже породице. Сауживаоцима породичне инвалиднине припада 
један породични додатак. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
-    лична карта (фотокопија) 
-    извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева 
-    извод из матичне књиге венчаних 
-    уверење о држављанству за подносиоца захтева 
-    доказ о приходима домаћинства 
-    уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
-    доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из 
општине у којој су живели 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 



37. Мес ечн о  н овчан о  п р и мање  војн и х  и н вали д а  и  к ор и сни к а  п ород и 
чн е  и н валид ни н е  
 
Члановима породице признаје се само једно месечно новчано примање према 
редоследу: брачни друг, деца и родитељи. 
Кориснику припада једно месечно новчано примање и у случају када има више 
основа (војни инвалид и корисник породичне инвалиднине). 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
-    извод из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних за чланове 
домаћинства 
-    извод из матичне књиге умрлих за лице од кога се изводи право 
-    изјаве сведока пред службеним лицем органа о саставу и приходима чланова 
домаћинства подносиоца захтева 
-    уверење о задужењу катастарским приходом 
-    уверење о коришћењу пензије или новчане накнаде из области пензијско-
инвалидског осигурања за све чланове 
- уверење о својству пензионера по основу самосталне делатности или 
земљорадничке пензије за све чланове (Републички фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање самосталних делатности и земљорадника) 
-    извештај Пореске управе о задужењу порезом подносиоца или чланова 
домаћинства 
-    потврде о школовању за децу старију од 15 година 
-    просек зараде запослених чланова домаћинства и подносиоца захтева, по основу 
радног односа у претходној години 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 
38.  Ст и ц ањ е  својст ва  ц и ви лн ог  ин валид а  рат а  и  п р ава  н а  ли чн у  и н 
валидн ин у  
 
Цивилни инвалид рата је лице код кога је наступило телесно оштећење од најмање 
50% услед ране, повреде или озледе које су оставиле видне трагове, задобијене 
злостављањем или лишењем слободе од стране непријатеља за време рата, 
извођења ратних операција, од заосталог ратног материјала или непријатељских 
диверзантских односно терористичких акција. 
 
 
 



-    лична карта (фотокопија) 
-    уверење о држављанству 
-    извод из матичне књиге рођених 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    медицинска документација из времена настанка оштећења организма 
-    уверење о околностима повређивања 
-    доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач 
 
 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
39.  Дод ат ак  н а н егу  и  п омоћ  од  ст р ан е др угог  ли ц а  
ТАКСА 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи од стране другог лица 
 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
40.  Ор т оп ед ск и д од ат ак  ц и ви лн ом  и н вали д у  р ат а  
ТАКСА 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
- налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна 
последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је 
проузроковала тешко оштећење екстремитета 
-    фотокопија личне карте 
 
 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 



41.  Зд р авст вен а  зашт и т а  ци ви лни х  и н вали да  р ат а  
ТАКСА 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    уверење о имовном стању (издаје Републички завод за катастар непокретности) 
-    уверење да здравствену заштиту не остварује путем Републичког завода за 
здравствено осигурање 
-    доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из 
општине у којој су живели 
 
 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
42.  Мес ечн о  н овчан о  п р и мање  ци ви лн ог  инвалид а  р ат а 
ТАКСА 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    извод из матичне књиге венчаних уколико је корисник у браку 
-    извод из матичне књиге рођених за децу, уколико су чланови домаћинства 
корисника 
-    потврда о школовању за децу старију од 15 година 
-    уверење о имовном стању (издаје Републички завод за катастар непокретности) 
-    уверење да здравствену заштиту не остварује путем Републичког завода за 
здравствено осигурање 
ЗАХТЕВ 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
43. Нак н ад а п огр ебн их  т р ошк ова  ц и ви лн и х и н валид а  р ат а  
ТАКСА 
 
Члан домаћинства са којим је инвалид живео последњу годину живота, односно 
лице које се о војном инвалиду старао у последњој години његовог живота има 
право на једнократну помоћ у висини двоструког износа личне инвалиднине 
уморлог војног инвалида, 
 
-    извод из матичне књиге умрлих за инвалида 
-    фотокопија личне карте за подносиоца захтева 
 



 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    изјаве два сведока о чињеници да је лице сносило трошкове сахране инвалида 
-    извештај Републичког завода за здравствено осигурање о месечном износу 
накнаде погребних трошкова 
 
ЗАХТЕВ 
 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА Oдељење за општу управу и 
друштвене делатности 
С Е Н Т А 
 
ПРЕДМЕТ:  Захтев за помоћ у случају смрти 
 
Подносим захтев за остваривање права на помоћ у случају смрти, јер сам се 
последње године живота старао – старала и живео - живела са војним 
 
инвалидом                                                                                                    из                                       
, који је умро 
. године. 
 
 
 
У Сенти,                                                        ПОДНОСИЛАЦ    ЗАХТЕВА 
 
дана                                  . године                ---------------------------------------- 
(презиме и име) 
ПРИЛОГ: 
- Извод из матичне књиге умрлих            ----------------------------------------- 
 
- Изјава два сведока                                                              (улица и број) 
 
- Фотокопија доказа о текућем рачуну ------------------------------------ 
(место) 
 
 
Телефон:    
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
44.  Б есп латна  и  п овлашћ ен а  во жњ а  ц и ви лн и х  и н валид а  р ат а  
ТАКСА 
 
-    лична карта цивилног инвалида рата на увид 
 
 



ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
Попуњава службено лице Општинске а управе општине Сента. 
ОБРАЗАЦ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 
45.  Нак н ад а  за и схр ану  и  сме шт ај  ци ви лн ог и н валид а р ат а  за  време п 
ут овањ а  и  бор авка  у  д р угом  мест у  п о  п озиву  н ад лежн ог  ор ган а  
 
-  позив од надлежног органа 
-    лична карта 
-    доказ о трошковима смештаја, исхране и превоза 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
46.  Мес ечн о  н овчан о  п р и мање  борац а  
ТАКСА 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    правоснажно решење о својству подносиоца захтева и то решење да је 
подносиоцу захтева време проведено у рату признато у двоструком 
трајању у посебан стаж за учеснике НОР-а или удове истих, решење о својству 
војног инвалида или решење о својству породичног инвалида 
-    лична карта (фотокопија) 
-    уверење о држављанству 
-    извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева 
- извод из матичне књиге рођених за децу, уколико су чланови домаћинства 
подносиоци захтева и потврде о школовању, уколико су старија од 15 година 
-    извод из матичне књиге венчаних 
-    изјаве два сведока о приходима и саставу домаћинства 
-    уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
-    уверење да здравствену заштиту не остварује путем Републичког завода за 
здравствено осигурање 
-    доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из 
општине у којој су живели (Републички геодетски завод и 
Републички фонд за пензијско  и инвалидско осигурање) 
 



Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
47.  Увећ ањ е мес ечн ог  н овчан о г п р и мања  бор ац а 
ТАКСА 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-   изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева самохрано лице – ко 
сачињава ужу породицу корисника, те да ли има живе родитеље и 
децу ван домаћинства, као и да ли исти остварују приход 
-    извод из матичне књиге рођених или матичне књиге венчаних или матичне 
књиге умрлих за родитеље подносиоца захтева 
-    извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 
48.  Увећ ањ е  мес ечн ог  н овчан ог  п р и мања  п о  осн ову  везаност и  за  пост 
ељу,  од н осн о  д од атк а  за  негу  бор ац а  
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
извештај лекара опште праксе са предлогом за туђу негу, са налазима лекара 
специјалисте уколико их корисник поседује 
ЗАХТЕВ 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
49.  Нак н ад а  п огр ебн их  т р ошк ова  бор ац а  
ТАКСА 
 
-    извод из матичне књиге умрлих за инвалида 
-    лична карта подносиоца захтева (фотокопија) 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    изјаве два сведока о чињеници да је лице сносило трошкове сахране инвалида 
-    извештај Републичког завода за здравствену заштиту о месечном износу 
накнаде по одлуци Републичког завода 
ЗАХТЕВ 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 



Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
50.  Помоћ  у  случају  с мт ри  бор ц а 
ТАКСА 
 
Члан домаћинства са којим је инвалид живео последњу годину живота, односно 
лице које се о војном инвалиду старао у последњој години његовог живота има 
право на једнократну помоћ у висини двоструког износа личне инвалиднине 
уморлог војног инвалида, 
 
 
 
-    лична карта подносиоца захтева (фотокопија) 
-    извод из матичне књиге умрлих за бившег корисника 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у домаћинству са 
бившим корисником 
ЗАХТЕВ 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 
51.  Нак н ад а  тр о шк ова  сме шт а ја  бор ац а  у  уст ан ову  соци јалн е  за шт ит 
е  
 
Ово право могу остварити борци који су самохрани. 
 
-    доказ од када се лице налази у установи 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 
52.  Мат ер и јалн о  обезбеђ ењ е  чланова  п ор од иц е  л и ц а  н а  обавезној  војн 
ој  слу жби  
 
-    лична карта подносиоца захтева (фотокопија) 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
-    извештај војног одсека од када се хранилац налази на одслужењу војног рока 
-    извод из матичне књиге венчаних 
-    извод из матичне књиге рођених за децу 
-    потврде о школовању за децу старију од 15 година 



-    медицинска документација о здравственом стању за родитеље храниоца уколико 
су млађи од 60 година мушкарци, односно 55 година жене 
-    извештај лекара специјалисте о постојању трудноће за супругу храниоца 
уколико нема деце 
-    изјаве два сведока о приходима и саставу домаћинства 
-    уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
- уверење да здравствену заштиту не остварује путем Републичког завода за 
здравствено осигурање (издаје Републички завод  за здравствено осигурање) 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ЗАХТЕВ 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
ТАКСА 
 
53.  Ост вар и вањ е  п р ава  н а  к ор и шћ ењ е  п ар к и н г  мест а  за  особе  са  и н 
ваи ди т ет ом  н а  т рит ор и ји  оп шт и н е  Сен т а  
 
Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. Лист општине Сента „ број 4/2013) и 
Правилник о одређивању особа које могу остварити право на коришћење паркинг 
места за особе са инвалидитетом број 352/50/2013-II од 19.06.2013. године. 
 
Право на коришћење посебно обележених паркинг места на јавним 
паркиралиштима на територији општине Сента могу остварити следеће 
повлашћене категорије ( у даљем тексту: корисници права ) : 
 
I.Особе са инвалидитетом и чланови њихових заједничког домаћинства и то: 
 
    лица којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом, 
    лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне 
парализе, која за кретање користе инвалидска колица, 
    лица која имају оштећења вида најмање 90%, 
    лица на дијализи, 
    остала инвалидна лица по Решењу надлежног органа о признавању својства 
инвалида. 
 
II. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата и то: 
 
    ратни и миродопски војни инвалиди, 
    цивилни инвалиди рата од I.  до IV. групе инвалидности. 
 
Права из става 1. овог члана могу да остварују и чланови домаћинства особа са 
инвалидитетом и то: родитељ, старалац/хранитељ деце са наведеним оштећењима, 
деца особа из тачке I. и II., као  и брачни друг корисника права. 
 



Особе са инвалидитетом и друге особе које испуњавању горе наведене услове могу 
да остваре право на повлашћено коришћење посебно обележених  паркинг места на 
јавним паркиралиштима на територији општине Сента под условом: 
 
    да имају пебивалиште на територији општине Сента, и 
    да је корисник или члан његовог заједничког домаћинства власник возила или 
корисник возила на основу уговора о лизингу. 
 
Право се признаје за текућу календарску годину, које право може се обнављати 
подношењем захтева до краја јануара следеће године. Повлашћено паркирање је 
бесплатно и нема временског ограничења, али само на местима обележеним за 
паркирање инвалида. 
Кориснику права се признаје повлашћено паркирање само за једно возило, стим да 
напелницу може користи само за возило за које је она издата. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
Уз захтев треба приложити следеће: ( у зависности од статуса подносиоца захтева ): 
 
 фотокопију решења надлежног органа о признавању својства инвалида или 
налаз лекара са одређеном дијагнозом  за лица  на дијализи и за инвалидну децу 
(оригиналан на увид), 
 фотокопију саобраћајне дозволе на име корисника или члана његовог 
заједничког домаћинства , односно уговора о лизингу (оригиналан на увид), 
  фотокопију личне карте корисника или његовог брачног 
друга/родитеља,/ стараоца/ хранитеља инвалидне деце и деце чији су родитељи 
корисници права ( оригинал на увид), 
    извод из матичне књиге венчаних ако право жели да оствари брачни друг 
корисника, 
 извод из матичне књиге рођених за инвалидну децу уколико је власник или 
корисник возила родитељ/стараоц/хранитељ корисника права и деце уколико 
родитељ има својство корисника права 
 фотокопију решења Центра за социјални рад о стављању под старатељство 
односно решење о хранитељству, уколико власник или корисник возила 
стараоц/хранитељ инвалидне деце(оригиналан на увид). 
    потврду о пребивалишту за инвалидну малолетну децу. 
 
ЗАХТЕВ 
 
Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
 1.  Изд авањ е  увер ењ а  о  слобод н ом  бр ачн ом  ст ањ у  



Уверење о слободном брачном стању издаје се лицу које жели да закључи брак у 
иностранству. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
- извод из матичне књиге рођених; 
- лична карта или пасош на увид; 
- уверење о пребивалишту које се добија у Полицијској станици у Сенти, или 
фотокопија важеће личне карте; 
- фотокопија извода из матичне књиге рођених или пасоша лица са којим се склапа 
брак; 
- административна такса 
 
ЗАХТЕВ 
 
ОПШТИНА СЕНТА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Дана 
СЕНТА 
 
З  А  Х  Т  Е  В 
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ 
Молим да ми се изда уверење да сам слободног брачног стања. О себи дајем 
следеће податке: 
Презиме и име – девојачко презиме: Датум, место и општина рођења: Име оца: 
Име и девојачко презиме мајке: Држављанство: 
Пребивалиште: 
 
Уверење ми је потребно ради склапања брака са : Презиме и име – девојачко 
презиме: 
Датум, место и општина рођења: Име оца: 
Презиме, име и девојачко презиме мајке: Држављанство: 
Пребивалиште: 
Брак склапамо у     пред надлежним органом. Прилози: 
1.   уверење о пребивалишту ОУП-а 
2.   извод из МКР - уколико подносилац захтева није рођен у месту пребивалишта 
3.   уверење о држављанству - уколико подносилац молбе се не води у КД Сента 
4.   фотокопија извода из МКР за особу са којом се склапа брак 
5.   фотокопија путне исправе за особу којом се склапа брак 
Сента, дана       године 
Подносилац захтева: 
(презиме и име штампаним словима) (адреса) 
(број личне карте и ПС) 
(својеручни потпис) 
 



ТАКСА 
 
Републичке административне таксе у износу од  1.140,00 динара. Сврха дознаке: 
Републичка административна такса 
Прималац: Републичка административна такса 
Жиро рачун број: 840-742221843-57 
Позив на број: 97   84-231 
 
2.Решавањ е  о  захтеву  за  склапањ е  брак а  и  склапањ е  брак а  
Брак склапају два лица различитог пола давањем изјаве воље пред матичарем. 
Брак се склапа ради остваривања заједнице живота супружника. Брак не може 
склопити лице које је већ у браку. 
Брак не може склопити лице које је неспособно за расуђивање. 
Брак не могу склопити крвни сродници у правој линији, а од сродника у побочној 
линији брак не могу склопити: рођени брат и сестра, брат и сестра по оцу или 
мајци, стриц и синовица, ујак и сестричина, тетка и братанац, тетка и сестрић, деца 
рођене браће и сестара, те деца браће и сестара по оцу или мајци. 
Сродство засновано усвојењем (адоптивно сродство) представља сметњу за 
склапање брака на исти начин као и крвно сродство. 
Брак не могу склопити тазбински сродници у првом степену праве линије, свекар и 
снаха, зет и ташта, очух и пасторка те маћеха и пасторак. Суд може, из оправданих 
разлога, дозволити склапање брака између тазбинских сродника. 
Брак не могу склопити старатељ и штићеник. 
Брак не може склопити лице које није навршило 18. годину живота. 
Суд може, из оправданих разлога, дозволити склапање брака малолетном лицу које 
је навршило 16. годину живота, а достигло је телесну и душевну зрелост потребно 
за вршење права и дужности у браку. 
Брак не може склопити лице чија воља није слободна. 
Будуђи супружници подносе усмени или писмени захтев за склапање брака 
матичару општине у којој желе да склопе брак. О усменом захтеву будућих 
супружника матичар сачињава записник. 
Ако се подносиоци захтева не појаве у договорено време, а изостанак не оправдају, 
матичар ће констатовати да су одустали од склапања брака. У случају потребе, 
присуство судског тумача обезбеђују странке. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
- лична карта за сваког од будућих супружника 
- фотокопије личних карата сведока 
- извод из матичне књиге рођених за сваког од будућих супружника 
- уверење о држављанству за сваког од будућих супружника 
- по потреби доказ о спроведеном поступку давања дозволе за склапање брака 
- ако је будући супружник раније био у браку, поднеће доказ да је претходни брак 
престао уколико ова чињеница није уписана у матичну књигу рођених 
- страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању 
 



ЗАХТЕВ 
 
Образац записника испуњава матичар. 
ТАКСА 
 
Ослобоћено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
3 Склап ањ е  бр ак а  
Матичар одређује дан склапања брака у споразуму са будућим супружницима када 
утврди да су испуњени сви услови за пуноважност брака 
предвиђени Породичним законом. 
Брак се склапа јавно, на свечан начин, у просторији посебно предвиђеној за ту 
намену. 
Просторија предвиђена за склапање брака мора бити пригодно уређена и у њој 
мора бити истакнута застава Републике Србије, а матичар преко груди мора носити 
ленту у бојама заставе Републике Србије. 
Матичар може, изузетно, дозволити да се брак склопи и на другом месту, ако за то 
постоје нарочито оправдани разлози, ако се обезбеде услови у погледу свечаног 
изгледа просторије и ако се тиме не вређа достојанство чина склапања брака. 
Склапању брака присуствују будући супружници, два сведока и матичар. Сведок 
приликом склапања брака може бити свако пословно способно лице. 
 Склап ањ е  бр ак а  пр еко  п ун омоћ ни к а  
Општинска управа може, изузетно, решењем дозволити да се брак склопи у 
присуству једног будућег супружника и пуномоћника другог 
будућег супружника ако за то постоје нарочито оправдани разлози. 
Пуномоћје за склапање брака мора бити оверено и издато само ради склапања 
брака. 
Пуномоћје треба да садржи личне податке о властодавцу, пуномоћнику и будућем 
супружнику који ће присуствовати склапању брака, као и датум овере пуномоћја. 
Пуномоћ важи до 90 дана од дана оверавања. 
У случају потребе, присуство судског тумача обезбеђују странке. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
- лична карта 
- пуномоћје, ако се брак склапа преко пуномоћника, 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
Склапање брака: 
 
1. Свечана сала пословне зграде Општинске управе општине Сента 
(Сента, Главни трг бр. 1.) 
2 . Свечана сала Месне канцеларије Општинске управе општине Сента у Торњошу 



4. Уп и с  р ођ ењ а  д ет ет а  у  мат и чн у  књ и гу  р ођен и х  
Роћење детета пријављује се надлежном матичару ради уписа у матичну књигу 
рођених. 
Чињеница рођења уписује се у матичну књигу рођених матичног подручја у чијем 
саставу је насељено место рођења детета. Рођење детета у здравственој установи 
дужна је да пријави здтавствена установа на прописаном обрасцу. 
Рођење  детета ван здравствене установе дужан је да пријави отац детета, а ако он 
није у могућности да то учини, други члан домаћинства, односно лице у чијем 
стану је дете рођено, или мајка чим за то буде способна, или бабица, односно лекар 
који су присуствовали порођају, а ако ових лица нема или нису у могућности да 
пријаве рођење – лице које је сазнало за рођење. 
Рођење детета пријављује се у року од 15 дана од рођења. 
Лица која су по прописима о личном имену овлашћена да одреде лично име детета 
дужна су да ради уписа у матичну књигу рођених пријаве надлежном матичару 
лично име детета најкасније у року од 30 дана од дана рођења детета. 
 
- извод из матичне књиге рођених родитеља детета 
- извод из матичне књиге венчаних 
- лична карта родитеља 
- уверење о држављанству за родитеље 
- записник о личном имену за дете рођено ван брака 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
- записник о признању очинства за дете рођено ван брака 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
5. Признање  очиинства  
Изјава о признању очинства може се дати пред матичарем, органом старатељства, 
судом или јавним бележником. 
Изјава о признању очинства може се дати и у тестаменту. 
Очинство може да призна мушкарац који је навршио 16. годину живота и који је 
способан за расуђивање. Изјава о признању очинства не може се дати преко 
законског заступника или пуномоћника. 
Очинство се може признати само ако је дете живо у тренутку признања. 
Изузетно, признање очинства производи дејство иако је дато пре рођења детета, 
ако се дете живо роди. 
Са признањем очинства мора да се сагласи мајка ако је навршила 16. годину 
живота и ако је способна за расуђивање. 
Ако мајка не може дати сагласност довољна је сагласност детета, ако је дете 
навршило 16. годину живота и ако је способно за расуђивање. Са признањем 
очинства мора да се сагласи дете ако је навршило 16. годину живота и ако је 
способно за расуђивање. 
Ако дете не може дати сагласност, довољна је сагласност мајке. 



Ако ни мајка ни дете не могу дати сагласност, сагласност са признањем очинства 
даје старатељ детета уз претходну сагласност органа старатељства. 
Ни изјава о признању очинства, ни изјава о сагласности са признавањем очинства 
не може се опозвати. 
Ништаве су и изјава о признању очинства, и изјава о сагласности са признањем 
очинства, ако нису били испуњени услови за њихову пуноважност предвиђен 
Породичним законом. 
Рушљиве су и изјава о признању очинства, и изјава о сагласности са признањем 
очинства, ако су дате под принудом или у заблуди. 
 
 
- извод из матичне књиге рођених родитеља детета 
- личне карте оба родитеља 
- уверење о држављанству оба родитеља 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
ЗАХТЕВ 
 
Саставља матичар. 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. Телефон: (024) 846-014 
 
6.    Издавање смртовн ц е 
 
Поступак за састављање смртовнице могу покренути законски наследници умрлог, 
који уз захтев прилажу податке о наследницима пр вог или других наследних 
редова и податке о покретним стварима и непокретностима које су били у 
власништву оставиоца. 
Сачињена смртовница се доставља општинском суду на чијој територији је 
оставилац – умрли имао последње место пребивалишта. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
- документација која доказује власништво преминулог над непокретностима      или 
над покретним стварима, ( штедна књижица, доказ о поседовању акција 
саобраћајна дозвола, оружни лист, итд.) 
-  извод из матичне књиге 
-   уверење из Катастра непокретности, саобраћајна дозвола, оружни лист, итд.) 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања таксе. 
 
7.  Упис  у  матичну  књигу  умрли х  



Чињеница смрти пријављује се надлежном матичару усмено или писмено. 
Чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем је 
саставу насељено место где је смрт наступила. О усменој пријави сачињава се 
записник на прописаном обрасцу. 
Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео, а 
ако ових лица нема или нису у могућности да то учине, друга лица с којима је 
умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт, односно лица у 
чијем је стану смрт наступила, а ако нема ових лица, чињеницу смрти дужно је да 
пријави лице које је први за смрт сазнало. 
Чињеницу смрти лица у здравственој  установи, војном објекту,  заводу за 
извршење кривичних  санкција, установи за смештај  ученика и студената или у 
другој установи или организацији дужна је да пријави установа или организација у 
којој је лице умрло. 
Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од 
дана смрти, односно од дана налажења леша. Ако је посебним прописом одређен 
краћи рок од три дана, чињеница смрти мора се пријавити пре сахране. 
Приликом пријављивања чињенице смрти мора се поднети потврда о смрти коју 
издаје здравствена установа ако је лице умрло у здравственој установи, а ако је 
лице умрло ван здравствене установе лекар који је утврдио смрт. 
Без потврде о смрти не може се извршити упис чињенице смрти у матичну књигу 
умрлих. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
- потврда о смрти, коју издаје здравствена установа ако је лице умрло у 
здравственој установи, а ако је лице умрло ван здравствене установе лекар који је 
утврдио смрт 
- лична карта умрлог 
- извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних 
- уверење о држављанству 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
8 Изд авањ е   извода  и  увере а  из  матичних  књига  рођених,  венчаних  и  умрли 
х  
На основу матичних књига издају се извод из матичне књиге рођених, извод из 
матичне књиге венчаних и извод из мат ичне књиге умрлих (у 
даљем тексту: извод из матичних књига) и уверења која садрже поједине податке 
уписане у матичне књиге или поједине чињенице о личном стању грађана које 
произилазе из тих података (у даљем тексту: уверења). 
Обрасце извода из матичних књуга технички израђује и штампа Народна банка 
Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца. Изводи из матичних књига и 
уверења издају се на основу података садржаних у изворнику матичне књиге. 



Изводи из матичних књига и уверења садрже последње податке који су уписани у 
матичну књигу до времена издавања извода. 
Изводи из матичних књига немају ограничени рок важења, а за употребу издатог 
извода из матичне књиге који не садрже последње податке уписане у матичну 
књигу одговорно је лице које га стави у правни саобраћај. 
Изводе из матичних књига и уверења издају се на захтев   лица на које се ти подаци 
односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима 
на начин и под условима утврђеним законом којим се уређује заштита података о 
личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног 
значаја. 
Грађани могу наручивати изводе из матичних књига путем интернета на сајту 
општине Сента, преко виртуелног матичара на адреси: 
www.zenta-senta.co.rs 
 
Врсте обрасца извода из матичних књига: 
1.   домаћи образац 
2.   образац намењен иностранству 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
- писмени захтев 
- доказ о уплати административне таксе 
 
ЗАХТЕВ 
 
 
 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА 
Oдељење за општу управу и друштвене делатности 
Одсек за грађанска стања и општу управу 
С Е Н Т А 
 
ЗАХТЕВ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ ЊИГЕ РОЂЕНИХ И УМРЛИХ 
 
Образац попунити читко штампаним словима. 
1.  Подаци о лицу које подноси захтев: Име и презиме: 
Место, улица и број: Контакт телефон: 
 
2. Подаци о лицу за које се подноси захтев: МАТИЧНИ БРОЈ   ( ЈМБГ ): 
 
Име и презиме: 
 
Датум рођења:            местo рођења: 
 
Име и презиме oца: 
Име и девојачко презиме мајке: 

http://www.zenta-senta.co.rs/


ИЗВОД  МИ ЈЕ ПОТРЕБАН  РАДИ: 
 
- Доказ о плаћеној такси 
 
У Сенти,                                                                 Потпис подносиоца захтева 
Датум 
 
Домаћи образац: 
Републичке административне таксе у износу од  430,00 динара. Сврха дознаке: 
Републичка административна такса 
Прималац: Републичка административна такса 
Жиро рачун број: 840-742221843-57 
Позив на број: 97   84-231 
 
Образац намењен иностранству: 
Републичке административне таксе у износу од  720,00 динара. Сврха дознаке: 
Републичка административна такса 
Прималац: Републичка административна такса 
Жиро рачун број: 840-742221843-57 
Позив на број: 97   84-231 
 
Уверење из матичних књига: 
Републичке административне таксе у износу од  770,00 динара. Сврха дознаке: 
Републичка административна такса 
Прималац: Републичка административна такса 
Жиро рачун број: 840-742221843-57 
Позив на број: 97   84-231 
 
9.  Издавање  уверења  о  држављанству  
ТАКСА 
 
Држављанство Републике Србије доказује се изводом из матичне књиге рођених, 
уверењем о држављанству, а у иностранству – и важећом путном исправом. 
О захтевима за стицање држављанства Републике Србије и о престанку 
држављанства Републике Србије одлучује министарство надлеж но за унутрашње 
послове. 
Евиденција о држављанима Републике Србије води се у матичним књигама 
рођених. 
На основи података у књигама држављана које су биле вођене до ступања на снагу 
новог Закона о држављанству Републике Србије („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 135/2004 и 90/2007) Општинска управа издаје уверење о држављанству 
на захтев заинтересованих лица и врши промене чињеница података у тим 
књигама. 
Уверење о држављанству је јавна исправа којом се доказује држављанство 
Републике Србије и издаје се на основу података из еви денције држављана 
Републике Србије само на лични захтев. 



Грађани могу наручивати уверење о држављанству путем интернета на сајту 
општине Сента, преко виртуелног матичара на адреси: 
www.zenta-senta.co.rs 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
- писмени захтев 
- доказ о уплати административне таксе 
 
 
 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА 
Oдељење за општу управу и друштвене делатности 
Одсек за грађанска стања и општу управу 
С Е Н Т А 
 
ЗАХТЕВ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ 
 
Образац попунити читко штампаним словима. 
1.  Подаци о лицу које подноси захтев: Име и презиме: 
Место:       улица и број: Контакт телефон: 
 
Подаци о лицу за које се подноси захтев: МАТИЧНИ БРОЈ   ( ЈМБГ): 
 
Име и презиме: 
Датум рођења:            место рођења: Име и презиме оца: 
Име и девојачко презиме мајке: 
 
Чињенице о мом држављанству уписане су у књизи држављана 
(општина и матично подручје) 
 
УВЕРЕЊЕ  МИ ЈЕ ПОТРЕБНО РАДИ 
- Доказ о плаћеној такси . 
 
У Сенти,                                                                  Потпис подносиоца захтева 
Датум: 
 Т АК СА 
 
Уверење о држављанству: 
Републичке административне таксе у износу од  770,00 динара. Сврха дознаке: 
Републичка административна такса 
Прималац: Републичка административна такса 
Жиро рачун број: 840-742221843-57 
Позив на број: 97   84-231 
1. Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског 
старања , за децу са сметњама у развоју и за децу из породице која остварује право 
на материјално обезбеђење по прописима из области социјалне заштите 

http://www.zenta-senta.co.rs/


 
ПРАВНИ ОСНОВ: 
1) Закон о финснијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/2002, 
115/2005 и 107/2009); 
2) Одлука и условима и начину остваривања права на регресирање трошкова 
боравка деце у Дечјем вртићу „Снежана – Hófehérke“ Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 17/2009, 8/2013) 
Право на регресирање трошкова боравка деце  под условима утвђеним Одлуком о 
условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у 
Дечјем вртићу „Снежана – Hófehérke“Сента ,(“Службени лист општине Сента”, бр. 
17/2009 и 16/2013), има родитељ, старатељ, односно хранитељ детета који има 
пребивалиште на територији општине Сента. 
Право на регресирање трошкова боравка деце у Дечјем вртићу „Снежана – 
Hófehérke“у Сенти утврђује се за дете без родитељског старања, за дете са 
сметњама у развоју, као и дете из породице која остварује право на материјално 
обезбеђење по прописима из области социјалне заштите и за треће и четврто дете у 
породици. 
Трошкови боравка у Дечјем вртићу „Снежана – Hófehérke“у Сенти, зависно од 
врсте услуге, регресирају се у висини од 20 % од номиналног износа учешћа  
корисника  у  економској  цени  услуга,  утврђеног  Решењем  о  утврђивању  цена  
услуга  предшколске  установе  Дечји  вртић  „Снежана  – Hófehérke“ Сента. 
Право на регресирање трошкова боравка деце остварује се на захтев једног од  
родитеља, старатеља, односно хранитеља детета. 
Право на регресирање трошкова боравка деце по поднетим захтевима признаје  се 
од првог дана наредног месеца по подношењу захтева, до краја школске године. 
Корисници услуга су дужни да благовремено, у року од 15 дана пријаве промене, 
које утичу на губитак или обим права утврђених  одлуком. 
За децу за коју је остварено право на регресирање дела трошкова боравка у 
Установи у претходној школској години, надлежно одељење Општинске управе , 
по прибављеној потврди да се дете и даље налази у предшколској установи, 
продужиће коришћење оствареног права и у текућој школској години. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
-    Фотокопија личне карте подносиоца 
-    Фотокопија решења Центра за социјални рад Сента, 
да је породици признато право на материјално обезбеђење 
-    Извод из МКР за сву децу за које се подноси захтев 
- фотокопија решења о категоризацији или мишљења Интерресорне комисије 
о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику уз 
потврду надлежног Одељења ОУ да за дете није остварено право на дечији додатак 
-    Потврда предшколске установе о упису детета 
-    Потврда Центра за социјални рад, да дете има статус детета без родитељског 
старања 
 
 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И  ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Дана: 
С е н т а 
З А Х Т Е В 
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ 
„СНЕЖАНА – HÓFEHÉRKE“ СЕНТА 
 
На основу члана 5.  и 6. Одлуке о  условима и начину остваривања права на 
регресирање трошкова боравка деце  у Дечјем вртићу „Снежана-Hófehérke“- Сента. 
(„Сл. лист општине Сента” бр.  17/09 и 16/2013). 
 
Обраћам Вам се са захтевом за регресирање трошкова боравка у предшколској 
установи„Снежана-Hófehérke”Сента 
РЈ                                                                                 из 
                                     за де-те-цу: 
 
Име и презиме                             ЈМБГ                             датум рођења 
 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

Уз захтев прилажем следеће: 
-    Фотокопија личне карте подносиоца 
-    Фотокопија решења Центра за социјални рад Сента да је породици признато 
право на материјално обезбеђење 
-    Извод из МКР за сву децу за које се подноси захтев 
- фотокопија решења о категоризацији или мишљења Интерресорне комисије 
о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику уз 
потврду 
надлежног Одељења ОУ да за дете није остварило право на дечији додатак 
-    Потврда предшколске установе у упису детета 
-    Потврда Центра за социјални рад, да дете има статус детета без родитељског 
старања. 
Подносилац захтева 
 
Датум подношења захтева                              -----------------------------------   
 
Адреса 
--------------------------------- 
Телефон 
--------------------------------- 



Попуњава службено лице Општинске управе општине Сента. 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе 
 
1.Просветни инспектор 
 
У оквиру овлашћења утврђених законом Просветни инспектор врши контролу: 
   поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области 
образовања и васпитања и општих аката, 
   остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно 
старатеља и запослених, 
   остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, 
односно старатеља, 
 обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, 
насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у 
установи, 
   поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону о 
основама система образовања и васпитања, 
   испуњеност прописаних услова за спровођење испита, 
   прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку 
поништавања јавних исправа које издаје установа. 
 
ЗАХТЕВ 
 
Ванредни надзор установе обавља се по представкама органа, привредних 
друштава, установа и других организација, родитеља, односно старатеља детета и 
ученика или грађана, као и на основу непосредног сазнања просветног инспектора. 
Поступање по анонимним представкама или добијеним електронском поштом, 
спроводи се по процени просветног инспектора. 
 
ТАКСА 
 
Ослобођено је обавезе плаћања административне таксе. 
 
 
 
8.2.Одељење за скупштинске и извршне послове 
 
Одељење за скупштинске и извршне послове  обавља послове који  се односе на: 
стручне и  административно  – техничке послове везане за одржавање седница 
Скупштине општине, рад председника општине и седница Општинског већа и 
њихових радних тела; обраду и чување  свих изворних аката о раду органа 
општине; обављање стручних послове који се односе на представке и предлоге 
грађана; уређење и издавање "Службеног листа општине Сента", координацију, 
припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације општине; 



припрему информација и званичних саопштења органа Општине; унапређење 
организације рада и модернизацију општинске управе, остваривање права и обавеза 
из радног односа запослених, именованих и постављених лица, евиденцију радних 
књижица; унапређење примене информационих технологија; одржавање и развој  
рачунарске  и  комуникационе  мреже;  администрирање  базе  података;  
одржавање  и  развој  апликативног  софтвера;  организацију  обуке запослених у 
Општинској управи, као и јавним предузећима и установама чији је оснивач 
општина. 
У  оквиру Одељења  се  обављају послови  који  се  односе  на:  коришћење  
биротехничких  и  других  средстава  опреме;  коришћење,  одржавање  и 
обезбеђење зграде Општине и службених просторија: обезбеђивање превоза 
моторним возилима са и без возача и старање се о њиховом одржавању; одржавање 
чистоће пословних просторија; умножавање материјала; дактилографске послове; 
организацију рада доставне службе; административно – техничке послове набавке 
материјала; ситног инвентара и основних средстава; обављање других сервисних 
послова за потребе органа општине. Одељење обавља и друге послове из своје 
надлежности. 
 
8.3. Одељење за буџет и финансије 
8.3.1. Одсек за локалну пореску администрацију 
 
 
Одсек за локалну пореску администрацију: 
-     прати прописе за које је надлежна служба, 
-     обавља послове који се односе на утврђивање, наплату и контролу изворних 
прихода општине, 
-     води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе, 
-     обавља послове утврђивања изворних прихода општине, 
-     обавља послове канцеларијске и теренске коитроле ради провере и утврђивања 
законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по 
основу локалних јавних прихода, 
-     обавља послове обезбеђења наплате локалних јавних прихода, 
-     обавља послове редовне н принудне наплате локалних јавних прихода и 
споредних пореских давања, 
-     покреће и води првостепени порескопрекршајни поступак и изриче казне и 
заштитне мере за пореске прекршаје, 
-     обавља послове пореског књиговодства за локалне јавне приходе, 
-     обавља послове спровођења поступка извршења, 
-     обавља послове пружања основне стручне и правне помоћи пореским 
обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска 
обавеза по основу локалних јавних прихода, 
- доставља Пореској управи обавештење о чињеницама и сазнањима до којих 
је дошла вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање 
пореске обавезе, 
-     издаје уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију, 



-     обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама скупштине 
општине и другим актима, као послове и које јој повере начелник 
Одељења и начелник Општинске управе. 
 
Радно место: Порески евидентнчар 
 
- прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за порез на имовину и за 
локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза, 
- пружа основну помоћ и објашњења пореским обвезницима о пореским прописима 
из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода и 
о могућностима одлагања плаћања пореског дуга. 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
 •  Обра зац  ППИ-1  ( пореска  приј ава/ одј ава  за  утврђивањ е  пореза  на  
имовину  обвезник а  кој и  воде пословне  књ иг е ) 
 
ПРИЛОГ-1 
 
 •  Обра зац  ППИ-2  ( пореска  приј ава/ одј ава  за  утврђивањ е  по реза  на  
имовину обвезник а  кој и  не  воде  пословне  књ иге) 
 
ПРИЛОГ-2 
 
 •  Обра зац  ПП  ЛКТ  ( приј ава/ одј ава  за  лок алну  к омуналну  такс у  за  
истицање  ф ирме)  
 
 
 
 
 
 



  

1.2     Порески идентификациони број (ПИБ)           
           

  
1.4    Матични број (правног лица, односно предузетника)          
          

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                    Образац ПП ЛКТ 
ОПШТИНА СЕНТА 
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
ПРИЈАВА / ОДЈАВА 
ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ за 201 
 
. годину 
 
  1 . ПОД АЦИ  О  ОБ В ЕЗ НИКУ   
 
1.1     Фирма – пословно име 
 
 
 
1.3     Име и презиме власника (оснивача) 
 
 
 
1.5      Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) 
 
1.6     Подаци о седишту / пребивалишту 
 
1.6.1. Адреса, телефон, факс, E-mail 
 
2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ (ИСТАКНУТОЈ ФИРМИ) 
 
2.1. Претежна делатност (назив и шифра) 
 
2.1.1. Адреса објекта-седишта  на коме је истакнута фирма 
 
2.1.2. Датум почетка обављања делатности 



 
2.2. Број истакнутих фирми ван пословног седишта 
 
3. ПОДАТАК О РАЗВРСТАВАЊУ ПРАВНОГ ЛИЦА 
3.1.  ВЕЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ 
3.2.  СРЕДЊЕ ПРАВНО ЛИЦЕ 
3.3.  МАЛО ПРАВНО ЛИЦЕ 
4. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ И ИСТИЧЕ ФИРМУ НА СЛЕДЕЋИМ ПОСЛОВНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
(НАВЕСТИ НАЗИВ, АДРЕСУ, ШИФРУ ДЕЛАТНОСТИ И ДАТУМ ПОЧЕТКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ СВАКОГ 
ОБЈЕКТА ) - УКОЛИКО ОБВЕЗНИК ИМА ВИШЕ ОБЈЕКАТА, ИСТЕ НАВЕСТИ У ПОСЕБНОМ ПРИЛОГУ ИЛИ НА 
ПОЛЕЂИНИ ПРИЈАВЕ. 
 

 
НАЗИВ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

АДРЕСА ПОСЛОВНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ 

 
ШИФРА 

 

 ДАТ  
 

 
 О

 
 

 ДЕ
 

 
 4.

 
     

 4.
 

     
 4.

 
     

 4.
 

     
 4.

 
     

 4.
 
     

 4.
 

     
 4.

 
     

 
НАПОМЕНА: На основу члана 9. Одлуке о локалним комуналним таксама општине Сенте (“Службени лист општине 
Сента“,број 22/2013) обвезници комуналне таксе су дужни да сваку насталу промену пријаве надлежном органу Општинске 
управе у року од 15 дана од дана настанка промене (нпр. Решење о привременој одјави, Решење о промени делатности, 
Решење о променн седишта…). 
 
 
 
5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНУ ТАКСЕ 
 



  

1.2     Порески идентификациони број (ПИБ)           
           

 
 

Попуњава подносилац пријаве 
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и 
тачни: 
 
                    М П       

                                                                                                                 
    

Попуњава Одсек за локалну пореску администрацију: 

Потврда о пријему пријаве 

 
* Прилог: акт о разврставању правног лица (велико, средње или мало предузеће) из АПВ-а односно извештај о укупном 
годишњем приходу зс претходну годину. 
 
 
 
 
 •  Образац  П П  Е КО  (п ри јав а/од јав а  за  ут в рђив ање  н ак н ад е  за  заштит у  и  ун ап ређење  жив отн е  сред и н е  за  
п равна  ли ц а)  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                    Образац ПП ЕКО 
ОПШТИНА СЕНТА 
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
ПРИЈАВА/ОДЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за 
2017. годину 
 
 
 
  1 . ПОД АЦИ  О  ОБ В ЕЗ НИКУ   
 
1.1     Фирма – пословно име 



  
1.4    Матични број (правног лица, односно предузетника)          
          

 
 
 
1.3   . Име и презиме власника (оснивача) 
 
 
 
1.5      Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) 
 
1.6     Подаци о седишту / пребивалишту 
 
1.6.1. Адреса, телефон, факс, E-mail 
 
2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ 
 
2.1. Претежна делатност (назив и шифра) 
 
2.1.1. Адреса  објекта на коме је седиште фирме 
 
2.2. Подаци о укупној површини пословног простора и пословних зграда који се користе за обављање делатности 
м2 
 
2.3.   Подаци о укупној површини земљишта које се користи за обављање пословне делатности (податак не обухвата 
пољопривредно земљиште, шуме и шумско 
земљиште).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
м2 
 
 
 



3. ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ У СЛЕДЕЋИМ ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА (НАВЕСТИ АДРЕСУ И ПОВРШИНУ 
СВАКОГ ОБЈЕКТА/ЗЕМЉИШТА) – УКОЛИКО ОБВЕЗНИК ИМА ВИШЕ ОБЈЕКАТА, ИСТЕ НАВЕСТИ У ПОСЕБНОМ 
ПРИЛОГУ ИЛИ НА ПОЛЕЂИНИ ПРИЈАВЕ. 
 

АДРЕСА СЕДИШТА И ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА  ПОВРШ
 

 
 ПОСЛОВНИ 

 
  ЗЕ

 
 

 3.
 
    

 3.
 

    
 3.

 
    

 3.
 

    
 3.

 
    

 3.
 
    

 3.
 

    
 3.

 
    



 
 
 
4. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ 
 
Попуњава подносилац пријаве 
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и 
тачни: 
 
                                                             М П         

                                                                                                                 
    

Попуњава Одсек за локалну пореску администрацију: 

Потврда о пријему пријаве 

 
 •  Захтев  за  одлагање  плаћ а  пореског  дуга   (свих  врста  јавних  прихода)  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНA СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одсек за локалну пореску администрацију 
 
 
 
(шифра обвезника)                                                  (ЈМБГ) 
 
(ПИБ)                                                    (матични број) 
 
 
 
 
З А Х Т Е В 
ЗА   ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ  ДУГА1) 
 
I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ 
 
1. Правно лице: 
 
(пун назива правног лица) 
                                                                                        ,    
(седиште)                                                                             (улица и број) 
                                                                                          ,    
(име и презиме одговорног лица)                                    (контакт телефон/факс) 
                                                                                          ,    
(порески пуномоћник)                                                       (контакт телефон/факс) 
 
Правно лице разврстано у: 1. мало           2. средње              3. велико 
(заокружити број према акту разврставања) 
2. Предузетник2) 
                                                                  ,    



(име и презиме власника радње)                                           (место, улица, број, улаз, 
спрат, број стана) 
                                                                                        ,    
(назив и седиште радње)                                                        (улица и број) 
                                                                                          , 
(контакт телефон/факс) 
                                                                                          ,    
(порески пуномоћник)                                                           (контакт телефон/факс) 
 
 
3. Физичко лице: 
                                                                  ,    
(име и презиме)                                                                (место, улица, број, улаз, 
спрат, број стана) 
          , 
(контакт телефон/факс) 
 
1) Захтев за одлагање плаћања пореског дуга подноси се у складу са чланом 73. 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС», бр. 
80/2002... 15/2016) –подноси се у два примерка. 
2) Оснивачи ортачке радње подносе посебне захтеве за одлагање плаћања пореског 
дуга. 
 
II Подаци о усаглашеном пореском дугу са Одсеком    
са стањем на дан                                   . године 
 
 
Р. 
бр 

Врста јавних 
прихода 

Шифра 
општине 3) 

Рачун за 
уплату 
јавних 

 

Стање      дуга Укупно 
(5+6) Основни 

дуг 
Камата 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       

3)   Из Прилога 3 уз Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату 
јавних прихода. Ако обвезник за један рачун јавних прихода има дуг у више 
општина, уписује висину дуга по том рачуну за 
сваку општину посебно. 
 
 
III Подаци о испуњености услова из члана 2. Уредбе о ближим условима за 
одлагање плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», 53/2003, 61/2004 и 71/2005) 
 



Правно лице 
1.   
 
2.   
 
3.    
(укупан износ пореског дуга)            (укупан износ обртних средстава                 
(процентуално учешће пореског дуга у из последњег финансијског извештаја)     
укупним обртним средствима-1:2) 
 
Предузетник и мало правно лице 
1.   
2.   
3.    
(укупан износ пореског дуга)            (укупан годишњи приход у                           
(процентуално учешће пореског дуга у претходној години)                                      
укупном приходу из претходне 
године-1:2) 
Физичко лице 
1.   
 
2.   
 
3.    
(укупан износ пореског дуга)            (укупан износ опорезивих прихода у  
(процентуално учешће пореског дуга у претходној години)                                 
укупним опорезивим приходима из 
претходне године – 1:2) 
 
IV Образложење захтева 
 
V Средства обезбеђења наплате која порески обвезник предлаже за обезбеђење 
наплате дуга4) 
1.   хипотека на непокретности у износу                                                         динара 
2.   залога на покретним стварима у износу                                                     динара 
3.   неопозива банкарска гаранција на износ од                                               динара 
4.   јемство другог лица које је власник имовине на којој нема терета 
5.   трасирана меница акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на 
којима се установљава административна забрана, порески дуг може наплатити 
6.   меница авалирана од стране пословне банке 
 
VI Прилог: - докази: - записник (два комада) о усаглашеном стању дуга 
- акт о разврставању правног лица 
 
 
 



М.П.                             (потпис службеног лица) 
4) Заокружити редни број испред средства обезбеђења наплате. 
 
 
ТАКСА 
 
▪ Општинска административна такса у износу од  243,00+390,00 динара. Сврха 
дознаке: админиатративна такса 
Прималац: Општинска административна такса 
Жиро рачун број: 840-742251843-73         Позив на број: 97    84231 
 
КОНТАКТ 
 
Општинска управа општине Сента 
24400, Сента, Главни Трг 1. 
Шалтер F - Локална пореска администрација, Стојановић Магдолна –порески 
евидентичар Телефон: (024) 655-456 
E-mail: porez@zenta-senta.co.rs 
 
Радно место  : Послови наплате локалних јавних прихода 
- прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства 
локалних јавних прихода, 
- пружа основну помоћ и објашњења пореским обвезницима о  могућностима 
повраћаја и прекњижавања  више или погрешно плаћених јавних прихода 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
 •  Захт ев  за и зд ав ање пореско г  ув ере ња   за  ф и зи чка  ли ц а 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНA СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одсек за локалну пореску администрацију 
 
Предмет:  Захтев за издавање пореског уверења 
 
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗА КОЈЕ СЕ ТРАЖИ ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ 
Презиме и име    
Име оца 
ЈМБГ    
Број личне карте                                   издата од    Датум, место и општина рођења 
Подаци о пребивалишту – боравишту: општина, место, адреса 
 
Телефон: 
 
УВЕРЕЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНО РАДИ : 
 
1)  остваривања права из области социјалне заштите 

mailto:porez@zenta-senta.co.rs


2)  учествовања на тендеру 
3)  подношења захтева за кредит код банке 
4)  добијања визе 
5)     
 
ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА (ако уместо лица за које се тражи пореско уверење захтев 
подноси друго лице) 
Презиме и име    Име оца 
ЈМБГ    
Број личне карте                               издата од    Подаци о пребивалишту – 
боравишту: место, адреса 
 
 
 
Прилог: 
-доказ о уплати локалне административне таксе у износу од                   динара 
 
 
 
 
У    
Дана,                    202       године 
Подносилац захтева, 
 
Образац примио: 
 
 
 
 
ТАКСА 
 
 
 
▪ Општинска административна такса у износу од 285,00 динара. 
Сврха дознаке:административна  такса 
Прималац: Општинска административна такса 
Жиро рачун број: 840-742251843-73         Позив на број: 97    84231 
 
*Такса не плаћа се по захтеву ради остваривања права из области социјалне 
заштите 
 
 
 
 •  Захт ев  за и зд ав ање пореско г  ув ере ња   за  п рав н а  ли ц а 
 



 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНA СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одсек за локалну пореску администрацију 
 
 
 
Предмет:  Захтев за издавање пореског уверења 
 
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА КОЈЕ СЕ ТРАЖИ ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ Фирма 
– пословно име (пуна ознака)    ПИБ     
Матични број    Седиште (општина, место, адреса) 
 
УВЕРЕЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНО РАДИ 
 
1.    учествовања на тендеру 
2.       
 
 
 
ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА 
Презиме и име    
ЈМБГ    
Број личне карте                               издата од    Место пребивалишта и адреса 
 
НАПОМЕНА: 
За подизање уверења, неопходно је да овлашћено лице достави овлашћење и 
печатом фирме потврди преузимање уверења 
 
Прилог: 
-доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 
 
 
динара 
У                      ,                                                                                   Подносилац захтева 
Дана,                    201       године 
 
ТАКСА 
 
▪ Општинска административна такса у износу од 285,00 динара. Сврха дознаке: 
административна такса 
Прималац:  Општинска административна такса 
Жиро рачун број: 840-742251843-73         Позив на број: 97    84231 
 
 



 •  Захт ев  за  реклам ац и ју п огрешн о  усм ерен е  у п лат е  (прекњижавање -п ов 
раћ ај)  
 
 
 
ПИБ/ЈМБГ     Назив/име и презиме      
Улица и бpoj    
Место    
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одсек за локалну пореску администрацију 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Захтев за рекламацију погрешно усмерене уплате (прекњижавање-
повраћај) Молим да се изврши (заокружити 1 или 2): 
1.   прекњижавање                                                                         2.      повраћај 
 
погрешно усмерене уплате, износа од 
динара, уплаћен дана                    201  .год. 
 
 
Сa уплатног рачуна број    
назив уплатног рачуна    
 
позив на број    
 
податак за рекламацију (рекламација) 
 
 
 
НА уплатни рачун број    
 
иазив уплатног рачуна    
 
позив на број    
 
 
 
Сента,                              _ године                                               подносилац захтева 
 
МП 
 
 



Прилог: Фотокопија уплатнице-налога за пренос или извода 
 
ТАКСА 
 
*Такса се не плаћа по захтеву повраћаја више или погрешно плаћених јавних 
прихода. 
 
КОНТАКТ 
 
Општинска управа општине Сента 
24400, Сента, Главни Трг 1 
Канцеларија бр. 9  - Локална пореска администрација, 
Бурањ Марија Терезија – послови наплате локалних јавних прихода 
Телефон: (024) 655-450 
E-mail: mariaterezia@zenta-senta.co.rs 
                           
                                  8.4. Одељење за привреду и локални економски развој 
Одељењем руководи начелник: 
 
мр Драгана Радоњић тел. 024-655-460 
e-mail: dragana.radonjic@zenta-senta.co.rs 
 
Одељење обавља следеће послове: 
 
  прати прописе из надлежности одељења, 
  обавља послове промоције економског потенцијала општине, 
  стара се о реализацији капиталних и других инвестиција општине, 
  стара се о праћењу и учешћу на расписаним пројектима и конкурсима у 
областима из своје надлежности, као и у другим областима од интереса за 
општину, 
  контактира са домаћим и страним инвеститорима у циљу привлачења улагања у 
општину, 
  обавља послове израде програма и спровођење пројеката економског развоја 
општине, 
  обавља послове у вези са унапређењем општег оквира за развој  привреде, 
запошљавања и равномернији развој општине, 
  обавља послове припреме и израде програма мера за подршку развоју 
привредних субјеката и стварање повољног пословног окружења, 
  прати стање и кретања у привреди и пољопривреди, 
  обавља послове израде и ажурирања базе података о кадровским ресурсима и 
привредним субјектима на територији општине, 
  обавља послове у вези регистрације предузетника*, 
  контактира са локалним привредним субјектима, 
  организује промотивне манифестације и сајмове, 
  обавља послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у 
области занатства, туризма, угоститељства и трговине и др**., 

mailto:mariaterezia@zenta-senta.co.rs
mailto:radonjic@zenta-senta.co.rs


 обавља послове заштите, уређења, коришћења, и унапређења пољопривредног
земљишта на територији општине, 
 израђује нацрт и предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине, као и нацрт и предлог 
програма комасације на територији општине, спроводи поступак давања у закуп 
пољопривредног  земљишта у државној својини, 
 сарађује са пољочуварском службом, сарађује са инспекцијским органима, врши
послове  шумарства и водопривреде и у другим областима који су по закону и 
другим прописима поверени општини, 
 учествује у припреми предлога годишњег програма пословања јавних предузећа
у  области комуналних делатности чији је оснивач општина, као и праћење 
остваривања истог, 
 обавља послове спровођења поступка јавних набавки и послове набавке***,
 обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама скупштине
општине и   другим актима, као и послове које му повере начелник 
Одељења и  начелник Општинске  управе. 
*Одељење обавља послове у вези регистрације предузетника, у свему према
законским прописима   и обрасцима који се налазе на веб страници 
Агенције за привредне регистре:  http://www.apr.gov.rs 
** Одељење обавља послове који се односе на задовољавање одређених потреба 
грађана у области занатства, туризма, угоститељства и трговине, у свему према 
законским прописима и обрасцима који се налазе на веб страници Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација: http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-
turizam/kategorizacija/ 

***Одељење обавља послове спровођења поступка јавних набавки и послове 
набавке. Огласи о јавним набавкама налазе се на порталу Управе за јавне набавке: 
www.portal.ujn.gov.rs и на званичној веб страници општине Сента:  
http://www.zenta-senta.co.rs/sr/Vesti_6/a/7_Javna_nabavka/4 

8.4.1. Подаци о јавним набавкама 

План јавних набавки општине Сента за 2018. годину: 

http://www.apr.gov.rs/
http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/kategorizacija/
http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/kategorizacija/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.zenta-senta.co.rs/sr/Vesti_6/a/7_Javna_nabavka/4
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9. Одељење за грађевинске и комуналне послове 
 
Начелник одељења: Туза Валериа дипл.инг.грађ. 
 
9.1.Одсек за урбанизам, грађевиснске и комунане послове 
 
Урбанизам и грађевинске послове, канцеларија бр. 23. I. Спрат, 024 655-472 
Комууналне послове, канцеларија бр. 17. I. Спрат, 024 655 - 481 
 

• Урбаниста - Руководилац одсека : Виг Корнелиа дипл.инг.грађ.  
• Послови обраде аката из области изградње : Балинт Золтан инг.грађ.  
• Помоћник урбаниста: Шите Леваи Ида 
• Администратор: Патаки Елеонора 
• Нормативно правни и стручно оперативни правни послови одељења - 

регистратор регистра обједињене процедуре: Шоти Мелинда дипл. правник 
• Послови унапређења енергетске ефикасности - Комунални редар за 

инфраструктуру : Киш Жолт инг.електричар 
• Послови заштите животне средине: Леринц Кираљ Ливиа, дипломирани 

биолог 
• Комунални редар теренске контроле - Послови заштите природе и јавне 

површине: Хомоља Акош инг. хотикултуре 
 
Урбанизам и грађевинске послове, канцеларија бр. 23. I. Спрат 
 
Начелник одељења: Туза Валериа дипл.инг.грађ.  
Урбаниста: Виг Корнелиа дипл.инг.грађ. 
Емаил:  vkornelija@zenta-senta.co.rs 
Послови обраде аката из области изградње : Балинт Золтан инг.грађ. 
Емаил:  urbanizam@zenta-senta.co.rs 
Помоћник урбаниста: Шите Леваи Ида 
Емаил:  urbanizam14@zenta-senta. co.rs 
 
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА 
 
Обавља послове који се односе на Обједињене процедуре 
Ли ц е овлашћен о  з а п ред уз и м ање р адњи  у обл а сти  урбан и з ам и  грађев и 
н ск е  п ослове  у ок ви р у Обједи њен е  п роц ед уре :  
 
Начелник одељења: Туза Валериа дипл.инг.грађ. Емаил: tvaleria@zenta-senta.co.rs 
Урбаниста: Виг Корнелиа дипл.инг.грађ. 
Емаил:  vkornelija@zenta-senta.co.rs 
Послови обраде аката из области изградње : Балинт Золтан инг.грађ. 
Емаил: urbanizam@zenta-senta.co.rs 
Регистратор регистра обједињене процедуре: Шоти Мелинда дипл.правник 
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Емаил:soti.melinda@zenta-senta.co.rs, оbjedinjenaprocedura@zenta-senta.co.rs 
 
Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни 
орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно 
извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање 
грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и 
изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде 
темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне 
дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине 
на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и 
прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на 
инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и 
прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а 
услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских. 
Приступ порталу за електронско подношење захтева за градње: 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ 
Подношење захтева за издавање локацијских услова: 
Поступак за издавање локацијских услова покреће се подношењем захтева 
надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се: 
1) идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина 
техничке документације; 
2) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и накнаде за 
Централну евиденцију. 
Уз захтев за издавање локацијских услова за градњу комуналне инфраструктуре у 
регулацији постојеће саобраћајнице подноси се и геодетски снимак постојећег 
стања на катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у 
одговарајући регистар у складу са Законом. 
Плаћање осталих накнада у обједињеној процедури спроводи се у складу са 
уредбом којом се ближе уређује поступак издавања локацијских услова. 
Измена локацијских услова 
Поступак за измену локацијских услова спроводи се у обједињеној процедури, а 
покреће се подношењем захтева надлежном органу, у складу са Законом. 
На проверу испуњености услова за поступање по захтеву за измену локацијских 
услова и на издавање измењених локацијских услова, сходно се примењују одредбе 
овог правилника које се односе на издавање локацијских услова. 
До издавања грађевинске дозволе, захтев за измену локацијских услова може 
поднети само лице на чији захтев су издати локацијски услови, односно његов 
правни следбеник. 
Захтев и таксе за издавање локацијских услова 
http://gradjevinskedozvole.rs – портал за електронско подношење захтева за 
издавање локацијских услова однозно за измену локацијских услова или  
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal 
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Сврха: Накнада за ЦЕОП 
Прималац: Агенција за привредне регистре 
Износ: А” и „Б” 1.000,00 динара, „В” и „Г” 2.000,00 динара ; 
Рачун: Рачуни за уплате накнада за услуге АПР, следећем линку: 
www.apr.gov.rs/Рачунизауплате.аspx 
(“Службени гласник РС“ бр. 106/2015)  
Сврха уплате: Републичка административна такса  
Прималац: Републички орган управе 
рачун бр: 840-742221843-57, 
Позив на број: 97/84-231 
износ: 310,00 дин 
("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 
5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. 
изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени 
дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. 
изн., 61/2017 - усклађени дин. изн. и 113/2017 )  
Сврха уплате:Општинска административна такса  
Прималац: Општинска управа 
рачун бр: 840-742251843-73 
Позив на број: 97/84-231 
износу: 338,00 дин 
(“Службени лист општине Сента” бр. 22/13.)  
Сврха уплате:Општинска административна такса  
Прималац: Општинска управа 
рачун бр: 840-742251843-73 
Позив на број: 97/84-231 
износу: ……………... дин 
(“Службени лист општине Сента” бр. 29/2016.) 

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 
Стамбене зграде са једним станом или више станова 
 или више станова 
до 50 м² ………. 5.250,00 дин;                                             
од 50 до 100 м² ………. 10.500,00 дин;                             
од 100 до 150 м² ………15.000,00 дин;                           
од 150 до 400 м² ………. 120,00 дин по м²;             
преко  400 м² таксе се формира на бази утврђеног процента 0.25 % од планске 
вредности објеката по м², помножена са бруто површином објеката, и то: 
…………………….…………….40.000,00 дин /  м²;     
НЕСТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 
хотели и сличне зграде; 
oстале зграде за краткотрајни боравак; 
пословне зграде; 
зграде за трговину на велико и мало; 
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зграде за саобраћај и комуникације -зграде за комуникације, станице, терминали и 
сличне зграде ;                                                                
до 40 м² ……….. 11.250,00 дин;                                    
од 40 до 150 м² ………18.750,00 дин;                            
од150  до 400 м² ………. 150,00 дин по  м²;      
преко  400 м² таксе се формира на бази утврђеног процента 0.25 % од планске 
вредности објеката по м², помножена са бруто површином објеката, и то: 
…………………….…………….45.000,00 дин /  м² ;   
граже 
до 60 м² ……… 4.500,00 дин;                                    
преко  60 м² таксе се формира на бази утврђеног процента 0.25 % од планске 
вредности објеката по м², помножена са бруто површином објеката, и то: 
…………………...…………….30.000,00 дин /  м²;                                                                
индустријске зграде 
до 40 м² ……….. 11.250,00 дин.                                    
од 40 до 150 м² ………18.750,00 дин.                            
од 150  до 400 м² ………. 150,00 дин по  м²      
преко  400 м² таксе се формира на бази утврђеног процента 0.25 % од планске 
вредности објеката по м², помножена са бруто површином објеката, и то: 
…………………….…………….35.000,00 дин /  м²;               
резервоари, силоси и складиште 
за објекте ( резервоари и цистерне, резервоари за нафту и гас, силоси за цемент и 
друге суве агрегате, затворена складиште - специализована складиште затворена с 
најмање три стране зидовима или преградама) 
до 40 м² ……….. 11.250,00 дин.                                    
од 40 до 150 м² ………18.750,00 дин.                            
од 150  м² до 1000 м² ………. 150,00 дин по  м²   
преко  1000 м² таксе се формира на бази утврђеног процента 0.25 % од планске 
вредности објеката по м², помножена са бруто површином објеката, и то: 
…………….……………………...30.000,00 дин /  м²;       
за објекте наткривена складишта - стално наткривена складишта (с кровом)на 
отвореном, с најмање од три зида или без зидова 
до 60 м² ………………5.250,00 дин.                                    
од 60 до 200 м² ………9.000,00 дин.                            
Од 200  до 1500  м² ……….. 50,00 дин по  м²   
преко  1500 м² таксе се формира на бази утврђеног процента 0.25 % од планске 
вредности објеката по м², помножена са бруто површином објеката, и то: 
…………….……………………...30.000,00 дин /  м²; 
зграде  за културно-уметничку делатности и забаву, образовање, болнице и остале 
зграде за здраствену заштиту, спортске дворане;           
до 40 м² ……….. 11.250,00 дин.                                    
од 40 до 150 м² ………18.750,00 дин.                            
Од 150  -  1000 м² ………. 150,00 дин по  м²   
преко  1000 м² таксе се формира на бази утврђеног процента 0.25 % од планске 
вредности објеката по м², помножена са бруто површином објеката, и то: 
……………………..…………….45.000,00 дин /  м²;        



Пољопривредне зграде 
до 60 м² ………………5.250,00 дин.                                    
од 60 до 200 м² ………9.000,00 дин.                            
преко 200  до 600 м² ……….. 50,00 дин по  м²   
за објекте преко 600 м² таксе се формира на бази утврђеног процента 0.25 % од 
планске вредности објеката по м², помножена са бруто површином објеката, и то: 
…………………….30.000,00 дин /  м²;       
Остале нестамбене зграде 
Зграде за обављање верских и других одредба, историјски или заштићени 
споменици, остале зграде, другде некласификоване 
 
до 40 м² ……….. 11.250,00 дин.                                    
од 40 до 150 м² ………18.750,00 дин.                            
преко 150  до 200 м² ………. 25.000,00 дин по  м²   
 
преко 200 м² таксе се формира на бази утврђеног процента 0.25 % од планске 
вредности објеката по м², помножена са бруто површином објеката, и то: 
…………...………………….….45.000,00 дин /  м²;       
Инфраструктуре ( линиске и комуналне инфраструктуре ) 
инфраструктурних објеката: 

− коловози 
− водоводи 
− канализације 
− гасоводи 
− електроенергетска инсфраструктура 
− до 100 м` ..............................................................................................      7.500,00 

дин 
− од 100 м` до 500 м` .............................................................................   25.000,00 

дин 
− од 500 м` до 1000 м` за сваки  започетих 100 м` на износ од 25.000,00 дин 

зарачунава се 4.000,00 динара 
− преко 1000 м` за сваки започетих 100 м` на износ од 45.000,00 динара 

зарачунава се 3000,00 динара. 
За линијске инфраструктурне телекомуникационе објекте накнада се утврђује 
тако што се, с обзиром на технологију израдње,  траса обрачунава као 
јединствена инсталација без обзира на број каблова или кабловске инсталације: 
− телекомуникациона инсфраструктура 
− до 100 м` ........................................................................................... 7.500,00 дин 
− од 100 м` до 500 м` ............................................……………….. 25.000,00 дин 
− од 500 м` до 1000 м`........................................................................45.000,00 дин 
− од 1.0 км  до 5.0 км........................................................................100.000,00 дин 
− од 5.0 км до 10 км..........................................................................200.000,00 дин 
− од  10 км до 100 км.................................................................300.000,00 дин 
− преко 100 км за сваки започетих 1.0 км на износу од 300.000,00 динара 

зарачунава се 3000,00 динара 



Сложене индустрије грађевине 
 
до 40 м² ……….. 11.250,00 дин.                                    
од 40 до 150 м² ………18.750,00 дин.                            
Од 150  -  1000 м² ………. 150,00 дин по  м²   
 
преко 1000 м² таксе се формира на бази утврђеног процента 0.25 % од планске 
вредности објеката по м², помножена са бруто површином објеката, и 
то:……….…………………………..35.000,00 дин /  м²   
Остале непоменуте грађевине 
Спортски терени,  остале грађевине за спорт и рекреацију, остале грађевине ( осим 
зграде) другде некласификоване 
до 60 м² ………………5.250,00 дин.                                    
од 60 до 200 м² ………9.000,00 дин.                            
преко 200  м² ……….. 50,00 дин по  м²   
Зидане ограде и помоћне објекте  који нису посебно наведени у подзаконском 
акту којим је утврђена класификација објекта  ( Правилник о класификацији 
објеката „ Сл. Гласник РС „ број 22/2015)   
Објекти које чине категорију „ А „  
до 60 м² ………………5.250,00 дин;                                    
од 60 до 200 м² ………9.000,00 дин;                            
преко 200  м² ……….. 50,00 дин по  м² ;  
 
Грађевинсарство 
Таксе: 
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA TAKSA 

 ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IZGRADNJU 
za pravna lica – tar.  br. 1. i  tar. br. 23. alineja 1.  

310,00 dinara + 1 0/00 od predračunske vrednosti objekta, a ne više od 8.904,00 
dinara 

za fizička lica  
 – za poslovni prostor – tar. br. 1. i tar. br. 23. alineja 2. 1.140,00  

dinara  
 – za stambeni prostor – tar. br. 1. i tar. br. 23. alineja 3. 971,00  

dinara  
 
 ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI, ADAPTACIJI, 

SANACIJI I NA INSTALACIJAMA 
tar. br. 1. i tar.br. 24. tačka 2. alineja 2.    ..................................... 1.076,00  

dinara 
 
 
 
 ZA IZGRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA 

 tar. br. 1. i tar. br. 24. tačka 2. alineja 3.    ....................................... 744,00  
dinara 



 
 PRIJAVA RADOVA 

za poslovni prostor - tar.br. 24. tačka 1. alineja 1.     443,00  
dinara 

za stambeni prostor - tar. br. 24. tačka 1. alineja 2.    338,00  
dinara 

 
 ZA IZVOĐENJE RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU 

tar. br. 1. i tar. br. 24. tačka 2. alineja 1.    ...................................... 528,00  
dinara 

 
 ZA POTVRDU USAGLAŠENOSTI IZGRAĐENIH TEMELJA 

za pravna lica – tar. br. 25. alineja 1.    ...................................... 1.002,00  
dinara 

za fizička lica  – tar. br. 25. alineja 2.    ......................................... 559,00  
dinara 

 
 ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE  

za pravna lica – tar. br. 1. i  tar. br. 26. alineja 1.  
 243,00 dinara + 1 0/00 od predračunske vrednosti objekta, a ne više od 

13.356,00  dinara 
za fizička lica  

 – za poslovni objekat – tar. br. 1. i tar. br. 26. alineja 2. 1.583,00  
dinara  

 – za stambeni objekat – tar. br. 1. i tar. br. 26. alineja 3. 1.298,00  
dinara 

 
 ZA RUŠENJE OBJEKATA 

za pravna lica – tar. br. 1. i tar. br. 27. alineja 1.    ....................... 1.636,00  
dinara 

za fizička lica – tar. br. 1. i tar. br. 27. alineja 2.    .......................... 855,00  
dinara 

 
 Za zahtevе  -  tar. br. 1.    ...................................................................... 243,00  

dinara 
 Za žalbe  -  tar. br. 11.    ........................................................................ 369,00  

dinara 
 Za rešenja ako nije drukčije propisano  -  tar. br. 13    ......................... 390,00  

dinara 
 

Svrha doznake: administrativne takse 
Primalac: opštinska administrativna taksa Senta 
Broj računa: 840-742251843-73 
Model i poziv na broj: 97   84-231 



(Odluka o opštinskim administrativnim taksama ''Službeni list opštine Senta'' broj 
22/13, 30/15 i 29/16) 
РЕПУБЛИЧКА АДМНИСТРАТИВНА ТАКСА 

 
− ЗА НОВОГРАДЊУ, ЗА ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

ЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ, 
САНАЦИЈИ, ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РАЗНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 

тар. бр. 1. и 165. 
за објекта категорије А  ...................................................................... 760,00  
динара 
за објекта категорије Β  .................................................................... 3.910,00  
динара 
за објекта категорије V  .................................................................... 5.710,00  
динара 
за објекта категорије G  .................................................................... 5.710,00  
динара 

 
− ПРИЈАВА ПОЧЕТКА РАДОВА 
тар. бр. 171а. 

за објекта категорије А  ...................................................................... 900,00  
динара 
за објекта категорије Β  .................................................................... 4.500,00  
динара 
за објекта категорије V  .................................................................... 5.400,00  
динара 
за објекта категорије G  .................................................................... 5.400,00  
динара 

 
− ЗА ПОТВРДУ О ПРИЈЕМУ ИЗЈАВЕ О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ 
тар. бр. 164. 

за објекта категорије А  .................................................................... 1.350,00  
динара 
за објекта категорије Β  .................................................................... 2.700,00  
динара 
за објекта категорије V  .................................................................... 3.600,00  
динара 
за објекта категорије G  .................................................................... 3.600,00  
динара 

 
− ЗА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ 
тар. бр. 1. и 170. 

за објекта категорије А  .................................................................... 2.110,00  
динара 



за објекта категорије Β  .................................................................... 9.310,00  
динара 
за објекта категорије V  .................................................................. 18.310,00  
динара 
за објекта категорије G  .................................................................. 18.310,00  
динара 

 
− ЗА РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

 тар. бр. 1. и 9.    .............................................................................  830,00  
динара 

 
− ЗА ЖАЛБЕ 
тар. бр. 6.    ................................................................................................   460,00  

динара 

Сврха дознаке: административне таксе 
Прималац: републичка административна такса Сента 
Број рачуна: 840-742221843-57 
Модел и позив на број: 97   84-231 

Тар. бр. 1.  за захтев, молбу и други поднесак  ........................  310,00  
 динара 

Тар. бр. 6.  за жалбу  ....................................................................  460,00  
 динара 

Тар. бр. 9.  за решења . . . ако није друкчије прописано  .........  520,00  
 динара 

Тар. бр. 11. за уверење, потврду  ...............................................  310,00  
 динара 

Закон о републичким административним таксама ''Службени гласник РС'' број 
43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 
5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14, 45/15, 50/16, 61/17 и 113/17. 

 
Грађевинска дозвола 
 
Подношење захтева за издавање грађевинске дозволе 
http://gradjevinskedozvole.rs – портал за електронско подношење захтева за градње 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal 
Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева 
надлежном органу кроз ЦИС. 
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се: 
1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником 
којим се уређује садржина техничке документације; 
2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се 
уређује садржина техничке документације; 

http://gradjevinskedozvole.rs/
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal


3) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење 
решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију. 
 
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и: 
 
1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако 
је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је 
Законом прописано да се тај доказ не доставља; 
2) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен; 
3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о 
обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске 
дозволе предвиђен локацијским 
условима; 
4) извештај ревизионе комисије, за објекте за које грађевинску дозволу издаје 
Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, осим ако ревизиона 
комисија пропусти да у року од 30 дана од дана подношења захтева изради и 
достави тај извештај инвеститору (члан 132. став 4. Закона), у ком случају се 
доставља доказ о поднетом захтеву и изјава подносиоца да је ревизиона комисија 
пропустила да достави извештај у наведеном року; 
5) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу 
енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе; 
6) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе 
радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица; 
7) доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима 
посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање 
стамбених зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких 
просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова; 
8) услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно 
преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за 
транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се 
уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима; 
9) доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног, 
односно шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за 
које је прописано плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе. 
Ако је до подношења захтева у катастру спроведена парцелација, односно 
препарцелација у складу са издатим локацијским условима или је промењен број 
парцеле, односно парцела за које су издати локацијски услови, уз захтев се прилаже 
и доказ о тој промени (решење, односно уверење органа надлежног за послове 
државног премера и катастра о извршеној парцелацији, односно препарцелацији, 
односно промени броја парцеле, односно парцела 
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за градњу комуналне инфраструктуре у 
регулацији постојеће саобраћајнице прилаже се и геодетски снимак постојећег 
стања на катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у 
одговарајући регистар у складу са законом. 
За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, саставни део захтева из става 1. овог члана је и изјашњење подносиоца 



о начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и 
средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто 
развијена грађевинска површина прелази 200 м² и који садржи више од две 
стамбене јединице. 
 
Измена решења о грађевинској дозволи 
Подношење захтева за измену решења о грађевинској дозволи 
Поступак за измену решења о грађевинској дозволи спроводи се у обједињеној 
процедури, а покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. 
Уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи доставља се: 
1) нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат измена пројекта за 
грађевинску дозволу, са изводом из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у 
складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, ако се 
измена тражи због измене пројекта за грађевинску дозволу; 
2) доказ о стицању, односно губитку одговарајућег права на земљишту или објекту 
у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено 
законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља, ако се 
измена тражи због промене инвеститора; 
3) уговор између инвеститора и финансијера, ако се измена тражи због уноса 
финансијера у то решење, односно сагласност финансијера за његово брисање из 
решења о грађевинској дозволи, ако се измена тражи због брисања финансијера из 
тог решења; 
4) изјашњење инвеститора о начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, ако се измена тражи због промене начина плаћања доприноса. 
Подношење захтева за издавање решења у складу са чланом 145. Закона 
http://gradjevinskedozvole.rs – портал за електронско подношење захтева за градње 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal 
 
Поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. 
став 1. Закона покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. 
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се: 
1) идејни пројекат израђен у складу са правилником којим се уређује садржина 
техничке документације, односно технички опис и попис радова за извођење 
радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање 
особа са инвалидитетом; 
2) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење 
решења и накнаде за Централну евиденцију. Уз захтев из става 1. овог члана 
прилаже се и: 
1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако 
је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је 
Законом прописано да се тај доказ не доставља; 
2)уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен; 

http://gradjevinskedozvole.rs/
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3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о 
обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов предвиђен локацијским 
условима; 
4) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе 
радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица; 
5) доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима 
посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање 
стамбених зграда, када се врши претварање или припајање заједничких просторија 
у стамбени, односно пословни простор; 
6) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно 
преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за 
транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се 
уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима; 
7) услови за укрштање и паралелно вођење, ако су у складу са чланом 2. став 3. 
Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 35/15 и 114/15); 
прибављени ван обједињене процедуре, непосредно од управљача инсталација 
водова на траси предметног објекта (радови на реконструкцији, санацији и 
адаптацији постојеће инфраструктуре, изградњи прикључака на постојећу 
водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, типских топловодних прикључака, 
привода за електронске комуникације и дела електродистрибутивне мреже од 
трансформаторске станице, односно дела мреже, до места прикључка на објекту 
купца, за које се издаје решење из члана 145. Закона); 
8) услови за укрштање и паралелно вођење прибављени од управљача инсталација 
водова који су на траси предметног новог објекта, ако су предмет пројекта, као и 
доказ о усаглашености трасе са осталим имаоцима јавног овлашћења који би били 
надлежни за издавање услова за пројектовање и прикључење, у случају изградње 
или доградње секундарне, односно дистрибутивне мреже и комуналне и друге 
инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице, као и у случају изградње 
прикључака на ту инфраструктуру; 
9) услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија, ако су у складу са 
чланом 2. став 4. Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 
35/15 и 114/15) прибављени ван обједињене процедуре, непосредно од органа 
надлежног за послове заштите од пожара, у складу са чланом 16. те уредбе 
(реконструкција постојеће инфраструктурне мреже са запаљивим и горивим 
течностима, као и са запаљивим гасовима, односно изградња прикључка на ове 
мреже за које се издаје решење из чл. 145.Закона). 
 
За извођење радова за које је прописано плаћање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта, саставни део захтева из става 1. овог члана је и изјашњење 
подносиоца о начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, 
као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате. 
У случају извођења радова из става 1. овог члана за које је потребно прибавити 
услове за пројектовање и прикључење од стране имаоца јавних овлашћења, пре 
подношења захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова, инвеститор 
подноси захтев за издавање локацијских услова надлежном органу. 



Изузетно од става 5. овог члана, ако локацијски услови издати за објекат који се 
прикључује на инфраструктуру, садрже услове за пројектовање тог прикључка, 
решење о одобрењу за извођење тог прикључка може се издати инвеститору за 
изградњу прикључка без прибављања нових локацијских услова. 
 
Издавање привремене грађевинске дозволе 
 
http://gradjevinskedozvole.rs – портал за електронско подношење захтева за градње 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal 
 
На поступак издавања привремене грађевинске дозволе и продужења привремене 
грађевинске дозволе сходно се примењују одредбе чл. 28. и 29. овог правилника. 
 
Уз захтев за продужење привремене грађевинске дозволе, инвеститор, односно 
финансијер, не прилаже поново техничку документацију на основу које је та 
привремена грађевинска дозвола издата. 
 
Пријава радова 
http://gradjevinskedozvole.rs – портал за електронско подношење захтева за градње 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal 
 
Пријава радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем издатим у 
складу са чланом 145. Закона, односно привременом грађевинском дозволом, врши 
се надлежном органу кроз ЦИС, најкасније осам дана пре почетка извођења радова. 
 
Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се доказ о уплати административне таксе 
за подношење пријаве и накнаде за Централну евиденцију, као и: 
1) доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно 
плаћање те обавезе, односно доказ о уплати прве рате ако је решењем о 
грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате, у ком случају се 
доставља и средство обезбеђења за плаћање доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта у складу са законом, ако се гради објекат чија укупна бруто развијена 
грађевинска површина прелази 200 м², односно објекат са више од две стамбене 
јединице; 
2) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене 
израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, 
односно одлука да није потребна израда студије; 
3) акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед 
непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву 
службености у складу са законом о планирању и изградњи, ако је решење о 
грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне објекте издато на основу 
коначног решења о експропријацији. 
 
Изјава о завршетку израде темеља 
http://gradjevinskedozvole.rs – портал за електронско подношење захтева за градње 
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https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal 
 
Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде темеља кроз 
ЦИС, одмах по завршетку њихове изградње. 
 
Уз изјаву из става 1. овог члана извођач радова обавезно подноси геодетски снимак 
изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује извођење 
геодетских радова. 
 
Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу и поступање по тој изјави 
http://gradjevinskedozvole.rs – портал за електронско подношење захтева за градње 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal 
 
Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде објекта у 
конструктивном смислу кроз ЦИС, одмах по завршетку те фазе изградње. 
Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве из става 1. овог члана, 
обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве. 
Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року од три радна дана по 
пријему обавештења из става 2. овог члана изврши инспекцијски надзор изграђеног 
објекта у складу са Законом и да о резултатима тог надзора обавести надлежни 
орган. 
 
Прикључење објекта на инфраструктуру 
http://gradjevinskedozvole.rs – портал за електронско подношење захтева за градње 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal 
 
Поступак за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру покреће се 
подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. 
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се сепарат из пројекта изведеног објекта, 
односно из пројекта за извођење ако у току грађења није одступљено од пројекта за 
извођење са техничким описом и графичким прилозима, којим се приказује 
предметни прикључак и синхрон план свих прикључака, као и доказ о уплати 
накнаде за Централну евиденцију. 
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и доказ о уплати накнаде за 
прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру, ако је та накнада плаћена у 
износу наведеном у локацијским условима, осим ако инвеститор жели да ту 
накнаду плати тек након пријема коначног обрачуна, у складу са сепаратом из 
пројекта изведеног објекта, што се наводи у захтеву. 
Надлежни орган, у року од три радна дана од дана пријема захтева из става 1. овог 
члана, упућује захтев имаоцу јавних овлашћења да изврши прикључење у складу са 
тим захтевом. 
 
Издавање употребне дозволе 
http://gradjevinskedozvole.rs – портал за електронско подношење захтева за градње 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal 
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Поступак за издавање употребне дозволе покреће се подношењем захтева 
надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се: 
1) пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни 
надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, ако у току 
грађења није одступљено од пројекта за извођење или пројекат изведеног објекта, 
израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке 
документације; 
 
2) извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан 
за употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе; 
3) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење 
решења којим се дозвољава употреба радова, као и доказ о уплати накнаде за 
Централну евиденцију, укључујући и накнаде за поднету пријаву завршетка темеља 
и завршетка објекта у конструктивном смислу, ако су те пријаве подношене за 
објекат за који се тражи употребна дозвола; 
4) сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана 
обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима; 
5) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта; 
6) елаборат геодетских радова за подземне инсталације. 
Подносилац може уз захтев из става 1. овог члана приложити и потврду о 
измирењу обавезе по основу накнаде за употребу земљишта у јавној својини 
(земљиште у путном и железничком појасу и сл.), у циљу информисања надлежног 
органа, односно имаоца јавних овлашћења који учествује у обједињеној процедури 
о извршеном плаћању. 
Ако је до подношења захтева у катастру спроведена парцелација, односно 
препарцелација у складу са издатим локацијским условима или је промењен број 
парцеле, односно парцела за које су издати локацијски услови односно грађевинска 
дозвола, уз захтев се прилаже и доказ о тој промени (решење, односно уверење 
органа надлежног за послове државног премера и катастра о извршеној 
парцелацији, односно препарцелацији, односно промени броја парцеле, односно 
парцела). 
Инвеститор може поднети захтев за издавање употребне дозволе и за радове 
изведене у складу са решењем из члана 145. 
Закона, као и у складу са решењем о привременој грађевинској дозволи. 
Упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и 
издавање решења о кућном броју у оквиру обједињене процедуре 
Достава употребне дозволе органу надлежном за послове државног премера и 
катастра 
У року од пет радних дана од дана правноснажности употребне дозволе, надлежни 
орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног 
премера и катастра: 
1) употребну дозволу; 
2) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта; 
3) елаборат геодетских радова за подземне инсталације. 

Регистар обједињене процедуре 



Регистратор: Шоти Мелинда дипл.правник 
Емаил:soti.melinda@zenta-senta.co.rs 
 
Регистратор регистра обједињених процедура (у даљем тексту: Регистратор) јесте 
лице које је одређено да води регистар обједињених процедура; 
 
Регистар обједињених процедура (у даљем тексту: Регистар) јесте електронска база 
података коју води надлежни орган кроз Централни информациони систем (у 
даљем тексту: ЦИС), у којој су садржани подаци о току сваког појединачног 
предмета, акта која је надлежни орган издао у обједињеној процедури, као и 
документација приложена или прибављена у поступку обједињене процедуре, а 
која је јавно доступна у складу са законом и овим правилником; 
Вођење и садржина регистра обједињених процедура и Централне евиденције 
Регистар садржи податке о току сваког појединачног предмета, а нарочито:1) име, 
презиме, пребивалиште, адресу стана и јединствени матични број подносиоца 
захтева ако је физичко лице, односно пословно име, седиште и матични и порески 
идентификациони број, ако је правно лице; 
2) име, презиме, пребивалиште, адресу стана и јединствени матични инвеститора, 
односно финансијера, ако је физичко лице, односно пословно име, седиште и 
матични и порески идентификациони број, ако је правно лице; 
3) број катастарске парцеле, односно катастарских парцела у односу на које се 
спроводи обједињена процедура, као и назив катастарске општине и општине на 
којој се та парцела налази; 
4) означење класе и намене објекта у вези са чијим грађењем се спроводи 
обједињена процедура; 
5) датум подношења захтева надлежном органу и датуме подношења одговарајућих 
захтева имаоцима јавних овлашћења за достављање услова за пројектовање и 
прикључење, односно за достављање других података у служби издавања услова за 
пројектовање и прикључење; 
6) датум пријема услова за пројектовање и прикључење, односно других података 
од стране ималаца јавних овлашћења и подносилаца захтева; 
7) датум спровођења других радњи у вези са обједињеном процедуром. 
 
Саставни део регистра су акта надлежног органа и ималаца јавних овлашћења 
издата у оквиру обједињене процедуре, као и сва документација приложена и 
прибављена у поступку обједињене процедуре. 
Размена и преузимање регистрованих података и докумената 
Унос података, аката и документације и размена докумената између надлежних 
органа и носилаца јавних овлашћења и подносилаца захтева врши се у складу са 
упутством за примену Централног информационог система, које је корисницима 
доступно преко интернет стране Агенције за привредне регистре. 

Обавезе и овлашћења регистратора 
Регистратор регистра обједињених процедура дужан је да: 
1) се стара о законитом, систематичном и ажурном вођењу Регистра; 
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2) обезбеди јавну доступност података о току сваког појединачног предмета, као и 
објављивање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе и решења из 
члана 145. Закона кроз Централни информациони систем, у року од три радна дана 
од дана њиховог издавања; 
3) у роковима и на начин прописан Законом и овим правилником, поднесе пријаву 
за привредни преступ, односно прекршајну пријаву, против имаоца јавних 
овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, ако су за подношење 
пријаве испуњени Законом прописани услови; 
 
4) предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање 
Регистра. 
 
ОСТАЛЕ ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ УРБАНИСТИЧКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 
 
Поступање у оквиру урбанизма 
Лице овлашћено за предузимање радњи у области урбанизам 
Начелник одељења: Туза Валериа дипл.инг.грађ. Емаил: tvaleria@zenta-senta.co.rs 
Урбаниста: Виг Корнелиа дипл.инг.грађ. 
Помоћник урбаниста: Шите Леваи Ида 
Емаил:  vkornelija@zenta-senta.co.rs 
 

• издавање извода из урбанистичких планова; 
• издавање информација о локацији; 
• издавање потврде усклађености плана парцелације и препарцелације са 

планским документом; 
 
Потребна документа: 
 
Типски захтев; 
Доказ о уплати административне таксе; 
 
- За издавање потврде усклађености плана парцелација и препарцелације потребно 
је приложити: 
пројекат парцелација / препарцелација; 
пројекат геодетског обележавања; 
Такса 
Сврха уплате: Републичка административна такса 
Прималац: Републички орган управе рачун бр: 840-742221843-57, 
Позив на број: 97/84-231 
износ: 310,00 дин 
(“Службени гласник РС” бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. 
закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 
54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14 и 45/15) 
Сврха уплате:Општинска административна такса 
Прималац: Општинска управа рачун бр: 840-742251843-73 
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Позив на број: 97/84-231 
износу: 338,00 дин 
(“Службени лист општине Сента” бр. 22/13.) 
Сврха уплате:Општинска административна такса 
Прималац: Општинска управа рачун бр: 840-742251843-73 
Позив на број: 97/84-231 
износу: 3.750,00 дин 
 
За потврду усклађености плана парцелације и препарцелације са планским 
документом 
(“Службени лист општине Сента” бр. 30/2015.) 
Правна лица 
- једна парцела: 15.000,00 дин; 
- више парцела: за сваку парцелу по 7.500,00 дин; 
- услови за исправку међе: 7000,00 дин; Физичка лица: 
- једна парцела: 5.000,00 дин; 
- више парцела: за сваку парцелу по 2.500,00 дин; 
- услови за исправку међе: 5000,00 дин; 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента-Општинска управа 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове 
С    е    н    т    а  
 
 

ЗАХТЕВ  
 

из области урбанизма и грађевинарства 
 

1.    подаци о подносиоцу захтева ( инвеститору)                                                                               

1.1  Презиме, очево име и име : _____________________________________ _ _______________________  

− Јединствени матични број : _____________________________________________________ 

− Место и адреса становања :_____________________________________________________ 

− Телефони за контакте : _________________________________________________________________  

1.5   Е-маил:______________________________________________________________________ 

2. на локацији инвеститор планира следеће:         
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Врста бјекта:__________________________________________________________________ 
 
4. Namena objekta: _________________________________________________________________ 



5. Карактер објекта: □привремен     □стални 

6. Подаци о локацији 
 
Место :___________________Улица и број : ____________________________________________ 

К.О. :__________________________________  Бр.кат.парцеле :____________________________ 

Потес (Звано место): _____________________ Бр.листа непокретности :____________________ 

Бр.извода из земљишне књиге:______________ Бр. извода из поседовног листа:_____________ 

 
На наведеној локацији постоји  прикључак на:  
□Водовод; □градску канализацију; □електричну мрежу; □топловод; □гасовод; 
 
приложена документација (оргинал , не старији од 6 месеци или оверена фотокопија) 
 
□Копија плана;   □Доказ о власништву ; □Фотокопија личне карте;  □Ситуациони план; □Извод из 

катастра подземних водова;  
□Таксе_________________□Остало________________________________________________ 
 
У Сенти 
Дана:  ______________  Подносилац захтева 
 
  __________________  
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента-Општинска управа 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове 
С    е    н    т    а  
 
 

ЗАХТЕВ ЗА 

                                   ТРАЖЕЊЕ ПОДАТАКА 

1.    подаци о подносиоцу захтева ( инвеститору)                                                                               

1.1  Пословно име правног лица : ____________________________________ _ _______________________  

− ПИБ и Матични број фирме : ____________________________________________________ 

− Место и адреса седишта :_______________________________________________________ 

− Телефони за контакте : _________________________________________________________________  

1.5   Е-маил:______________________________________________________________________ 

2. на локацији инвеститор планира следеће:        □изградња  □доградња   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Врста бјекта:__________________________________________________________________ 
 
4. Namena objekta: _________________________________________________________________ 

5. Карактер објекта: □привремен     □стални 

6. Подаци о локацији 
 
Место :___________________Улица и број : ____________________________________________ 

К.О. :__________________________________  Бр.кат.парцеле :____________________________ 

Потес (Звано место): _____________________ Бр.листа непокретности :____________________ 

Бр.извода из земљишне књиге:______________ Бр. извода из поседовног листа:_____________ 

 
На наведеној локацији постоји прикључак на:  
□Водовод; □градску канализацију; □електричну мрежу; □топловод; □гасовод; 
 
приложена документација (оргинал , не старији од 6 месеци или оверена фотокопија) 
□Копија плана;   □Доказ о власништву ; □Идентификациони лист фирме;  □Ситуациони план;  □Извод из катастра подземних водова;  
□Таксе_________________□Остало_________________________________________________ 
 
У Сенти 
Дана:  _____________  Подносилац захтева 
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Поступање у оквиру грађевинарстав 
 
Лице овлашћено за предузимање радњи у области грађевинарства 
Начелник одељења: Туза Валериа дипл.инг.грађ. Емаил: tvaleria@zenta-senta.co.rs 
Послови обраде аката из области изградње : Балинт Золтан инг.грађ. 
Емаил:  urbanizam@zenta-senta.co.rs 
 
Уклањања објеката 
Захтев за уклањање објеката 
(Градска кућа – I. спрат, канц.бр. 23.) 
Потребна документација: 
Лист непокретности – доказ о власништву (Градска кућа – пријемна канцеларија) Копија плана 
(Градска кућа – пријемна канцеларија) 
Пројекат уклањања објекта (Пројектни биро) 
 
Таксе 
Сврха: Административне таксе 
Прималац: Републичка административна такса – Сента 
Износ: 800,00 динара 
Рачун: 840-742221843-57 
Модел и позив: 97 84-231 
(“Службени гласник РС” бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 
47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 
35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14 и 45/15 Тар.бр. 1. и 9.) 
Сврха: Административне таксе 
Прималац: Општинска административна такса -Сента 
Износ: 1.636,00 динара (за правна лица) 
Износ: 855,00 динара (за физичка лица) Рачун: 840-742251843-73 
Модел и позив: 97 84-231 
(“Службени лист општине Сента” бр. 22/13. Тар.бр. 27.) 
 
ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ 
 Зак он  о  оз ак оњењ у  обје к ата  (  С л.  Гл асн и к  РС  „,  бр.  96/2015);  
Овим законом уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објекта 
изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, услови, начин и поступак 
издавања решења о озакоњењу, правне последице озакоњења, као и друга питања од значаја за 
озакоњење објеката. Ово се односи и на помоћне и друге објекте који су у функцији главног објекта 
(гараже, оставе, септичке јаме, бунари, базени, цистерне за воду и сл.) или су у функцији одвијања 
технолошког процеса у згради, који се сматрају саставним делом незаконито изграђеног главног 
објекта и озакоњују се заједно са главним објектом. 
 
Лице овлашћено за предузимање радњи у области Озакоњења објеката:  
Начелник одељења: Туза Валериа дипл.инг.грађ. 
Емаил: tvaleria@zenta-senta.co.rs 
 

mailto:tvaleria@zenta-senta.co.rs
mailto:urbanizam@zenta-senta.co.rs
mailto:tvaleria@zenta-senta.co.rs


ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ СЕНТА 2018. 
 

- 144 - 

Тот Елеонора дипл.инг.грађ. - грађевински инспектор; Емаил: nora@zenta-senta.co.rs 
Балинт Золтан инг.грађ. Емаил: urbanizam@zenta-senta.co.rs  
Виг Корнелиа дипл.инг.грађ. Емаил: vkornelija@zenta-senta.co.rs  
Шите Леваи Ида Емаил:urbanizam14@zenta-senta.co.rs 
 
За све објекте у поступку озакоњења плаћа се такса за озакоњење, пре издавања решења о 
озакоњењу. 
Такса из става 1. овог члана уплаћује се у износу од 70% у корист јединице локалне самоуправе на 
чијој територији се налази незаконито изграђени објекат и у износу од 30% у корист буџета 
Републике Србије, односно у корист буџета Републике Србије у износу од 15% и у корист буџета 
аутономне покрајине у износу од 15%, ако се незаконито изграђени објекат налази на територији 
аутономне покрајине. 
 
Новчана средства добијена од таксе за озакоњење, јединица локалне самоуправе користи за 
уређивање 
 
(припремање и опремање) грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљишта у јавну 
својину и изградњу и одржавање објеката јавне намене и комуналне инфраструктуре. 
 
Такса из става 1. овог члана плаћа се у износу од 5.000 динара за озакоњење породичног објекта 
или стана, корисне површине до 100 м², помоћне и економске објекте, производне и складишне 
објекте, као и све друге објекте и радове из члана 145. Закона о планирању и изградњи. 
 
Одредбе става 1. овог члана не односе се на власнике незаконито изграђеног објекта који је 
намењен за становање подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, који је 
лице са инвалидитетом, самохрани родитељ или корисник социјалне помоћи. 
За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 100 м² до 200 м², плаћа се такса за 
озакоњење у износу од 
15.000 динара. 
 
За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 200 м² до 300 м², плаћа се такса за 
озакоњењеу износу од 
20.000 динара. 
За породичне стамбене објекте корисне површине преко 300 м², плаћа се такса за озакоњење у 
износу од 50.000 динара. За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се 
састоје од више станова и других посебних делова, 
корисне површине до 500 м² и комерцијалне објекте до 500 м², плаћа се такса за озакоњење у 
износу од 250.000 динара. 
 
За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и 
других посебних делова, корисне површине од 500 м² до 1000 м² и комерцијалне објекте од 500 м² 
до 1000 м², 
 
плаћа се такса за озакоњење у износу од 500.000 динара. 
 

mailto:nora@zenta-senta.co.rs
mailto:urbanizam@zenta-senta.co.rs
mailto:vkornelija@zenta-senta.co.rs
mailto:urbanizam14@zenta-senta.co.rs
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За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и 
других посебних делова, корисне површине од 1000 м² до 1500 м² и комерцијалне објекте од 1000 
м² до 1500 м², плаћа се такса за озакоњење у износу од 1.000.000 динара. 
 
За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и 
других посебних делова, корисне површине преко 1500 м² и комерцијалне објекте преко 1500 м² 
плаћа се такса за озакоњење у износу од 3.000.000 динара. 
 
Сврха: Административне таксе 
Прималац: Републичка административна такса 
Износ: ............ динара 
Рачун: 840-742224843-78 
Модел и позив: 97 84-231 
( члан 33. Закона о озакоњењу објеката ''Службени гласник РС'' број 96/2015 – 15%) 
 
Сврха: Административне таксе 
Прималац: Покрајинска административна такса 
Износ: ............динара 
Рачун: 840-742233843-44 
Модел и позив: 97 84-231 
( члан 33. Закона о озакоњењу објеката ''Службени гласник РС'' број 96/2015 – 15%) 
 
Сврха: Административне таксе 
Прималац: Општинска административна такса 
Износ: .................динара 
Рачун: 840-742255843-04 
Модел и позив: 97 84-231 
( члан 33. Закона о озакоњењу објеката ''Службени гласник РС'' број 96/2015 – 70%) 
 
Комуналне послове, канцеларија 17 I. Спрат 
 
Поступање у оквиру заштите животне средине 
 
1. У складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
135/04, 36/09 и 72/2009), овлашћено лице спроводи поступак процене утицаја на животну средину 
за пројекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе. 
 
Захтеви који се подносе: 
o захтев за одлучивање о потреби процене утицаја 
o захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени 
o захтев за одлучивање о давању сагласности на процену утицаја 
 
2. У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“; бр. 135/04, 88/10), дају се мишљења на одлуке о стратешкој процени утицаја на животну 
средину или сагласности на извештаје о стратешкој процени утицаја на животну средину. 
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3. У складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
("Службени гласник РС", бр. 
135/04 и 25/2015), спроводи поступак за издавање интегрисане дозволе за постројења и активности 
која могу имати негативан утицај на здравље људи, животну средину или материјална добра, за 
која дозволу или одобрење за изградњу, односно извођење или обављање активности, издаје 
надлежни покрајински орган. 
 
4. У складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/2016), 
спроводи поступак издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање 
отпада за инертни и неопасан отпад на њеној територији. 
 
5. У складу са Законом о заштити од буке ( Службени гласник РС, бр.36/2009 и 88/2010 ) јединица 
локалне самоуправе утврђује мере заштите од буке односно звучне заштите у плановима, 
програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке процене 
утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку издавања интегрисане 
дозволе за рад постројења и активности. 
 
 
Za zahtev, ako 
zakonom nije drukčije 
propisano  

 310 

Za rešenje, ako  
zakonom nije drukčije 
propisano  

520  

Za zahtev za 
odlučivanje o potrebi 
izrade procene uticaja  

2.010  

Za zahtev za 
određivanje obima i 
sadržaja studije o 
proceni uticaja  

2.010  

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:  
 
1) do 100 m2  

40.380  

2) preko 100 m2 do 
1.000 m2  

78.730  

3) preko 1.000 m2  129.210  
 
Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog 
stanja:  
1) do 100 m2  34.860  
2) preko 100 m2 do 
1.000 m2  

68.000  

3) preko 1.000 m2  111.590  
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Za ažuriranje studije o proceni uticaja, i to:  
 
1) za zahtev za 
određivanje obima i 
sadržaja studije o 
proceni uticaja  

2.010  

2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:  
(1) do 100 m2  10.110  
(2) preko 100 m2 do 
1.000 m2  

20.180  

(3) preko 1.000 m2 40,380 
  
Za zahtev za izdavanje 
integrisane dozvole  

151.420  

Za zahtev 
zainteresovane 
javnosti za izradu i 
dostavljanje kopije 
zahteva za izdavanje 
integrisane dozvole  

4.050  

Za zahtev 
zainteresovane 
javnosti za izradu i 
dostavljanje kopije 
nacrta integrisane 
dozvole  

4.050  

Za zahtev za reviziju 
dozvole na zahtev 
operatera  

60.570  

Za zahtev za reviziju 
uslova u dozvoli  

40.380  

 
Za zahtev za 
produženje važnosti 
integrisane dozvole na 
zahtev operatera  

60.570 

Za zahtev za prestanak 
važenja integrisane 
dozvole na zahtev 
operatera  
 

40.380 

Za izdavanje dozvole 
za sakupljanje otpada  

18.730 

Za izdavanje dozvole 
za transport otpada  

18.730 
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Za izdavanje 
integralne dozvole za 
sakupljanje i transport 
otpada  

31.210 

Za izdavanje dozvole 
za skladištenje otpada  

62.450 

Za izdavanje dozvole 
za tretman otpada  

62.450 

Za izdavanje dozvole 
za odlaganje otpada  

62.450 

Za izdavanje 
integralne dozvole za 
upravljanje otpadom  

99.900 

Za potvrdu za 
izuzimanje od obaveza 
pribavljanja dozvole  

2.750 

Za rešenje o izmenama 
i dopunama u 
dozvolama za 
upravljanje otpadom  

6.240 

 
 
Подношење захтева 
 
Општинска управа општине Сента ,24400 Сента, Главни трг бр. 1. Трећи шалтер, канцеларија бр.1 
на приземљу пословне зграде 
Ева Ковач Биркаш 
 
Телефон: (024) 655-444, локал 423 
 
E-mail: k.b.eva@zenta-senta.co.rs 
Извршилац на пословима заштите животне средине 
 
Општинска управа општине Сента 
 
24400, Сента, Главни трг бр. 1. Канцеларија бр.17., I спрат 
Леринц Кираљ Ливиа, дипломирани биолог 
 
Телефон: (024) 655-444, локал 481 
 
E-mail:  klivia@zenta-senta.co.rs 
 
Послови унапређења енергетске ефикасности - Комунални редар за инфраструктуру 
Жолт Киш - сарадник 

mailto:eva@zenta-senta.co.rs
mailto:klivia@zenta-senta.co.rs
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Општинска управа општине Сента  
24400, Сента, Главни трг бр. 1. Канцеларија бр. 17. I спрат Телефон: (024) 655-444, локал 481 
e-mail:  kisszsolt@zenta-senta.co.rs 
Опис послова: 
 
прати законске и подзаконске акте из области енергетике и даје предлоге руководиоцу одсека, 
начелнику одељења и начелнику Општинске управе за њихово спровођење, 
ствара се о изградњи, одржавању и врши административно-техничке послове увези јавне расвете у 
општини Сента, 
обавља послове увези грејања, расвете, вентилације и климатизације у Спортском центру, 
пружа адекватну испомоћ енергетском менаджеру и доставља му све релевантне податке у вези 
енергетике, 
анализира мере и активности које се у циљу повећања енергетске ефикасности примењује у ЕУ и 
другим земљама, 
стара се о томе да општина, својим плановима развоја планира потребе за енергијом, 
на захтев Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине доставља податке o свом 
раду, 
врши административно-техничке послове у вези издавања енергетске дозволе на основу Закона о 
енергетици, 
учествује у изради нацрта и предлога акта којим се ближе се прописују подстицајне мере за 
производњу топлотне енергије коришћењем обновљивих извора енергије, 
учествује у изради нацрта и предлога акта којим се регулишу цене испоручене топлотне енергије, 
односно извршених услуга испоруке топлотне енергије, 
учествује у изради нацрта и предлога општег акта којим се утврђују услови за издавање лиценце 
дистрибутеру топлотне енергије, 
учествује у изради предлога и нацрта акта о давању сагласност на цене топлотне енергије, 
прати отворене програме донација из области енергетике, 
иницира програме и пројекте из области енергетске ефикасности и координира активности на 
реализацији истих, 
учествује у припреми промоција и едукација из области енергетске ефикасности, 
обавља послове комуналног редара теренске контроле: 
врши мање сложене послове надзора у области комуналних делатности предвиђених законом и 
општим актима 
Скупштине општине, 
обавља административно техничке послове припремања предмета за одлучивање у вези потребних 
мера и радњи из своје надлежности, 
саставља месечне, периодичне и годишње извештаје надлежним органима о броју извршених 
надзора, 
води прописане евиденције, 
подноси месечни извештај о свом раду који доставља руководиоцу одсека и начелнику одељења и 
начелнику Општинске управе, 
обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, начелника одељења и начелника 
Општинске управе. 
Регистратор стамбених јединица 
Послови заштите природе и јавне поврине 
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Хомоља Акош инг. Хортикултуре - сарадник 
Телефон: 024/655-481 e- mail: hakos@zenta-senta.co.rs 
Опис послова: 
обавља послове управаљања зеленим површинама, 
припрема, координира и предлаже програме развоја зелених површина и праћење њихове 
реализације, 
учествује у изради планских и урбанистичких докумената и техничке документације, 
врши послове стручне контроле планских и урбанистичких докумената у делу заштите и 
унапређење зелених површина, 
врши послове ревизије техничке документације, 
иницира, прати и координира израду студија истраживања од значаја за унапређење зелених 
површина, 
припрема и предлаже краткорочне, средњорочне и дугорочне планове подизања, уређења, 
одржавања и коришчења зелених површина, 
врши послове издавања одобрења у складу са Законом о заштити и унапређењу зелених површина, 
успоставља јединствени информациони систем о зеленим површинама општине - града и 
континуирано прати њихово стање, успоставља и води катастар зелених површина, 
врши координирање учешћа јавности и невладаних организација у доношењу одлука од значаја за 
заштиту и унапређењу зелених површина у области едукације, промоције и пружања информација, 
организује стручне расправе и др., 
проглашава заштићена подручја из своје надлежности 
безбеђује услове заштите и очување заштичених подручја из своје надлежности, 
учествује у изради планова управљања заштићеним подручјима из своје надлежности, 
обавља послове установљавања стања дрвећа помоћу акустичног уређаја „FAKOPP-3D“, 
израђује нацрт и предлог општег акта о коришћењу акустичног уређаја „FAKOPP-3D“. 
по основу уговора, уз накнаду, обавља послове установљавања стања дрвећа помоћу акустичног 
уређаја „FAKOPP- 3D“ и за потребе других органа и организација, 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе. 
 
 
Сврха: Административне таксе 
Прималац: Општинска административна такса -Сента 
Износ: 633,00 динара 
Рачун: 840-742251843-73 
Модел и позив: 97 84-231 
 
Општина Сента - Општинска управа Сента 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове 
МОЛБА ЗА ВАЂЕЊЕ И ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА 
Подаци о подносиоцу захтева: 
Име и презиме:...............................................................................................................… 
Адреса:............................................................................................................................… 
Број телефона:................................................................................................................… 
Тачно место стабла (које омогућује идентификацију стабла): 
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...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................… 

Образложење вађења и сечења стабла: 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................… 

Изјава, да подносилац захтева жели о сопственом трошку да врши вађење и сечење стабла, или о томе, 
да то треба да изврши општина: 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................… 

Листа стабла који се вади или сече: 

број          врста                                                              опсег стабла  

                                                                       (мерен у висини од 1 метар од земље) 
......   ....................................................                         ..............цм  
......   ....................................................                         ..............цм 
......   ....................................................                         ..............цм 
......   ....................................................                         ..............цм 
......   ....................................................                         ..............цм 
  
Изјава о намери за допуну стабла: 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................... 
 
 
 
 
 
Сента,________________године                                                  
 
                                                                                                    Подносилац молбе 
 
                                                                                        _____________________________ 
 
Zenta Község 
Zenta Község közigazgatási hivatal 
Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály 
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Településrendezési, építésügyi és kommunális tevékenységi alosztály 
FAKIVÁGÁSI ÉS FAMETSZÉSI KÉRELEM 
A kérelmező adatai: 
Vezetéknév és utónév:.......................................................................................................   
Lakcím:............................................................................................................................… 
Telefonszám:................................................................................................................… 
A fa pontos helye (mely lehetővé teszi a fa beazonosítását): 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................… 

A kivágás és metszés indoka: 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................… 

Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a fakivágást vagy a fametszést önerőből kivánja elvégezni, vagy arról, 
hogy azt az önkormányzat végeztesse el: 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................… 

A kivágandó vagy a megmetszendő fák listája: 

darab          fajtája                                                       törzsátmérője  

                                                                   (földfelszíntől 1 méter magasságban) 
......   ....................................................                         ..............cm 
......   ....................................................                         ..............cm 
......   ....................................................                         ..............cm 
......   ....................................................                         ..............cm 
......   ....................................................                         ..............cm 
  
Fa pótlására tett szándéknyilatkozat: 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................... 
 
 
 
 
Zenta,________________                                                  
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                                                                                                    Kérelmező aláírása 
 
                                                                                        _____________________________ 

Нормативно правни и стручно оперативни правни послови одељења - регистратор регистра 
обједињене процедуре 
Шоти Мелинда дипл.правник – млађи саветник 
Емаил:soti.melinda@zenta-senta.co.rs, оbjedinjenaprocedura@zenta-senta.co.rs 
 
Регистратор регистра обједињених процедура (у даљем тексту: Регистратор) јесте лице које је 
одређено да води регистар обједињених процедура; 
 
Регистар обједињених процедура (у даљем тексту: Регистар) јесте електронска база података коју 
води надлежни орган кроз Централни информациони систем (у даљем тексту: ЦИС), у којој су 
садржани подаци о току сваког појединачног предмета, акта која је надлежни орган издао у 
обједињеној процедури, као и документација приложена или прибављена у поступку обједињене 
процедуре, а која је јавно доступна у складу са законом и овим правилником; 
Вођење и садржина регистра обједињених процедура и Централне евиденције 
Регистар садржи податке о току сваког појединачног предмета, а нарочито: 
1) име, презиме, пребивалиште, адресу стана и јединствени матични број подносиоца захтева ако 
је физичко лице, односно пословно име, седиште и матични и порески идентификациони број, ако 
је правно лице; 
2) име, презиме, пребивалиште, адресу стана и јединствени матични инвеститора, односно 
финансијера, ако је физичко лице, односно пословно име, седиште и матични и порески 
идентификациони број, ако је правно лице; 
3) број катастарске парцеле, односно катастарских парцела у односу на које се спроводи 
обједињена процедура, као и назив катастарске општине и општине на којој се та парцела налази; 
4) означење класе и намене објекта у вези са чијим грађењем се спроводи обједињена процедура; 
5) датум подношења захтева надлежном органу и датуме подношења одговарајућих захтева 
имаоцима јавних овлашћења за достављање услова за пројектовање и прикључење, односно за 
достављање других података у служби издавања услова за пројектовање и прикључење; 
6) датум пријема услова за пројектовање и прикључење, односно других података од стране 
ималаца јавних овлашћења и подносилаца захтева; 
7) датум спровођења других радњи у вези са обједињеном процедуром. 
Саставни део регистра су акта надлежног органа и ималаца јавних овлашћења издата у оквиру 
обједињене процедуре, као и сва документација приложена и прибављена у поступку обједињене 
процедуре. 
Размена и преузимање регистрованих података и докумената 
Унос података, аката и документације и размена докумената између надлежних органа и носилаца 
јавних овлашћења и подносилаца захтева врши се у складу са упутством за примену Централног 
информационог система, које је корисницима доступно преко интернет стране Агенције за 
привредне регистре. 
Обавезе и овлашћења регистратора 
Регистратор регистра обједињених процедура дужан је да: 
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1) се стара о законитом, систематичном и ажурном вођењу Регистра; 
2) обезбеди јавну доступност података о току сваког појединачног предмета, као и објављивање 
локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе и решења из члана 145. Закона кроз 
Централни информациони систем, у року од три радна дана од дана њиховог издавања; 
3) у роковима и на начин прописан Законом и овим правилником, поднесе пријаву за привредни 
преступ, односно прекршајну пријаву, против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца 
јавних овлашћења, ако су за подношење пријаве испуњени Законом прописани услови; 
4) предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра. 
Остало: 
прати законске и подзаконске акте из надлежности одељења и даје предлоге руководиоцима 
одсека, начелнику одељења и начелнику Општинске управе за њихово спровођење, 
врши проверу усаглашености са законом и другим прописима нормативних аката, које доноси 
Скупштина општине, Општинско веће и председник општине, а имају утицај на делокруг рада 
одељења, 
припрема нацрте аката чије доношење спада у надлежност Скупштине општине, Општинског већа 
и председника општине из области делокруга рада одељења, 
израђује нацрт решења о давању сагласности на статут и акт о организацији и систематизацији 
послова јавних предузећа чији је оснивач општина, 
израђује нацрт решења о именовању и разрешењу чланова надзорног одбора јавних предузећа чији 
је оснивач општина, учествује код израде нацрта Уговора које Општина закључује са 
инвеститором, а којима се уређују међусобни односи у погледу уређивања грађевинског 
земљишта, утврђује се висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта, динамика плаћања, 
обим, структура и рокови за извођење радова на уређивању земљишта, као и поступак и услови 
измене Уговора, 
стара се о објављивању захтева акта о давању сагласности на одлуку о промени цена комуналних 
услуга и образложења на огласној табли Општинске управе и у електронском облику путем 
интернета, 
води првостепени управни поступак и доноси решења из комуналне области, а нарочито: 
о раскопавању јавних површина, 
одобравању заузимања јавних зелених површина, тротоара и паркиралишта; 
постављања рекламних паноа, 
израђује обрасце, потребне за рад одељења; 
припрема предлог другостепеног решења Општинског већа општине Сента у случају жалбе на 
решења, донетих у првостепеном управном поступку, 
израђује извештаје, анализе и информације у вези рада одсека за потребе државних органа и за 
потребе органа општине. 
 
Таксе 
За решење о привременом заузимању јавне површине, ако овом одлуком није другачије прописано 
 
Потребно: Захтев 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
Уплата таксе 
Таксе: 
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Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
Позив на број : 84-231 
Износ : 2.195, 00 динара 
Тарифни број 1. и 16. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, број 22/2013). 
 
За решење којим се одлучује о постављању киоска и мањих монтажних објеката 
Потребно: Захтев 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
Уплата таксе 
Таксе: 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
Позив на број : 84-231 
Износ : 6.362, 00 динара 
Тарифни број 1. и 17. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, број 22/2013). 
 
За решење о привременом заузимању јавне површине – забавни паркови, циркуси и сл. 
Потребно: Захтев 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
Уплата таксе 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
Позив на број : 84-231 
Износ : 10.804, 00 динара 
Тарифни број 1. и 18. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, бро 22/2013 
 
За решење о привременом заузимању јавне површине за постављање летњих башти 
 
Потребно: 
Захтев Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
Уплата таксе 
Таксе: 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
Позив на број : 84-231 
Износ : 1.076, 00 динара 
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Тарифни број 1. и 19. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, број 22/2013). За решење којим се одлучује о дужем радном времену угоститељског 
објекта. 
Потребно: Захтев 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
Уплата таксе 
Таксе: 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
Позив на број : 84-231 
Износ : 3.302,00 динара 
Тарифни број 1. и 22. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, број 22/2013). За жалбу органу, ако овом одлуком није другачије прописано 
Потребно: Захтев 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
Уплата таксе 
Таксе: 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
Позив на број : 84-231 
Износ : 369,00 динара 
Тарифни број 11. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, број 22/2013). 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне 
 
Начелник Одељења - самостални саветник – 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или грађевинарства на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
најмање пет година радног искуства у струци. 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и 
писма који су у службеној употреби у општини. 
Број извршилаца:1 
 
Опис послова: 

• руководи радом, организује и контролише рад Одељења и стара се о законитом, 
квалитетном и благовременом раду Одељења, 
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• стара се о благовременом и квалитетном спровођењу Закона и подзаконских аката чије је 
спровођење поверено Општини из области делокруга Одељења, 

• обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада Одељења, 
• врши распоред послова на непосредне извршиоце, 
• даје стручна упутства запосленима у вези извршавања својих радних задатака, 
• одговара за правилан однос запослених према грађанима и за добре међуљудске односе у 

Одељењу, 
• прати законске и подзаконске акте из надлежности Одељења и даје предлоге Начелнику 

Општинске управе за њихово спровођење, 
• врши правно-нормативне послове, 
• припрема нацрте аката чије доношење спада у надлежност Скупштине општине, 

Општинског већа и Председника општине из области делокруга рада Одељења, ако њихово 
сачињавање није у надлежности Одсека и у оквиру Одељења, 

• врши проверу усаглашености са законским и другим прописима нормативних аката које 
доноси Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине, а имају утицај на 
делокруг рада Одељења, 

• саставља месечни извештај о свом раду, који извештај доставља Начелнику Општинске 
управе, 

• израђује извештаје, анализе, информације у вези рада Одељења за потребе државних органа 
и за потребе органа Општине 

• Сента, 
• сачињава план и програм рада Одељења и извештај о њиховом остваривању, 
• предлаже мере за побољшање рада Одељења, 
• одржава контакте са државним органима из делокруга рада Одељења, 
• иницира и организује стварање и одржавање база података значајних за функционисање и 

развој рада Одељења, 
• припрема, прати и реализује пројекте из области рада Одељења, 
• учествовање у планирању буџетских средстава у вези рада Одељења, 
• учествује у изради Плана јавних набавки за потребе Одељења, 
• остварује сарадњу и контакте са ресорним Министарствима и надлежним републичким и 

покрајинским органима управе у вези поверених послова из области урбанизма и заштите 
животне средине, планирања и изградње, 

• учествује у изради планских докумената, програма и у поступцима израде урбанистичких 
планова, 

• спроводи поступак јавног оглашавања ради уступања израде планског документа, 
• спроводи излагање и јавни увид планског документа, 
• учествује у изради Одлуке о изради урбанистичких планова, 
• потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, 
• потврђује План парцелације и План геодетског обележавања, 
• спроводи ажурирања старих Урбанистичких планова, 
• врши послове за легализацију бесправно изграђених објеката, спроводи озакоњење 

бесправних објеката 
• врши пријем странака и даје потребна објашњења у вези са остваривањем права из области 

урбанизма и изградње и озакоњења објеката 
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• прибавља сагласност Министарства надлежног за послове просторног планирања и 
урбанизма, у погледу усклађености планова са планским документима ширег подручја, 
Законом и подзаконским или суфинансирања израде појединих планских докумената, 

• стара се о објављивању донетих планских докумената и текстуалног дела донетих планова 
у „Службеном листу општине 

• Сента“ и о њиховом објављивању, 
• спроводи поступак доношења планова и учествује у раду Комисије за доношење планова, 
• организује јавну презентацију урбанистичких планова и пројеката, 
• учествује у расписивању урбанистичко-архитектонских конкурса за решавање локација и 

простора који су од значаја за општину, ако је то утврђено Планом генералне регулације и 
Планом детаљне регулације. 

• решава по захтевима за утврђивање земљишта за редовну употребу објеката и о формирању 
грађевинске парцеле,актима, 

• упућује захтеве Министарству надлежном за послове просторног планирања у вези 
финансирања 

• израђује решења о промени намене земљишта, 
• израђује акта о промени пољопривредног земљишта, кад се планским документом промени 

намена пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште површине јавне намене, 
• учествује у изради средњорочног и годишњег Програма уређивања грађевинског 

земљишта, 
• израђује нацрте аката у вези уређивања грађевинског земљишта и стара се о његовом 

рационалном коришћењу према намени земљишта предвиђеним планским документом, у 
складу са Законом, 

• израђује нацрте аката којима се прописују мерила за обрачун висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, 

• учествује у изради средњорочног и годишњег Програма уређивања грађевинског 
земљишта, 

• учествује у изради аката у вези уређивања грађевинског земљишта и стара се о његовом 
рационалном коришћењу, 

• одговара за ефикасно спровођење обједињене процедуре, 
• присуствује на седницама Скупштине општине Сента по потреби, 
• подноси месечни извештај о свом раду начелнику Општинске управе, 
• обавља и друге послове по налогу Начелника Општинске управе. 

 
Урбаниста - Руководилац одсека - саветник– 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области грађевинске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у 
струци. 
Посебни услови: 
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Оспособљеност за рад на рачунару апликације АutoCad програма, цртање у 2Д простору ( 
познавање најосновније апликације софтвера АutoCad Map 3D, АutoCad Map 3D Enterprise GIS-a) 
и познавање српског и мађарског језика и писма који су у службеној употреби у општини. 
Број извршилаца:1 
Опис послова: 

• врши спровођења обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за 
електронско поступање у оквиру обједињене процедуре на основу Закона о планирању и 
изградњи; 

• корисничка улога у „ систему електронско здавање грађевинске дозволе „је Руководилац; 
• Системске привилегије од корисничке улоге је: 
• Прилагање докумената; 
• Додељивање предмета; 
• Преузимање предмета; 
• Достављање докумената осталим органима; 
• Претраживање у систему; 
• Преглед извештаја; 
• Дигитално потписивање докумената, захтева за осталим органима, и локацијских услова; 
• спровођење обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за електронско 

поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање локацијских услова 
на основу Закона о планирању и изградњи; 

• Обавља послове повезане са Законом о планирању и изградњи: 
• израђује информацију о локацији (и за потребе заузећа јавних површина); 
• израђује изводе из плана; 
• израђује потврде парцелације/етажирање; 

Остало: 
• учествује у поступку спровођење озакоњење објеката на основу Закона о озакоњењу 

објеката; 
• учествује у изради планских докумената, програма и поступцима израде урбанистичких 

планова; 
• учествује у обављању послова повезаних са јавним оглашавањем ради уступања израде 

планског документа; 
• врши послове излагања планских докумената на јавни увид; 
• учествује у изради нацрта Одлуке о изради урбанистичких планова; 
• даје потребна објашњења у вези са остваривањем права из области урбанизма; 
• у свом свакодневном раду користи софтверски апликација „Централни информациони 

систем за електронско “ кроз који се спроводи обједињена процедура, ради издавања за 
издавање аката и креирања електронске базе докумената Општинске управе општине 
Сента; 

• врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са издатим 
локацијским условима; 

• учествује у комисијама јавне набавке; 
• подноси месечни извештај о свом раду који доставља руководиоцу одсека и начелнику 

одељења и начелнику Општинске управе; 
• обавља и друге послове по налогу начелника одељења или начелника Општинске управе. 
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Помоћник урбаниста –виши референт– 

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит 
и најмање пет година радног искуства у струци. 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и апликације AUTO-CAD програма, 
познавање српског и мађарског језика и писма који су у службеној употреби у општини и 
оспособљеност за руковање скенера и плотера. 
Број извршилаца:1 
Опис послова: 

• учествује у спровођењу обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за 
електронско поступање у оквиру обједињене процедуре на основу Закона о планирању и 
изградњи; 

• корисничка улога у „ систему електронско здавање грађевинске дозволе је 
• Референт ( технички ) - проверава исправност докумената са техничког аспекта и припрема 

и прати извођење одређених поступака у оквиру обједињене процедуре; 
• има одговорност за генералну обраду захтева, без разлике дали се ради о правној, техничкој 

или финансијској проблематици; 
• учествује у спровођењу обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за 

електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање 
локацијских услова на основу Закона о планирању и изградњи; 

• Обавља послове повезане са Законом о планирању и изградњи: 
• израђује елаборате услова који су саставни део информације о локацији и локацијских 

услова , израђује информацију о локацији (за потребе заузећа јавних површина и сл.); 
• израђује изводе из плана; 
• припрема и издаје потврде пројекта парцелације/препарцелације и пројеката етажирања и 

друге потврде из делокруга рада одељења; 
Остало: 

• учествује у поступку спровођења озакоњења објеката на основу Закона о озакоњењу 
објеката; 

• прикупља , сређује, евидентира, контролише и обрађује приспеле захтеве, према 
упутствима и израђује одговарајући докуменат. 

• обавља стручне административно - техничке послове из области делокруга рада. 
• учествује у изради планских докумената, програма и поступцима израде урбанистичких 

планова; 
•  
• учествује у обављању послова у вези са јавним оглашавањем ради уступања израде 

планског документа; 
• учествује у пословима излагања планских докумената на јавни увид; 
• учествује у изради нацрта Одлуке о изради урбанистичких планова; 
• врши пријем странака и пружа стручну техничку-административну помоћ у вези са 

остваривањем права из области урбанизма; 
• учествује у комисијама јавне набавке; 
• проучава и прати прописе из области планирања и уређења простора, уређења и коришћења 

грађевинског земљишта и изградње објеката, прати законе на основу којих се издају 
локацијски услови и информација о локацији. 
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• прибавља сагласности које су посебним законским прописима прописане као услов за 
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе. 

• прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге 
прописане услове. 

• прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге 
прописане услове; 

• врши консултације са инвеститорима и пројектантима пре израде ситуационих планова и 
идејних решења у вези прописаних смерница урбанизма пре подношења захтева за 
издавање локацијских услова 

• сарађује са РГЗ СКН Сента. Прибавља копију плана за катастарску парцелу, односно 
катастарске парцеле наведене у 

• захтеву, у дигиталној и аналогној форми , препис листа непокретности као и извод из 
катастра подземних и надземних водова. Податке о површини парцеле, односно парцела, 
које прибавља увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности. 

• сарађује са имаоцима јавних овлашћења у циљу што ефикаснијег спровођења обједињене 
процедуре; 

• подноси месечни извештај о свом раду који доставља руководиоцу одсека и начелнику 
одељења и начелнику Општинске управе; 

• обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, начелника одељења или начелника 
Општинске управе. 

Послови обраде аката из области изградње - сарадник – 
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру техничко-
технолошких наука (грађевинске струке) на основним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци. 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и 
писма који су у службеној употреби у општини. 
Број извршилаца: 1. 
Опис послова: 

• води првостепени управни поступак у вези издавања грађевинске дозволе, измене 
грађевинске дозволе и привремене грађевинске дозволе; 

• води првостепени управни поступак у вези издавања решења о одобрењу за 
реконструкцију, адаптацију и санацију објеката, за изградњу помоћних објеката, за 
извођење радова на текућем одржавању објеката и за промену намене објеката без 
извођења грађевинских радова; 

• проверава и цени адекватност средстава обезбеђења плаћања доприноса за уређење 
грађевинског земљишта; 

• води првостепени управни поступак у вези издавања решења о одобравању уклањања 
(рушења) објеката; 

 
• прима и издаје потврде о пријави почетка извођење радова; 
• прима пријаве завршетка израде темеља, изјаве о завршетку објекта у конструктивном 

смислу; 
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• координира рад комисије за технички преглед изведених радова и изградњи објеката и 
постројења, издаје дозволе за употребу изграђених објеката и постројења; 

• води регистар издатих одобрења за изградњу (грађевинских дозвола); 
• води регистар издатих употребних дозвола; 
• води регистар о броју донетих решења о уклањању (рушењу) објеката; 
• израђује месечне и годишње статистичке извештаје из надлежности одсека и доставља 

надлежним службама и органима; 
• учествује у поступку спровођења озакоњења објеката у складу са Законом; 
• учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада; 
• излази на терен и саставља записник о стању објекта; 
• врши пријем странака, даје потребне информације; 
• обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе. 

 
Администратор - виши референт – 
 
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит 
и најмање пет година радног искуства у струци. 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и 
писма који су у службеној употреби у општини. 
Опис послова: 

• учествује у раду грађевинског инспектора код сачињавања записника приликом одржавања 
усмених расправа у предметима бесправне градње, провере постојања потребне пројектно-
техничке документације, поступака покренутих поводом пријава и сл., 

• обавља и друге административне послове за Одсек, 
• учествује у раду начелника Одељења код израде записника приликом одржавања усмених 

расправа у процесима конверзије права коришћења грађевинског земљишта у право 
својине, 

• учествује у раду саобраћајног инспектора приликом сачињавања записника о саслушању 
странака и усменим расправама, 

• учествује у раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Сента као записничар, 

• обавља техничко-административне послове за Одељење за урбанизам и комуналне послове, 
• води записник приликом одржавања усмених расправа, 
• обавља административне послове у Комисији за планове општине Сента, 
• води записник на јавним увидима, јавним презентацијама, јавним расправама и састанцима 

Техничке комисије органа надлежног за заштиту животне средине, 
• води присутност запослених на Одељењу, 
• обавља административне послове у Комисији за планове општине Сента, 
• обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, начелника одељења и начелника 

Општинске управе 
• саставља месечни извештај о свом раду, који извештај доставља руководиоцу одсека, 

начелнику одељења у начелнику Општинске управе, 
• обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника Општинске управе. 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ СЕНТА 2018. 
 

- 163 - 

Нормативно правни и стручно оперативни правни послови одељења - регистратор регистра 
обједињене процедуре -млађи саветник – 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским -студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и завршен приправнички стаж. 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и 
писма који су у употреби у општини. 
Број извршилаца:1 
Опис послова: 

• прати законске и подзаконске акте из надлежности одељења и даје предлоге 
руководиоцима одсека, начелнику одељења и начелнику Општинске управе за њихово 
спровођење, 

• врши проверу усаглашености са законом и другим прописима нормативних аката, које 
доноси Скупштина општине, Општинско веће и председник општине, а имају утицај на 
делокруг рада одељења, 

• припрема нацрте аката чије доношење спада у надлежност Скупштине општине, 
Општинског већа и председника општине из области делокруга рада одељења, 

• израђује нацрт решења о давању сагласности на статут и акт о организацији и 
систематизацији послова јавних предузећа чији је оснивач општина, 

• израђује нацрт решења о именовању и разрешењу чланова надзорног одбора јавних 
предузећа чији је оснивач општина, 

• учествује код израде нацрта Уговора које Општина закључује са инвеститором, а којима се 
уређују међусобни односи у погледу уређивања грађевинског земљишта, утврђује се висина 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта, динамика плаћања, обим, структура и 
рокови за извођење радова на уређивању земљишта, као и поступак и услови измене 
Уговора, 

• стара се о објављивању захтева акта о давању сагласности на одлуку о промени цена 
комуналних услуга и образложења на огласној табли Општинске управе и у електронском 
облику путем интернета, 

• води првостепени управни поступак и доноси решења из комуналне области, а нарочито: 
• о раскопавању јавних површина, 
• одобравању заузимања јавних зелених површина, тротоара и паркиралишта; 
• постављања рекламних паноа, 
• израђује обрасце, потребне за рад одељења; 
• припрема предлог другостепеног решења Општинског већа општине Сента у случају жалбе 

на решења, донетих у првостепеном управном поступку, 
• израђује извештаје, анализе и информације у вези рада одсека за потребе државних органа 

и за потребе органа општине. 
• у својству регистратора регистра обједињене процедуре: 
• уноси све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу 

општине; 
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• омогућава доступност података у току сваког појединачног предмета; 
• остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура; 
• омогућава преузимање у Централну евиденцију свих података, аката и докумената, 

задржаних у Регистру општине; 
• у роковима и на начин прописан Законом и правилником подноси пријаве за привредни 

преступ као и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица 
имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени Законом прописани услови; 

• преузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра; 
• врши послове објављивања локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе и решења 

из члана 145. Закона о планирању и изградњи на интернет страници Општинске управе; 
• доставља недељни и месечни извешта о броју издатих решења у оквиру обједињене 

процедуре Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
• прати рокове истека објављивања и о томе обавештава обрађиваче; 
• учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада; 
• по потреби пружа испомоћ Одељењу за скупштинске и извршне послове приликом вођења 

седница Скупштине општине –руковање програмом за гласање на седницама СО; 
• врши и друге послове из делокруга одсека одељења по налогу руководиоца одсека, 

начелника одељења и начелника Општинске управе. 
Послови унапређења енергетске ефикасности - Комунални редар за инфраструктуру – 
сарадник – 
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру техничко-
технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 
стручни испит и најмање три године радног искуства у струци. 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и 
писма који су у службеној употреби у општини, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије 
Број извршилаца: 1 
Опис послова: 

• прати законске и подзаконске акте из области енергетике и даје предлоге руководиоцу 
одсека, начелнику одељења и начелнику Општинске управе за њихово спровођење, 

• ствара се о изградњи, одржавању и врши административно-техничке послове увези јавне 
расвете у општини Сента, 

• обавља послове увези грејања, расвете, вентилације и климатизације у Спортском центру, 
• пружа адекватну испомоћ енергетском менаджеру и доставља му све релевантне податке у 

вези енергетике, 
• анализира мере и активности које се у циљу повећања енергетске ефикасности примењује у 

ЕУ и другим земљама, 
• стара се о томе да општина, својим плановима развоја планира потребе за енергијом, 
• на захтев Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине доставља податке 

o свом раду, 
• врши административно-техничке послове у вези издавања енергетске дозволе на основу 

Закона о енергетици, 
• учествује у изради нацрта и предлога акта којим се ближе се прописују подстицајне мере за 

производњу топлотне енергије коришћењем обновљивих извора енергије, 
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• учествује у изради нацрта и предлога акта којим се регулишу цене испоручене топлотне 
енергије, односно извршених услуга испоруке топлотне енергије, 

• учествује у изради нацрта и предлога општег акта којим се утврђују услови за издавање 
лиценце дистрибутеру топлотне енергије, 

• учествује у изради предлога и нацрта акта о давању сагласност на цене топлотне енергије, 
• прати отворене програме донација из области енергетике, 
• иницира програме и пројекте из области енергетске ефикасности и координира активности 

на реализацији истих, 
• учествује у припреми промоција и едукација из области енергетске ефикасности, 
• обавља послове комуналног редара теренске контроле: 
• врши мање сложене послове надзора у области комуналних делатности предвиђених 

законом и општим актима Скупштине општине, 
• обавља административно техничке послове припремања предмета за одлучивање у вези 

потребних мера и радњи из своје надлежности, 
• саставља месечне, периодичне и годишње извештаје надлежним органима о броју 

извршених надзора, 
• води прописане евиденције, 
• подноси месечни извештај о свом раду који доставља руководиоцу одсека и начелнику 

одељења и начелнику Општинске управе, 
• обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, начелника одељења и начелника 

Општинске управе. 
Послови заштите животне средине - саветник – 
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-
научне области друштвено- хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, и најмање три године радног искуства у струци. 
Посебни услови: положен возачки испит за управљање возилом „Б“ категорије, оспособљеност за 
рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у службеној употреби у 
општини, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије. 
Приликом заснивања радног односа предност има мајка, која у свом породичном домаћинству 
васпитава троје или више деце. 
Број извршилаца:1 
Опис послова: 
У области заштите животне средине: 

• обавља све поверене послове који су дефинисани Законом о заштити животне средине, 
У области заштите ваздуха: 

• стара се о заштити и побољшању квалитета ваздуха на територији општине, у оквиру 
надлежности општине, утврђених законом, 

• обавља све поверене послове који се односе на заштиту ваздуха, 
У области стратешке процене и процене утицаја на животну средину: 

• спроводи поступак стратешке процене утицаја давањем мишљења и сагласности на 
извештај стратешке процене утицаја планова и програма на животну средину, 
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У области процене утицаја на животну средину 
• спроводи поступак процене утицаја, за пројекте за које одобрење за извођење даје орган 

локалне самоуправе, 
У области интегрисане контроле и спречавања загађивања животне средине: 

• спроводи поступак издавања интегрисаних дозвола за постројења и активности која могу 
имати негативан утицај на здравље људи, животну средину и материјална добра, 

У области заштите од буке у животној средини: 
• обавља све поверене послове који се односе на заштиту од буке у животној средини, 

У области заштите од нејонизујућих зрачења: 
• прима обавештења од привредног друштва, предузећа, других правних лица и 

предузетника, односно оператера о ванредном догађају, на територији општине, 
У области интегрисаног управљања хемикалијама: 

• спроводи поступак издавања дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних 
хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник, као и 
дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија, 

У области управљања отпадом: 
• спроводи поступак издавања дозвола за управљање отпадом, 
• обавља поверене послове који се односе на управљање отпадом, 
• обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, начелника одељења или начелника 

Општинске управе. 
Комунални редар теренске контроле - Послови заштите природе и јавне површине-сарадник 
– 
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-
научне области друштвено- хуманистичких наука или природних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит и најмање три године радног 
искуства у струци. 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и 
писма који су у службеној употреби у општини, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије. 
Број извршилаца:1 
Опис послова: 
У области очувања о заштите природе: 

• израђује нацрт и предлог општег акта о условима и начину надокнађивања јавних зелених 
површина. која се због изградње објекта униште, 

• обавља послове управљања зеленим површинама, 
• припрема, координира и предлаже програме развоја зелених површина и прати њихову 

реализацију, 
• учествује у изради планских и урбанистичких докумената и техничке документације, 
• врши послове стручне контроле планских и урбанистичких докумената у делу заштите и 

унапређивања зелених површина, 
• врши послове ревизије техничке документације, 
• иницира, прати и координира израду студија истраживања од значаја за унапређење 

зелених површина, 
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• припрема и предлаже краткорочне, средњорочне у дугорочне планове подизања, уређења, 
одржавања и коришћења зелених површина, 

• успоставља јединствени информациони систем о зеленим површинама општине - града и 
континуирано прати њихово стање, 

• успоставља и води катастар зелених површина, 
• врши координацију учешћа јавности и невладиних организација у доношењу одлука од 

значаја за заштиту и унапређење зелених површина у области едукације, промоције и 
пружања информација, организују стручне расправе и др., 

• обавља послове установљавања стања дрвећа помоћу акустичног уређаја „FAKOPP-3D“, 
• израђује нацрт и предлог општег акта о коришћењу акустичног уређаја „FAKOPP-3D“, 
• по основу уговора, уз накнаду, обавља послове установљавања стања дрвећа помоћу 

акустичног уређаја „FAKOPP-3D“ и за потребе других органа и организација, 
• као комунални редар теренске контроле: 
• врши мање сложене послове надзора у области комуналних делатности предвиђених 

законом и општим актима Скупштине општине, 
• обавља административно техничке послове припремања предмета за одлучивање у вези 

потребних мера и радњи из своје надлежности, 
• саставља месечне, периодичне и годишње извештаје надлежним органима о броју 

извршених надзора, 
• подноси месечни извештај о свом раду који доставља руководиоцу одсека и начелнику 

одељења и начелнику Општинске управе, 
• обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, начелника одељења или начелника 

Општинске управе. 
 
9.2. Одсек за инспекцијске послове 
 
 
Инспекцијски послови, канцеларија бр. 19, I спрат, 024 655-483 
 
 
Инспектор заштите животне средине - Руководилац одсека: Шухајда Изабела дипл.биолог; 
Грађевински инспектор: Тот Елеонора дипл.инг.грађ.; 
Комунални инспектор: Барта Валериа дипл.инг.грађ; Саобраћајни инспектор: Копас Атила 
дипл.инг.саоб; 
 
 
Грађевински инспектор 
 
Грађевински инспектор врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за 
изградњу издаје општина. 
 
Грађевински инспектор у вршењу надзора проверава: 
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     да ли је за извођење радова издато одобрење за изградњу; 
     да ли је почетак радова пријављен на прописан начин; 
     да ли је градилиште обележено на прописан начин; 
     да ли се објекат гради према одобрењу за изградњу и главном пројекту; 
  да ли извођач радова предузима мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, 
околине и заштите животне средине; 
     да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције на прописан начин; 
     да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола. 
 
 
 
 
Грађевински инспектор налаже Решењем: 
 
  уклањање објекта, ако се објекат гради или је његово грађење завршено без одобрења за 
изградњу и пријаве почетка изградње објекта, 
  обуставу радова и одреди рок за прибављање новог одобрења за изградњу, односно измену 
постојећег главног пројекта, ако се објекат не гради 
  према одобрењу за изградњу, односно главном пројекту, уклањање објекта ако инвеститор 
у остављеном року не прибави 
  одобрење за изградњу, односно не измени главни пројекат, уклањање објекта, односно 
његовог дела ако је настављено грађење и 
     после доношења Решења о обустави радова. 
 
 
 
 
Грађевински инспектор није надлежан за: 
 
 
 
 
  извођење радова на текућем и инвестиционом одржавању објеката (прокишњавање, цурења 
узрокована кваровима на постојећој водоводној и канализационој инсталацији и слично) као и 
редовне, ванредне и специјалистичке прегледе објекта у складу са посебним прописима (члан 159. 
Закона о планирању и изградњи), за извођење горе наведених радова надлежан је власник објекта. 
• 
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ЗАХТЕВ 
 
 
 
 
 
(Име и презиме подносиоца захтева) (ЈМБГ) 
(Пребивалиште) 
 
 
(Телефон или маил адреса подносиоца захтева) 
ОПШТИНА СЕНТА 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
 
Одсек за инспекцијске послове 
 
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА 
 
На основу члана 184. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 
и Службени Гласник 
РС“, бр. 30/2010), подносим захтев за излазак инспекције на лицу места у                                             
у улици 
                                                                                      број                ради утврђивања чињеничног 
стања по питању (бесправна градња, пријава о угрожавању објекта, саобраћаја, живота и здравља 
грађана, безбедности околине и животне средине у току грађења, коришћења и одржавања 
грађевинских објеката) 
 
 
ПРИЛОГ: 
 
 
 
 
Доказ о уплати и то: Пред ст авк е  гр ађ ан а  и  и злазак  н а  лиц е  мест а  по  п и смен ој  пр и 
јави  
 
 
 
 
Подносилац захтева:    
 
( својеручни потпис) 
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ТАКСА 
 
Накнада за услуге у износу од 600,00 динара 
 
Сврха дознаке: Накнада за услуге 
 
Прималац: Приходи које својом делатношћу остваре органи општине 
Жиро-рачун број: 840-742251843-73 
 
Позив на број: 97 8423 
 
ЗАХТЕВ 
 
(Име и презиме подносиоца захтева) (ЈМБГ) 
 
(Пребивалиште) 
ОПШТИНА СЕНТА 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
 
Одсек за инспекцијске послове 
 
(Телефон или маил адреса подносиоца захтева) 
ЗАХТЕВ ГРАЂЕВИНСКОМ ИНСПЕКТОРУ 
 
 
 
 
За пружање стручне помоћи у области инспекцијског надзора (бесправна градња, пријава о 
угрожавању објекта, саобраћаја, живота и здравља грађана, безбедности околине и животне 
средине у току грађења, коришћења и одржавања грађевинских објеката) 
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ПРИЛОГ: 
 
Доказ о уплати и то: Пру жањ е  ст р учн е  п омоћ и  у  област и  ин сп ек ци јск ог  н ад зора  
 
Подносилац захтева:    
 
( својеручни потпис) 
ТАКСА 
 
Накнада за услуге у износу од 300,00 динара 
 
Сврха дознаке: Накнада за услуге 
 
Прималац: Приходи које својом делатношћу остваре органи општине 
 
Жиро-рачун број: 840-742251843-73 
 
Позив на број: 97 84231 
 
ЗАХТЕВ 
 
(Име и презиме подносиоца захтева) (ЈМБГ) 
 
(Пребивалиште) 
ОПШТИНА СЕНТА 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
 
Одсек за инспекцијске послове 
 
(Телефон или маил адреса подносиоца захтева) 
 
 
 
ЗАХТЕВ ГРАЂЕВИНСКОМ ИНСПЕКТОРУ 
 
За давање стручног објашњења и мишљења и непосредно учешће у вршењу инспекцијског надзора 
грађевинске инспекције (бесправна градња, пријава о угрожавању објекта, саобраћаја, живота и 
здравља грађана, безбедности околине и животне средине у току грађења, коришћења и 
одржавања грађевинских објеката) 
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ПРИЛОГ: 
 
Доказ о уплати и то:  Давањ е ст р учн ог обја шњ ењ а  и  ми шљењ а  и  н еп оср ед н о  уче шћ е у  
в р шењ у  и н сп ек ц и јск ог  н ад зора  
 гр ађ еви н ск е  и н сп ек ци је  
 
Подносилац захтева:    
 
( својеручни потпис) 
 
ТАКСА 
 
Накнада за услуге у износу од 1.000,00 динара 
 
Сврха дознаке: Накнада за услуге 
 
Прималац: Приходи које својом делатношћу остваре органи општине 
 
Жиро-рачун број: 840-742251843-73 
 
Позив на број: 97 84231 
 
 
КОНТАКТ Подношење захтева: 
Општинска управа општине Сента Сента, Главни трг бр. 1. Трећи шалтер канцеларија бр. 1 
пословне зграде 
Ева Ковач Биркаш 
 
Телефон: (024) 655-444, локал 423 
 
Е-мail: k.b.eva@zenta-senta.co.rs 
 
Грађевински инспектор Елеонора Тот 
 
Општинска управа општине Сента 
 
24400, Сента, Главни трг бр. 1. Канцеларија бр.19 I спрат Телефон: (024)655-444, локал 483 
E-mail: nora@zenta-senta.co.rs 
 
   К омун ални  и н сп ектор  
 
- врши инспекцијски надзор у области комуналне делатности као поверени послови државне 
управе, 
 
- врши инспекцијски надзор у области комуналне делатности као поверени послови закона о 
комуналним делатностима, 

mailto:eva@zenta-senta.co.rs
mailto:nora@zenta-senta.co.rs
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- врши инспекцијски надзор у области снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије,  управљање 
комуналним отпадом, градски и приградски превоз путника, управљања гробљима и погребним 
услугама, управљање јавним паркиралиштима, обезбеђење јавног осветљења, управљања 
пијацама, одржавање улица и путева, одржавања чистоће на јавним површинама јавне намене, 
одржавање јавних зелених површина, вршење димничарске услуге, делатности зоохигијене, као 
поверени послови на основу  закона о комуналним делатностима, 
 
- врши инспекцијски надзор у области трговине у области продаје робе ван продајног објекта као 
поверени послови закона о трговини, 
- врши инспекцијски надзор у области заштита од буке као поверени послови закона о јавном реду 
и миру, 
 
- врши инспекцијски надзор у области зоохигијене као поверени послови закона о ветерини, 
 
- у области ексхумација умрлих лица као поверени послови закона о заштити становништва од 
заразних болести, 
 
- врши инспекцијски надзор у области зоохигијене као поверени послови закона о ветерини, 
 
- врши инспекцијски надзор у области држања домаћих животиња као поверени послови закона о 
добробити животиња, 
 
- у области издавања водних услова као поверени послови државне управе врши издавање водних 
услова као надлежност на основу закона о водама. 
 
ЗАХТЕВ 
 
(Име и презиме подносиоца захтева) (ЈМБГ) 
(Пребивалиште) 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
 
Одсек за инспекцијске послове 
 
 
 
(Телефон или маил адреса подносиоца захтева) 
 
 
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
 
 
 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ СЕНТА 2018. 
 

- 174 - 

На основу члана 18. Закона о инспекцијском надзору („ Службени Гласник РС“, бр. 36/2015), 
подносим захтев за излазак инспекције на лицу места у                                               у улици    
број                 ради утврђивања чињеничног стања по питању                                                                                         
извршено 
од стране                                                                                         из 
                                                          број                    _. 
 
 
 
 
Подносилац захтева:    
улица 
 
( својеручни потпис) 
 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
 
ТАКСА 
 
Општинска административна такса у износу од 243,00+390,00 динара (укупно: 633,00 динара). 
Сврха дознаке: административна такса 
Прималац: Општинскa административне таксa 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
1.   За решење, односно закључак, ако Одлуком о административним таксама није другачије 
прописано 
 
Потребно: Захтев 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
 
Уплата таксе: 
 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
 
Позив на број : 84-231 
 
Износ : 633, 00 динара 
 
Тарифни број 1. и 13. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, број 
22/2013). 
2. За решење о привременом заузимању јавне површине, ако овом одлуком није другачије 
прописано 
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Потребно: Захтев 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
 
Уплата таксе 
 
Таксе: 
 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
 
Позив на број : 84-231 
 
Износ : 2.195, 00 динара 
 
Тарифни број 1. и 16. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, број 
22/2013). 
 
7.   За решење којим се одлучује о постављању киоска и мањих монтажних објеката 
 
Потребно: 
Захтев 
 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
 
Уплата таксе 
 
Таксе: 
 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
 
Позив на број : 84-231 
 
Износ : 6.362, 00 динара 
 
Тарифни број 1. и 17. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, број 
22/2013). 
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4. За решење о привременом заузимању јавне површине – забавни паркови, циркуси и сл. 
 
Потребно: Захтев 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
 
Уплата таксе 
 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
 
Позив на број : 84-231 
 
Износ : 10.804, 00 динара 
 
Тарифни број 1. и 18. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, бро 
22/2013). 
 
2.   За решење о привременом заузимању јавне површине за постављање летњих башти 
 
Потребно: Захтев 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
 
Уплата таксе 
 
Таксе: 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
 
Позив на број : 84-231 
 
Износ : 1.076, 00 динара 
 
Тарифни број 1. и 19. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, број 
22/2013). 
 
6. За решење којим се одлучује о дужем радном времену угоститељског објекта. постављању 
киоска и мањих монтажних објеката 
 
Потребно: Захтев 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
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Уплата таксе 
 
Таксе: 
 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
 
Позив на број : 84-231 
 
Износ : 3.302,00 динара 
 
Тарифни број 1. и 22. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, број 
22/2013). 
 
7. За жалбу органу, ако овом одлуком није другачије прописано 
 
Потребно: Захтев 
Прилог: Доказ о уплати административне таксе. 
 
Уплата таксе 
 
Таксе: 
 
Сврха уплате : Административне таксе Прималац : Општинска административна такса Рачун 
примаоца : 840-742251843-73 
Број модела : 97 
 
Позив на број : 84-231 
Износ : 369,00 динара 
 
Тарифни број 11. Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општине 
Сента“, број 22/2013). 
 
КОНТАКТ Подношење захтева: 
Општинска управа општине Сента, 24400 Сента, Главни трг бр. 1. Kанцеларија бр.1 на приземљу 
пословне зграде 
Ева Ковач Биркаш 
 
Телефон: (024) 655-444, локал 423 
 
E-mail: k.b.eva@zenta-senta.co.rs 
 
 
 

mailto:eva@zenta-senta.co.rs
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Комунални инспектор Валерија Барта 
 
Општинска управа општине Сента 
 
24400, Сента, Главни трг бр. 1. Канцеларија бр.19. ,I спрат Телефон: (024) 655-444, локал 483 
E-mail: vali@zenta-senta.co.rs 
2. Саобраћајни инспектор 
 
- обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу 
закона, којима се уређује заштита општинских путева и улица, 
 
- обавља послове надзора над радом јавних комуналних предузећа и субјеката којима је поверена 
делатност одржавања јавних простора за паркирање и делатност одржавања општинских путева и 
улица, 
 
- обавља као поверени посао инспекцијски надзор над применом закона и прописа донетих на 
основу закона у обављању локалног превоза. 
 
 
 
(Име и презиме подносиоца молбе) (ЈМБГ) 
(Пребивалиште) 
 
 
 
(Телефон подносиоца молбе) 
 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
 
Одсек за инспекцијске послове 
 
Главни трг 1, 24400 Сента, телефон/факс 655-483 
 ПРЕДМЕТ  : Молба за проверу знања кандидата за такси возача 
 
Молим Комисију за проверу знања кандидата за такси возача, да изврши проверу знања о 
познавању општине Сента и о познавању прописа који регулишу такси превоз. 
 
ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ 
 
 
 
(својеручни потпис) 
 
 
 

mailto:vali@zenta-senta.co.rs
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 П  р  и  л  о  ж  и  т  и  : 
 
 
1.   Фотокопију личне карте, 
2.   Доказ о уплати општинске административне таксе 
 
ТАКСА 
 
Општинска административна такса у износу од 581,00 динара. 
 
Сврха дознаке: административна такса 
 
Прималац: Општинска административна такса 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
(Назив правног лица или предузетника) (Матични број) 
(Седиште) 
 
 
 
(Телефон подносиоца молбе) 
 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
 
Одсек за инспекцијске послове 
 
Главни трг 1, 24400 Сента, телефон/факс 655-483 
 
 ПР ЕДМЕТ  : Молба за проверу испуњености услова за такси возило 
 
Молим да ми се изда Решење о испуњености услова за такси возило марке , тип , регистарске 
ознаке . 
 
ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ 
(потпис) 
 
 
 П  р  и  л  о  ж  и  т  и  : 
 
 
3.   Фотокопију саобраћајне дозволе, 
4.   Фотокопију полисе осигурања за возило и за путнике, 
5.   Доказ о уплати општинске административне таксе 
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ТАКСА 
 
Општинска административна такса у износу од 876,00 динара. 
 
Сврха дознаке: административна такса 
 
Прималац: Општинска административна такса 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
 
 
(Назив правног лица или предузетника) (Матични број) 
(Седиште) 
 
 
 
(Телефон подносиоца молбе) 
 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
 
Одсек за инспекцијске послове 
 
Главни трг 1, 24400 Сента, телефон/факс 655-483 
 
 ПРЕДМЕТ  : Молба за одобрење за обављање такси превоза 
 
на територији општине Сента 
 
Молим да ми се изда одобрење за обављање такси превоза на територији општине Сента. 
 
ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ (потпис) 
 
 П  р  и  л  о  ж  и  т  и  : 
 
 
7.   Доказ о уплати општинске административне таксе 
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ТАКСА 
 
Општинска административна такса у износу од 633,00 динара. 
 
Сврха дознаке: административна такса 
 
Прималац: Општинска административна такса 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
 
 
 
 
(Назив правног лица или предузетника) (Матични број) 
(Седиште) 
 
 
 
(Телефон подносиоца молбе) 
 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
 
Одсек за инспекцијске послове 
 
 
 
 
 
Главни трг 1, 24400 Сента, телефон/факс 655-483 
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 ПРЕДМЕТ  : Молба за издавање такси дозволе 
Молим да ми се изда такси дозвола за такси возача , ради регулисања такси превоза. 
 
ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ (потпис) 
 
 П  р  и  л  о  ж  и  т  и  : 
 
 
7.   Фотокопију уговора о раду такси возача за обављање такси превоза (ако такси возач запослен 
код правног лица); 
8.   Фотографију (35мм x 30мм), 
9.   Доказ о уплати општинске административне таксе 
 
ТАКСА 
 
Општинска административна такса у износу од 243,00 динара. 
 
Сврха дознаке: административна такса 
Прималац: Општинска административна такса 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
 
(Назив правног лица или предузетника) (Матични број) 
(Седиште) 
 
 
 
(Телефон подносиоца молбе) 
 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
 
Одсек за инспекцијске послове 
 
Главни трг 1, 24400 Сента, телефон/факс 655-483 
 
 ПРЕДМЕТ  : Молба за измену података у такси дозволи 
 
Молим да се у такси дозволи са редним бројем измене следећи подаци : 
 
ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ 
 
(потпис) 
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П  р  и  л  о  ж  и  т  и  : 
 
 
7.   Доказ о промени података, 
8.   Фотографију (35мм x 30мм), 
9.   Доказ о уплати општинске административне таксе 
 
ТАКСА 
 
Општинска административна такса у износу од 665,00 динара. 
 
Сврха дознаке: административна такса 
 
Прималац: Општинска административна такса 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
(Назив правног лица или име и презиме подносиоца молбе) 
 
 
 
(Матични број или ЈМБГ) (Пребивалиште) 
 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
(Телефон подносиоца молбе)                                             Одсек за инспекцијске послове 
 
 
Главни трг 1, 24400 Сента, телефон/факс 655-483 
 
 ПРЕДМЕТ  : Молба за кретање и заустављање возила мимо утврђеног режима саобраћаја 
 
Молим да ми се изда одобрење за кретање и заустављање возила мимо утврђеног режима 
саобраћаја за возило марке , тип , регистарске ознаке , због 
ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ 
 
(потпис) 
 
 П  р  и  л  о  ж  и  т  и  : 
 

1. Фотокопију саобраћајне дозволе, 
2. Разлог кретања и заустављања возила мимо утврђеног режима саобраћаја, 
3. Доказ о уплати општинске административне таксе 
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ТАКСА 
 
Општинска административна такса у износу од 1.825,00 динара. 
 
Сврха дознаке: административна такса 
 
Прималац: Општинска административна такса 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
Главни трг 1, 24400 Сента, телефон/факс 655-483 
 
 ПРЕДМЕТ  : Молба за постављање рекламне табле на јавној површини.  Молим да ми се изда 
одобрење за постављање рекламне табле на јавној површини у , у улици 
 
ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ 
 
 
(потпис) 
 П  р  и  л  о  ж  и  т  и  : 
 
 
7.   За рекламну таблу – скица са димензијама, 
8.   За билборд – Пројекат постављања билборда, 
9.   Доказ о уплати општинске административне таксе 
 
ТАКСА Општинска административна такса у износу од 1.192,00 динара. 
Сврха дознаке: административна такса 
 
Прималац: Општинска административна такса 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
Главни трг 1, 24400 Сента, телефон/факс 655-483 
 
 ПРЕДМЕТ  : Молба за раскопавање јавне површине 
 
Молим да ми се изда решење за раскопавање јавне површине у у улици , због . 
 
ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ 
 
(својеручни потпис) 
 
 
 
 П  р  и  л  о  ж  и  т  и  : 
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- Скица раскопавања и одобрење надлежног јавног предузећа са техничким условима, 
 
7.   Услови – сагласности осталих јавних предизећа, 
8.   Доказ о уплати општинске административне таксе 
ТАКСА Општинска административна такса у износу од 1.055,00 динара. 
Сврха дознаке: административна такса 
 
Прималац: Општинска административна такса 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
КОНТАКТ Подношење захтева: 
Општинска управа општине Сента, 24400 Сента, Главни трг број 1 
 
Пријемна део на приземљу пословне зграде 
 
Ева Ковач Биркаш 
 
Телефон: (024) 655-423 
 
Mail адреса: k.b.eva@zenta-senta.co.rs Саобраћајни инспектор:Атила Копас Општинска управа 
општине Сента 
24400 Сента, Главни трг број 1 
 
Канцеларија број 19, 1. спрат 
 
Телефон: (024) 655-483 
 
E-mail: urbanizam17@zenta-senta.co.rs 
 
3. Инспектор заштите животне средине 
- врши инспекцијски надзор у области заштите животне средине као поверени посао државне 
управе. 
 
- у области очувања и заштите природе обавља као поверене послове државне управе послове 
инспекцијског надзора над применом одредаба закона којим се регулише заштита природе на 
заштићеним подручјима која проглашава општина, 
 
- у области процене утицаја на животну средину обавља као поверени посао државне управе 
инспекцијског надзора над постројењима и активностима за које дозволу у складу са законом о 
процени утицаја издаје надлежни орган општине, 
 
- у области заштите од буке у животној средини као поверени посао државне управе врши 
инспекцијски надзор над извршавањем послова заштите од буке у животној средини, 
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- у области заштите ваздуха обавља као поверене послове државне управе послове инспекцијског 
надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које општина издаје 
одобрење за градњу, односно употребну дозволу, 
 
- у области заштите од нејонизујућих зрачења као поверене послове државне управе врши 
инспекцијски надзор над изворима нејонизујућих зрачења за које одобрење за изградњу и почетак 
рада издаје надлежни орган општине, 
 
- у области интегрисаног управљања хемикалијама као поверени посао државне управе врши 
инспекцијски надзор над пословима који су јој поверени Законом о хемикалијама, 
 
- у области управљања отпадом обавља послове инспекцијског надзора као поверене послове 
државне управе над активностима сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања 
инертног и неопасног отпада, за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона, 
 
- врши инспекцијски надзор за утврђивање испуњености прописаних услова заштите животне 
средине за почетак рада и обављање делатности радњи и предузећа, 
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
На основу члана 18. Закона о инспекцијском надзору (Службени Гласник РС“, бр. 36/2015) , 
подносим захтев за излазак инспекције на лицу места у Сенти у улици                                                                                      
број                ради утврђивања чињеничног стања по питању                                                                                         
извршено од стране 
                                                                                        из                     улица                                                           
број                      . 
 
Подносилац захтева: 
( својеручни потпис) 
 
Доказ о уплати: 
 
Општинска административна такса у износу од 390,00 динара. Сврха дознаке: Решење 
Прималац: Општинска управа Сента 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
▪ Општинска административна такса у износу од 243,00 динара. Сврха дознаке: Захтев 
Прималац: Општинска управа Сента 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВЕЗИ 
КОНТРОЛЕ БУКЕ На основу члана 31. Закона о заштити од буке у животној средини (Службени 
Гласник РС, бр. 36/2009 и 88/2010), 
подносим захтев за излазак инспекције на лицу места у Сенти у улици    
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број                ради утврђивања чињеничног стања по питању                                                                                         
извршено од стране                                                                                         из                     улица                                                           
број 
                  _. 
 
Подносилац захтева: 
 
 
 
 
(својеручни потпис) 
 
Доказ о уплати: 
 
Општинска административна такса у износу од 390,00 динара. 
Сврха дознаке: Решење 
 
Прималац: Општинска управа Сента 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
▪ Општинска административна такса у износу од 243,00 динара. Сврха дознаке: Захтев 
Прималац: Општинска управа Сента 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВЕЗИ 
КОНТРОЛЕ ВАЗДУХА На основу члана 74. Закона о заштити ваздуха („Службени Гласник РС“, 
бр. 39/2009 и 10/2013), подносим захтев за 
излазак инспекције на лицу места у Сенти у улици                                                                                      
број                ради 
утврђивања чињеничног стања по питању                                                                                         
извршено од стране 
                                                                                        из                     улица                                                           
број                      . 
 
Подносилац захтева:    
 
( својеручни потпис) 
 
Доказ о уплати: 
 
Општинска административна такса у износу од 390,00 динара. Сврха дознаке: Решење 
Прималац: Општинска управа Сента 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
▪ Општинска административна такса у износу од 243,00 динара. Сврха дознаке: Захтев 
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Прималац: Општинска управа Сента 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВЕЗИ 
КОНТРОЛЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
 
На основу члана 84. Закона о управљању отпадом („Службени Гласник РС“, бр. 39/2009, 88/2010 и 
14/2016), подносим захтев за излазак инспекције на лицу места у Сенти у улици    
број                ради утврђивања чињеничног стања по питању                                                                                         
извршено од стране                                                                                         из                     улица                                                           
број 
                    . 
 
Подносилац захтева:    
 
Доказ о уплати: 
 
Општинска административна такса у износу од 390,00 динара. Сврха дознаке: Решење 
Прималац: Општинска управа Сента 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 , 84231 
 
▪ Општинска административна такса у износу од 243,00 динара. Сврха дознаке: Захтев 
Прималац: Општинска управа Сента 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВЕЗИ 
КОНТРОЛЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
 
На основу члана 84. Закона о управљању отпадом („Службени Гласник РС“, бр. 39/2009, 88/2010 и 
14/2016), подносим захтев за излазак инспекције на лицу места у Сенти у улици    
број                ради утврђивања чињеничног стања по питању                                                                                         
извршено од стране                                                                                         из                     улица                                                           
број 
                    . 
Подносилац захтева:    
 
Доказ о уплати: 
 
Општинска административна такса у износу од 390,00 динара. Сврха дознаке: Решење 
Прималац: Општинска управа Сента 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 , 84231 
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▪ Општинска административна такса у износу од 243,00 динара. Сврха дознаке: Захтев 
Прималац: Општинска управа Сента 
 
Жиро рачун број: 840-742251843-73 Позив на број: 97 84231 
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
На основу члана 17. Правилника о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији 
(„Службени Гласник РС“, бр. 87/2015), подносим захтев за излазак инспекције на лицу места у 
Сенти у улици    
број   , код подносиоца захтева            , ради утврђивања испуњености услова из прописа о заштити 
животне средине, за потребе издавања лиценце за обављање енергетске делатности.                                                                                      
 
Подносилац захтева:    
 
Доказ о уплати: 
 
Републичка административна такса у износу од 30.530,00 динара. Сврха дознаке: Извештај 
Прималац: Буџет Републике Србије 
 
Жиро рачун број: 840-742221843-57 Позив на број: 97 
 
 
КОНТАКТ Подношење захтева 
Општинска управа општине Сента ,24400 Сента, Главни трг бр. 1. Kанцеларија бр.1 на приземљу 
пословне зграде 
Ева Ковач Биркаш 
 
Телефон: (024) 655-444, локал 423 
 
E-mail: k.b.eva@zenta-senta.co.rs Инспектор заштите животне средине Општинска управа општине 
Сента 
24400, Сента, Главни трг бр. 1. Канцеларија бр.19. ,I спрат Изабела Шухајда - дипл.биолог 
Телефон: (024) 655-444, локал 483 
E-mail: suhajda.izabela@zenta-senta.co.rs 
 
                                                                                            
 Опис послова 
Одсек за инспекцијске послове 
 
Инспектор заштите животне средине - самостални саветник – руководилац одсека – 
 
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-
научне области друштвено- хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

mailto:eva@zenta-senta.co.rs
mailto:suhajda.izabela@zenta-senta.co.rs


ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ СЕНТА 2018. 
 

- 190 - 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, стручни испит за инспектора и најмање пет година 
радног искуства у струци. 
 
Посебни услови: положен возачки испит за управљање возилом „Б“ категорије, оспособљеност за 
рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у службеној употреби у 
општини. 
 
Број извршилаца: 1. 
 
Опис послова: 
 
У области инспекцијског надзора: 
 
- руководи радом општинских инспектора и издаје писани налог за инспекцијски надзор; 
 
- стара се о спровођењу плана инспекцијског надзора; 
 
- стара се о објављивању плана инспекцијског надзора на својој интернет страници општине 
Сента; 
 
- сачињава контролне листе из области инспекцијског надзора, стара се о њуховом примењивању и 
објављивању на интернет страници општине Сента; 
 
- стара се о објављивању годишњег извештаја о раду општинског инспектора на интернет 
страници општине Сента; 
 
- стара се о спровођењу обука и других облика стручног усавршавања инспектора, односно 
службеника овлашћених за 
вршење инспекцијског надзора, као и о њиховом похађању од стране инспектора, односно 
службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора, у сарадњи са Координационом 
комисијом. 
 
издаје службену легитимацију инспектора; 
 
- у свом раду има положај, овлашћења, дужности и одговорности инспектора. 
- руководи радом, организује и контролише рад одсека и стара се о законитом, квалитетном и 
благовременом раду одсека, 
 
- стара се о благовременом и квалитетном спровођењу закона и подзаконских аката чије је 
спровођење поверено општини из области делокруга одсека, 
 
- врши распоред послова на непосредне извршиоце, 
 
- даје стручна упутства запосленима у вези извршавања својих радних задатака, 
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- стара о стручном оспособљавању запослених, 
 
- одговара за правилан однос запослених према грађанима и за добре међуљудске односе у одсеку, 
 
-прати законске и подзаконске акте из надлежности одсека и даје предлоге начелнику одељења и 
начелнику Општинске управе за њихово спровођење, 
 
- учествује у правно-нормативним пословима: учествује у припреми нацрта и предлога аката чије 
доношење спада у надлежност Скупштине општине, Општинског већа и председника општине из 
области делокруга рада одсека, 
 
- врши проверу усаглашености са законом и другим прописима нормативних аката, које доноси 
Скупштина општине, Општинско веће и председник општине, а имају утицај на делокруг рада 
одсека, 
 
- води евиденцију о праћењу решавања управних предмета на прописаном обрасцу, 
 
- саставља месечни извештај о стању на решавању управних ствари на прописаним обрасцима, 
који извештај доставља начелнику одељења и начелнику Општинске управе, 
 
- саставља месечни извештај о свом раду, који извештај доставља начелнику одељења и начелнику 
Општинске управе, 
 
- израђује извештаје, анализе и информације у вези рада одсека за потребе државних органа и за 
потребе органа општине, 
 
- сачињава план и програм рада одсека и извештај о њиховом остваривању, 
 
- предлаже мера за побољшање рада одсека, 
 
- одржава контакте са државним органима и из делокруга рада одсека, 
- иницира и организује стварање и одржавање база података значајних за функционисање и развој 
рада одсека, 
 
- припрема, прати и реализује пројекте из области рада одсека, 
 
- учествује у планирању буџетских средстава у вези рада одсека, 
 
- врши инспекцијски надзор у области заштите животне средине као поверени посао државне 
управе. 
 
- у области очувања и заштите природе обавља као поверене послове државне управе послове 
инспекцијског надзора над применом одредаба закона којим се регулише заштита природе на 
заштићеним подручјима која проглашава општина, 
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- у области процене утицаја на животну средину обавља као поверени посао државне управе 
инспекцијског надзора над постројењима и активностима за које дозволу у складу са законом о 
процени утицаја издаје надлежни орган општине, 
 
- у области заштите од буке у животној средини као поверени посао државне управе врши 
инспекцијски надзор над извршавањем послова заштите од буке у животној средини, 
 
- у области заштите ваздуха обавља као поверене послове државне управе послове инспекцијског 
надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које општина издаје 
одобрење за градњу, односно употребну дозволу, 
 
- у области заштите од нејонизујућих зрачења као поверене послове државне управе врши 
инспекцијски надзор над изворима нејонизујућих зрачења за које одобрење за изградњу и почетак 
рада издаје надлежни орган општине, 
 
- у области интегрисаног управљања хемикалијама као поверени посао државне управе врши 
инспекцијски надзор над пословима који су јој поверени Законом о хемикалијама, 
 
- у области управљања отпадом обавља послове инспекцијског надзора као поверене послове 
државне управе над активностима сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања 
инертног и неопасног отпада, за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона, 
 
- врши инспекцијски надзор за утврђивање испуњености прописаних услова заштите животне 
средине за почетак рада и обављање делатности радњи и предузећа, 
 
- води управни поступак и доноси решења и закључке у управном поступку из своје надлежности 
 
- подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за 
привредни преступ и подноси кривичне пријаве у складу са важећим прописима 
- поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама 
 
- прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору 
 
- учествује у изради нормативних аката из ове области 
 
- израђује анализе, информације и извештаје за државне органе и предлаже мере за решавање 
проблематике из ове области, 
 
- остварује сарадњу са републичким и покрајинским инспекцијама и другим надлежним државним 
органима у вршењу послова инспекцијског надзора, 
 
- обавештава друге органе ако постоје разлози за предузимање мера за које тај орган надлежан, 
 
- обавља и друге послове по налогу начелника одељења или начелника Општинске управе. 
 
Грађевински инспектор - самостални саветник – 
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Услови: стечено високо образовање из научне области грађевинарства или архитектуре на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
стручни испит за инспектора и најмање пет година радног искуства у струци. 
 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару, возачки испит за управљање моторним 
возилом „Б“ категорије и познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у службеној 
употреби у општини. 
 
Број извршилаца:1 
 
Опис послова: 
 
- води првостепени управни поступак и решава: 
 
- о уклањању објеката, 
 
- о забрани коришћења објеката, 
 
- о враћању објеката у првобитно стање, 
- о вршењу санација објеката, 
 
- о обустави радова на изградњи објеката, 
 
- о обустави управних поступака, 
 
- о одбацивању пријава због ненадлежности, 
 
- о прекиду управних поступака, 
 
- о дозволи извршења. 
 
- врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје општина, 
 
- спроводи сва права и дужности, овлашћења грађевинског инспектора које Закон о планирању и 
изградњи одређује и овлашћује 
 
- обавља и друге послове утврђене Законом о озакоњењу објеката, Законом о инспекцијском 
надзору и другим Законом или прописом донетим на основу Закона, 
 
- подноси месечни извештај о свом раду начелнику одељења и начелнику Општинске управе, 
 
- обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника Општинске управе. 
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Комунални инспектор - самостални саветник – 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
положен стручни испит за инспектора и најмање пет година радног искуства у струци. 
 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару, возачки дозвола за управљање моторним 
возилом „Б“ категорије и познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у службеној 
употреби у општини. 
 
Број извршилаца:1 
Опис послова: 
 
- врши инспекцијски надзор у области комуналне делатности као поверени послови државне 
управе, 
 
- врши инспекцијски надзор у области комуналне делатности као поверени послови закона о 
комуналним делатностима, 
 
- врши инспекцијски надзор у области снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, управљање 
комуналним отпадом, градски и приградски превоз путника, управљања гробљима и погребним 
услугама, управљање јавним паркиралиштима, обезбеђење јавног осветљења, управљања 
пијацама, одржавање улица и путева, одржавања чистоће на јавним површинама јавне намене, 
одржавање јавних зелених површина, вршење димничарске услуге, делатности зоохигијене, као 
поверени послови на основу закона о комуналним делатностима, 
 
- врши инспекцијски надзор у области трговине у области продаје робе ван продајног објекта као 
поверени послови закона о трговини, 
 
- врши инспекцијски надзор у области заштита од буке као поверени послови закона о јавном реду 
и миру, 
 
- врши инспекцијски надзор у области зоохигијене као поверени послови закона о ветерини, 
 
- у области ексхумација умрлих лица као поверени послови закона о заштити становништва од 
заразних болести, 
 
- врши инспекцијски надзор у области зоохигијене као поверени послови закона о ветерини, 
 
- врши инспекцијски надзор у области држања домаћих животиња као поверени послови закона о 
добробити животиња, 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ СЕНТА 2018. 
 

- 195 - 

 
- у области издавања водних услова као поверени послови државне управе врши издавање водних 
услова као надлежност на основу закона о водама. 
 
- води управни поступак и доноси решења и закључке у управном поступку из своје надлежности, 
 
- прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору, 
 
- подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за 
привредни преступ и подноси кривичне пријаве у складу са важећим прописима, 
 
- поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама, 
- учествује у изради нормативних аката из ове области, 
 
- израђује анализе, информације и извештаје за државне органе и предлаже мере за решавање 
проблематике из ове области, 
 
- остварује сарадњу са републичким и покрајинским инспекцијама и другим надлежним државним 
органима у вршењу послова инспекцијског надзора, 
 
- обавештава друге органе ако постоје разлози за предузимање мера за које тај орган надлежан, 
 
- обавља и друге послове које одреди руководилац одсека, начелник одељења и начелник 
Општинске управе. 
 
 Саобраћајни инспектор - самостални саветник – 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (саобраћајног 
смера) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
положен стручни испит за инспектора и најмање пет година радног искуства у струци. 
 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару, возачки испит за управљање моторним 
возилом „Б“ категорије и познавање (спрског и мађарског) језика и писма који су у службеној 
употреби у општини. 
 
Број извршилаца:1 
 
Опис послова: 
 
- врши инспекцијски надзор као поверени посао државне управе у вези Закона о јавним путевима, 
Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Закона о превозу терета у друмском саобраћају, 
 
- у области управљања путевима: 
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- учествује у изради нацрта и предлога општих аката у вези са општинским путевима и улицама, 
 
- води управни поступак и доноси решење или закључак у управном поступку везано за 
општинске путеве или улице, 
 
- обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу 
закона, којима се уређује заштита општинских путева и улица, 
- у области безбедности саобраћаја на путевима: 
 
- учествује у изради нацрта и предлога општих аката у вези безбедности саобраћаја на путевима, 
 
- води управни поступак и доноси решење или закључак у управном поступку у вези закона којим 
се регулише безбедност саобраћаја на путевима, 
 
- обавља послове надзора над радом јавних комуналних предузећа и субјеката којима је поверена 
делатност одржавања јавних простора за паркирање и делатност одржавања општинских путева и 
улица, 
 
- у области превоза у друмском саобраћају: 
 
- учествује у изради нацрта и предлога општих аката у вези превоза путника и терета у друмском 
саобраћају, 
 
- води управни поступак и доноси решење или закључак у управном поступку везано за локални 
превоз, 
 
- обавља као поверени посао инспекцијски надзор над применом закона и прописа донетих на 
основу закона у обављању локалног превоза. 
 
- подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и пријаве за покретање поступка за 
привредну преступ у складу са важећим прописима, 
 
- обавештава друге органе ако постоје разлози за предузимање мера за које тај орган надлежан, 
 
- води евиденције у складу са важећим прописима, 
 
- врши и друге послове по налогу руководиоца одсека, начелника одељења или начелника 
Општинске управе. 
 
                                     9.3. Одсек за имовинско-правне послове 
 
Имовинско-правне послове, канцеларија 22, I спрат, 024 655 – 470; 
 
Координатор правних, административних и кадровских послова - Имовинско-правни послови-
руководилац одсека: Шимоњи 
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Золтан, дипл.правник; 
Правник - Стамбени послови и пословне просторије: Балинд Моника, дипл.правник; 
 
Правник - Нормативно-правни и стручно оперативни послови одсека за имовинско-правне 
послове: Марки Андреа, дипл.правник; 
 
Координатор правних, административних и кадровских послова - Имовинско-правни послови-
руководилац одсека – 
самостални саветник – 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци. 
 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и 
писма који су у службеној употреби у општини. 
 
Број извршилаца:1 
 
Опис послова: 
 
- руководи радом, организује и контролише рад одсека, 
 
- стара се о законитом, благовременом и квалитетном спровођењу закона и подзаконских аката 
чије је спровођење поверено општини из области делокруга одсека, 
 
- стара се о законитом, квалитетном и благовременом раду одсека, 
 
- сачињава план и програм рада одсека и извештај о њиховом остваривању, 
 
- предлаже мера за побољшање рада одсека, 
 
- израђује извештаје, анализе и информације у вези рада одсека за потребе државних органа и за 
потребе органа општине, 
 
- одржава контакте са државним органима из делокруга рада одсека, 
- иницира и организује стварање и одржавање база података значајних за функционисање и развој 
система рада одсека, 
 
- врши распоред послова на непосредне извршиоце, 
 
- даје стручна упутства запосленима у вези извршавања својих радних задатака, 
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- стара се о стручном оспособљавању запослених, 
 
-одговара за правилан однос запослених према грађанима, и стара се о добрим међуљудским 
односима унутар одсека, 
 
-врши правно-нормативне послове: припрема нацрте аката чије доношење спада у надлежност 
Скупштине општине, Општинског већа и председника општине из области делокруга рада одсека, 
 
- врши проверу усаглашености са законом и другим прописима нормативних аката, које доноси 
Скупштина општине, Општинско веће и председник општине, а имају утицај на рад одсека, 
 
- спроводи законе о подзаконске акате чије је спровођење поверено општини, као и акте 
Скупштине општине, Општинског већа и председника општине из области имовинско-правних 
послова, 
 
из области управљања грађевинским земљиштем: 
 
- израђује нацрт и предлог акта о одређивању грађевинског земљишта, 
 
- израђује нацрт и предлог акта о промени пољопривредног земљишта, кад се планским 
документом промени намена пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште површина јавне 
намене, 
 
- учествује у изради средњорочног и годишњег програма уређивања грађевинског земљишта, 
 
- израђује нацрт и предлог аката у вези уређивања грађевинско земљиште и стара се о његовом 
рационалном коришћењу према намени земљишта предвиђеним планским документом, у складу 
са законом, 
 
- стара се о томе, да се средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
користе за уређивање грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљишта и изградњу и 
одржавање објеката комуналне инфраструктуре, 
 
- сачињава услове поводом предлога о финансирању изградње комуналне инфраструктуре 
поднетих од стране правних и физичких лица у циљу комуналног опремања неизграђеног 
грађевинског земљишта које није опремљено, а налази се у обухвату плана генералне регулације, 
односно плана детаљне регулације, 
- спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, 
 
- израђује нацрт уговора о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта, 
 
- решава по захтевима за конверзију права коришћења у право својине у случајевима предвиђеним 
законом, 
 
- води поступак за утврђивање престанка права коришћења над грађевинским земљиштем у 
случајевима предвиђеним законом, 
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у области комасације: 
 
- израђује нацрт и предлог акта о покретању поступка комасације на одређеном подручју, 
 
У области јавне својине: 
 
- обавља стручне и административне послове који се односе на стицање, вршење, заштиту и 
престанак права јавне својине над непокретним и покретним стварима и другим имовинским 
правима, која припадају општини, односно које служе за остваривање права и дужности општине, 
 
- израђује нацрт и предлог аката везаних за располагање покретним и непокретним стварима у 
јавној својини општине, а што се односи на давање ствари на коришћење, у закуп, на пренос права 
јавне својине на другог носиоца јавне својине, на отуђење ствари, на заснивање хипотеке на 
непокретностима, на улагање у капитал, на залагање покретне ствари и на давање на коришћење 
другом носиоцу јавне својине. 
 
- израђује нацрт и предлог акта којим се ближе се одређује надлежност и поступак давања у закуп 
непокретности у јавној својини општине, односно на коришћење непокретности и остваривања 
прихода општине по том основу (закупнина, добит и др.), 
 
- израђује нацрт и предлог акта о одузимању непокретности у јавној својини општине, која се 
користи супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, одузме од 
носиоца права коришћења, 
 
- израђује нацрт и предлог аката везаних за управљање покретним и непокретним стварима у 
јавној својини општине, а што се односи на њихово одржавање, обнављање и унапређивање, и 
извршавање законских и других обавеза у вези са тим стварима, 
 
- води поступак у вези уписивања у јавне књиге о непокретностима права јавне својине и права 
коришћења на непокретностима у јавној својини, 
- израђује нацрт и предлог уговора о прибављању и располагању стварима у својини општине, 
 
- израђује нацрт и предлог општег акта којим се ближе уређују критеријуми и поступак давања у 
закуп станова, гаража и пословних просторија у својини општине и висина закупнине за 
коришћење станова и гаража, 
 
- израђује нацрт и предлог општег акта о давању у закуп станова у јавној својини намењених за 
социјално становање, 
 
- израђује нацрт и предлог општег акта о коришћењу превозних средстава у својини општине, 
 
- води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини које користе органи 
општине, 
 
- води посебну евиденцију непокретности у јавној својини које користе органи општине, 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ СЕНТА 2018. 
 

- 200 - 

 
-податке из евиденције непокретности доставља Дирекцији, ради вођења јединствене евиденције 
непокретности у јавној својини, 
 
- доставља Републичкој дирекцији за имовину, све податке о евиденцији непокретности у јавној 
својини, 
 
- стално обавештава органе општине о стању у области имовинско-правних послова и предлаже 
мере за побољшање рада одсека, 
 
- идентификује потребе и помаже при решавању проблема локалне заједнице ради унапређења и 
развоја постојећег система у области имовинско-правних послова, 
 
- спроводи поступак и израђује решења у поступку експропријације, депоседирања, самовласног 
заузећа земљишта, национализације и денационализације, као и остала појединачна акта у области 
својине и режима коришћења земљишта, 
 
- води евиденцију о праћењу решавања управних предмета на прописаном обрасцу, 
 
- прати отворене програме донација, значајних за остваривање рада одсека, 
 
- у сарадњи са надлежним одсеком припрема, прати и реализује пројекте из области рада одсека, 
 
- учествовање у планирању буџетских средстава у вези рада одсека, 
 
- учествује у изради нацрта плана јавних набавки за потребе одсека, 
- стара се о наплати административних такси из делокруга рада одсека, 
 
- саставља месечни извештај о стању на решавању управних ствари на прописаним обрасцима, 
који извештај доставља начелнику одељења и начелнику Општинске управе, 
 
- саставља месечни извештај о свом раду, који извештај доставља начелнику одељења и начелнику 
Општинске управе, 
 
- обавља и друге послове по налогу начелника одељења или по налогу Начелника Општинске 
управе. 
 
Правник - Стамбени послови и пословне просторије - саветник – 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или грађевинске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
најмање три године радног искуства у струци. 
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Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и 
писма који су у службеној употреби у општини. 
 
Број извршилаца: 1 
 
Опис послова: 
 
-врши правно-нормативне послове: припрема нацрте аката чије доношење спада у надлежност 
Скупштине општине, Општинског већа и председника општине из области становања и 
управљања пословним простором, 
 
- спроводи законе о подзаконске акате чије је спровођење поверено општини, као и акте 
Скупштине општине, Општинског већа и председника општине из области становања и 
управљања пословним простором, 
 
-припрема нацрт и предлог аката чије доношење спада у надлежност Скупштине општине, 
Општинског већа и председника општине из области становања и управљања пословним 
простотом, 
 
-прати законске и подзаконске акте из области становања и управљања пословним простотом и 
даје предлоге начелнику одељења и начелнику Општинске управе за њихово спровођење, 
 
- учествује у изради планова и програма развоја у области становања и управљања пословним 
простором, 
-стално обавештава органе општине о стању у области становања и управљања пословним 
простором, 
 
-идентификује потребе и помаже при решавању проблема локалне заједнице ради унапређења и 
развоја постојећег система становања и управљања пословним простотом, 
 
- води евиденцију пословних простора поверених општини на управљање, 
 
- обавља стручне послове давања у закуп, односно на коришћење пословног простор, 
 
- обавља стручне послове давања у закуп гаража и гаражних места на којима је корисник општина, 
 
- старање о закључивању уговора о закупу, 
 
- достављање података о закупцима пословног простора Одељењу за буџет финансије, 
 
- контролише коришћење пословних простора, 
 
- предузима све правне радње за потребе судских и других поступака које у име одсека обавља 
Општинско правобранилаштво, 
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- учествује у изради и реализацији плана и програма инвестиционог одржавања пословног 
простора, 
 
- организује наплату прихода од закупнине и других накнада и предузима законске мере за 
наплату истих, 
 
- прикупља податке потребне за израду и утврђивање стамбене политике општине (снимање и 
анализа постојећег стамбеног фонда и стамбених потреба и др.), 
 
- израђује нацрт локалне стамбене стратегије у складу са Националном стратегијом социјалног 
становања, 
 
- израђује нацрт програма социјалног становања, у складу са локалном стамбеном стратегијом и 
Националном стратегијом социјалног становања, 
 
- учествује у планирању буџетских средстава за спровођење локалне стамбене стратегије, 
 
- предлаже мере за обезбеђење развоја социјалног становања путем одговарајуће земљишне 
политике и планирања и уређења простора, 
- води регистар станова, 
 
- у оквиру појединачног програма социјалног становања прописује услове и мерила за решавање 
стамбених потреба домаћинстава, у складу са условима и мерилима из одговарајућег документа 
Владе, 
 
- обавља стручне и техничке послове за потребе комисије која решава о коришћењу социјалних 
станова, 
 
- на захтев власника стана, односно лица које има правни интерес спроводи поступак исељење 
лица који се усели у стан или заједничке просторије стамбене зграде без правног основа или 
користи стан без закљученог уговора или је поништен правни основ по коме је закључен уговор, 
 
- израђује нацрт и предлог општег акта о прописивању кућног реда у стамбеним зградама на 
територији општине, 
 
- стара се о инвестиционом и текућем одржавању станова и пословних простора над којима 
општина има право управљања, 
 
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, начелника одељења или начелника 
општинске управе, 
 
- подноси месечни извештај о свом раду који доставља руководиоцу одсека, начелнику одељења и 
начелнику Општинске управе. 
Правник - Нормативно-правни и стручно оперативни послови одсека за имовинско-правне послове 
- саветник – Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
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240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци. 
 
Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и 
писма који су у употреби у општини. 
 
Број извршилаца:1 
 
Опис послова: 
 
- учествује у изради и одржавању базе података евиденције средстава о стању, вредности и 
кретању средстава у јавној својини 
Општине Сента односно средстава чији је корисник Општина Сента или организације оснивани од 
стране Општине Сента, 
- учествује у припремању односно достављању свих података о евиденцији непокретности у јавној 
својини Републичкој дирекцији за имовину, ради вођења јединствене евиденције непокретности у 
јавној својини, 
 
- учествује у изради осталих извештаја, анализа и информација у вези рада одсека за потребе 
државних органа и за потребе органа општине, 
 
- учествује у стварању и одржавању базе података значајних за функционисање и развој система 
рада одсека, 
 
- учествује у поступку преузимања у државину, односно поступку чувања до одређивања коначног 
корисника имовине која је на основу правоснажно окончаног судског или управног поступка 
прешла у власништво Републике Србије и која се налази на територији Општине Сента, 
 
- учествује у изради и реализацији плана и програма инвестиционог одржавања пословног 
простора, 
 
- учествује у изради и реализацији плана и програма инвестиционог и текућег одржавања станова 
над којима општина има право управљања, 
 
- обавља послове координатора Канцеларије за младе; 
 
- обавља стручне послове за потребе Канцеларије за младе; 
 
- присуствује седницама Скупштине општине Сента, где рукује системом за вођење седница и 
пребројавање гласова, 
 
- учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада, 
 
- обавља стручно-административне послове за потребе Комисије за враћање земљишта, 
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- саставља месечни извештај о свом раду, који доставља руководиоцу одсека, начелнику одељења 
и начелнику Општинске управе, 
 
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, начелника одељења и начелника 
Општинске управе 
 
 
 
                                           10. ПРОПИСИ  КОЈЕ ОПШТИНА СЕНТА ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ 
 
 
 
У вршењу овлашћења из свог делокруга Општина примењује следеће законе и друге прописе: 
-Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 ,83/14 и 101/16); 
-Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13, 125/14, 95/15,83/16,91/16,104/16 и 96/17); 
-Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, бр. 18/2016); 
-Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98, 
34/01, 39/02, 49/05, 79/05,81/05, 83/05 и 23/13); 
-Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17 и 113/17); 
-Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/01, 
62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13,99/14 и 21/16); 
-Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, број 101/07); 
-Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/09 99/11); 
-Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 и 54/11); 
-Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ ,број 72/09, 20/14 и 
55/14); 
-Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15); 
-Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору  („Службени гласник 
РС“, број 68/15 и 81/16); 
-Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 
34/03, 85/05, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 ,75/14 и 142/14 ); 
-Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ ,број 43/01, 
101/07 и 92/11); 
-Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, 36/10); 
-Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ ,број 101/05 и 91/15); 
-Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ ,број 111/09, 92/11 и 93/12); 
-Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09 и 20/15); 
-Закон о цивилној служби („Службени гласник РС“, број 88/09); 
-Закон о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09); 
-Закон о легализацији исправа у међународном промету („Службени листСФРЈ“,бр. 6/73 и 
„Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 – Устaвна повеља); 
-Закон о држављанству Република Србије („Службени гласник РС“, број 135/04 и 90/07); 
-Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“ , број 20/09 и 145/14); 
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-Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број 43/03, 51/03, 
53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 
42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 57/14, 
45/15,83/15,112/15, 50/16, 61/17 и 113/17); 
-Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) ; 
-Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11); 
-Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09,64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13,132/14 и 145/14); 
-Закона о промету непокретности („Службени гласник РС“, број 93/2014, 121/2014 и 6/2015); 
-Породични закон („Службени гласник РС“, број 18/05, 101/09, 18/11, 72/11-други закон, 6/15); 
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/11, 49/13, 74/13 и 55/14); 
-Закон о ванпарничном поступку ("Службени гласник СРС", број25/82 и 48/88,"Службени гласник 
РС", број46/95-други закон,18/05-други закон,85/12,45/13-други закон,55/146/15и106/15-други 
закон); 
-Закон о наслеђивању („Службени гласник РС“, број 46/95, 101/03 и 6/15); 
-Закон о облигационим односима("Службени лист СФРЈ", број29/78,39/85,57/89 и "Службени лист 
СРЈ", број31/93); 
-Закон о основама својинско правних односа ("Службени лист СФРЈ", број6/80 и 36/90  "Службени 
лист СРЈ", број29/96 и „Службени гласник РС“, број115/05); 
-Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/05, 123/07, 101/11 и  104/13); 
-Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09,  53/10, 101/11, 
55/14,32/13-Одлука УС РС, 
96/2015-други закон и 9/16-Одлука УС РС); 
-Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95,  66/01, 61/05, 91/05, 
62/06 , 31/11и 68/15); 
-Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“,број135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 
14/16); 
-Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“,број 36/09 и 88/10); 
-Закон о управљању отпадом(„Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16); 
-Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“,број 36/09 и 10/13); 
-Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09); 
-Закон о заштити природе („Службени гласник РС“,број 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16); 
-Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени  гласник РС“ , број 135/04 и 
88/10); 
-Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/2016); 
-Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине  („Службени гласник 
РС“ , број 135/04 и 25/15); 
-Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“,број 36/09);  
-Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“ , број 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); 
-Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 
- Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/16); 
-Закон о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Службени 
гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94,101/05 и 120/12); 
-Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, 20/09,55/13 и 106/16), 
-Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06 41/09, 65/08 -други закон, 
41/10, 112/15 и 80/17); 
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-Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13,105/14,104/16,108/16 и 113/17); 
-Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду 
(''Службени гласник РС'', број 
64/15); 
-Закон о задругама (''Службени гласник РС'', број 112/15), 
-Закон о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 89/15), 
-Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16) ; 
-Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11); 
-Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17); 
-Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13 и 101/17); 
-Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13 и 101/17); 
-Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 18/10 и 101/17); 
-Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13); 
-Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11); 
-Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13 93/14 96/15 и 
106/15); 
-Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“, број 15/16); 
-Закон о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93,28/94, 
47/94, 48/94,25/96, 29/01... 18/10); 
-Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 16/02, 115/05 и 
107/09); 
-Закон о младима („Службени гласник РС“, број 50/11); 
-Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16); 
-Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца 
(„Службени лист СРЈ“, број 24/98, 29/98 и 25/00 –одлука СУ и „Службени гласник РС“, број 101/05 
и 111/09); 
-Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник 
СРС“, број 54/89 и „Службени гласник РС“, број 137/04 и 69/12 –одлука УС); 
-Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“,број 52/96); 
- Закон о остваривању заштите чланова породице лица на обавезној војној -служби („Службени 
гласник РС“, број 9/77, 45/79,10/84 и 49/89); 
-Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“, број 42/02 –одлука 
СУС и „ Службени гласник 
РС“, број30/10); 
-Закон о управљању миграцијама („Службени гласник РС“, број 107/12); 
-Закон о туризму („Службени гласник РС“,број 36/09, 88/10, 99/11,93/12 и 84/15); 
-Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“,бр. 10/13, 
142/14,103/15 и 101/16); 
-Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
68/15 и др. закон ,103/2015, 99/16 и 113/17); 
-Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 42/02, 80/02, 135/04, 61/07, 
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 
57/12, 47/13, 68/14) ; 
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-Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“,бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 
108/13, 6/14, 68/14 и др.закон, 142/14,83/15, 5/16,108/16 и 7/17); 
-Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“,број 80/02, 84/02, 
23/03, 70/03, 55/04, 61/05,85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 
108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење,112/15 и 15/16); 
-Закон о финансирању политичких активниости („Службени гласникРС“ ,број 43/11 и 123/14); 
-Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“,број 62/13); 
-Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 
65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11,91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14, 
68/14 и др. закон, 5/15 усклађени дин. износ, 112/15, 5/16 усклађени дин. износ и 7/17); 
-Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“ , број 84/04, 
61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11,7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14 усклађени дин. износ, 
112/15, 5/16 усклађени дин. износ и 7/17); 
-Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 106/15 и 106/16); 
-Закон о прекршајима ("Службени гласник РС",број 65/13,13/16 и 98/16); 
-Закон о приватизацији („Службени гласник РС“, број 83/14, 14/15, 112/15 и 20/16); 
-Закон о агенцији за приватизацију ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 135/04, 30/10, 115/14 и 
89/15 -др. закон); 
-Закон о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 104/09); 
-Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС”, број 
119/12); 
-Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 36/11, 99/11, 83/14 др. закон и 
5/15); 
-Закон о регистрацији привредних субјеката ("Службени гласник РС", број 55/04, 61/05,111/09 и 
99/11); 
 
Општинске одлуке 
- Статут општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011, 13/2017 и 25/2017- 
пречишћени текст) 
- Пoсловник Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 12/2008, 30/2012, 
3/2015) 
- Одлука о начину спровођења јавне расправе („Службени лист општине Сента“ бр. 
12/2009) 
- Одлука о објављивању аката у “Службеном листу општине Сента” („Службени лист општине 
Сента“ бр. 12/2009) 
- Одлука о накнадама одборника и чланова радних тела у Скупштини општине („Службени лист 
општине Сента“ бр. 23/2010, 10/2011) 
- Одлука о остваривању права на накнаду и висину накнаде за рад у одборима, комисијама и 
другим радним телима („Службени лист општине Сента“ бр. 
23/2010, 28/2012) 
- Одлука о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Сента, 
организацијама и службама („Службени лист општине Сента“ бр. 
1/2012, 2/2012- испр., 34/2012) 
- Протокол о поступку примопредаје дужности и службених аката („Службени лист општине 
Сента“ бр. 6/2006) 
- Одлука о проглашењу дана жалости („Службени лист општине Сента“ бр. 6/2007) 
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- Одлука о употреби грба и заставе општине Сента ( „Службени лист општине Сента“ бр. 3/2006, 
7/2010) 
- Одлука о одређивању матичних подручја („Службени лист општине Сента“ бр. 
17/2009) 
- Oдлука о легитимацији одборника Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“ 
бр. 9/2010) 
Одлука о промени Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 3/2017) 
- Одлука о делокругу, саставу и начину рада Савета за међунационалне односе општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 9/2013) 
- Одлука о потврђивању чланства општине Сента у Сталној конференцији градова и општина – 
Савезу градова и општина Србије („Службени лист општине Сента“ бр. 3/2011) 
- Одлука о потврђивању чланства општине Сента у Сталној конференцији градова и општина – 
Савезу градова и општина Србије („Службени лист општине Сента“ бр. 3/2011) 
Одлука о установљавању и додели јавних признања општине Сента(„Службени лист општине 
Сента“ бр. 6/2017) 
-Правилник о начину унутрашњег узбуњивања у органима општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 16/15) 
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 5/2014) 
- Правилник о коришћењу репрезентације („Службени лист општине Сента“ бр. 
5/2014) 
- Правилник о поклонима изабраних и постављених лица и запослених у органима општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 5/2014) 
- Правилник о службеним путовањима у иностранство („Службени лист општине Сента“ бр. 
24/2010) 
-Правилник о безбедности информационо-комуникационог система општине Сента  
(„Службени лист општине Сента“ бр. 3/2017) 
-Правилник о изменама и допунама Правилника о безбедности и здрављу на раду 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 24/2017) Иѕзмена Правилника из 2015 године. 
- Одлука о општинском већу („Службени лист општине Сента“ бр. 15/2008) 
- Пословник Општинског већа општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2009) 
- Одлукa о образовању месних заједница на територији општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 2/2018) 
- Одлука о Општинској управи општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 26/2016 и 
7/2017) 
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време о организационим облицима 
система локалне самоуправе општине Сента у 2015. години („Службени лист општине Сента“ бр. 
30/2015, 29/2016) 
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време о организационим облицима 
система локалне самоуправе општине Сента у 2017. години („Службени лист општине Сента“ бр. 
15/2017) 
- Одлука о ситном инвентару у Општинској управи општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 26/2016) 
- Упутство о употреби факсимила на службеним актима органа општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 9/2015) 
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- Кодекс понашања службеника и намештеника у Општинској управи општине Сента („Службени 
лист општине Сента“ бр. 24/2017) 
- Одлука о општинском правобранилаштву општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
5/2017) 
- Одлука и условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Дечјем 
вртићу „Снежана – Hófehérke“ Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 17/2009, 8/2013) 
- Одлука о новчаној помоћи породици са децом на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 10/2011, 14/2011, 18/2014, 29/2016) 
- Одлука о установљавању и додели признања великој породици која служи за узор грађанима 
општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 28/2015) 
- Одлука о карти  за велике породице општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
28/2015) 
-Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу („Службени лист 
општине Сента“ бр. 4/2016) 
- Одлука о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено 
осигурање за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу 
делатност у виду занимања у области културе („Службени лист општине Сента“ бр. 13/2013) 
- Одлука о начину, критеријумома и мерилима за избор програма и пројеката у култури који се 
финансирају или суфинансирају из буџета општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
29/2016) 
- Одлука о социјалној заштити („Службени лист општине Сента“ бр. 29/2016) 
- Одлука о оснивању Фонда за стипендирање студената општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 8/2009) 
- Одлука о младима („Службени лист општине Сента“ бр. 6/2015) 
- Одлука о оснивању Канцеларије за младе („Службени лист општине Сента“ бр. 6/2015) 
- Одлука о равноправности полова („Службени лист општине Сента“ бр. 13/2013) 
- Одлука о утврђивању основе и мерила за финансирање физичке културе и спорта из буџета 
општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 11/2012) 
- Одлука о утврђивању привременог ценовника давања у закуп спортских терена и коришћења 
спортских термина у Спортском центру у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2016) 
-Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката удружења од јавног интереса за 
општину Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 29/2016) 
- Одлука о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени лист 
општине Сента“ бр. 14/2011) 
- Одлука о оснивању Градске апотеке Сента („Службени лист општине Сента“ бр.10/2006, 5/2007, 
7/2008, 13/2008) 
- Одлука о радном времену здравствених установа на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр.14/2011) 
- Одлука о оснивању Центра за социјални рад („Службени лист општине Сента“ бр.  9/2011) 
- Одлука о оснивању Дома здравља Сента („Службени лист општине Сента“ бр.  10/2006, 5/2007, 
13/2008) 
- Одлука о преузимању оснивачких права и о органима Историјског архива у Сенти („Службени 
лист општине Сента“ бр.  1/92, 7/2011, 25/2012) 
- Одлука и делимичном преносу оснивачких права над Историјским архивом у Сенти („Службени 
лист општине Сента“ бр.  30/2015, 1/2016) 
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- Одлука о оснивању установе Културно-образовног центра „Турзо Лајош“ у Сенти („Службени 
лист општине Сента“ бр.  7/2011, 2/2013) 
- Одлука о делимичном преношењу оснивачких права над установом Културно-образовног центра 
„Турзо Лајош“ у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр.  28/2012) 
- Одлука о утврђивању мреже дечјих вртића и основних школа на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр.  38/2004, 2/2005, 5/2006) 
- Одлука о утврђивању мреже основних школа на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр.  20/2013) 
- Одлука о престанку важења Споразума о основању Позоришта „Костолањи Деже“ („Службени 
лист општине Сента“ бр.  7/2007, 8/2013) 
- Одлука о оснивању позоришта „Сенћанско мађарско камерно позориште- Zentai Magyar 
Kamaraszínház“ Сента-Zenta („Службени лист општине Сента“ бр.  1/2008, 15/2008, 2/2009, 9/2011, 
2/2013, 9/2013-испр.) 
- Одлука о делимичном преношењу оснивачких права над установом „Сенћанског мађарског 
камерног позоришта- Zentai Magyar Kamaraszínház“ Сента-Zenta „Службени лист општине Сента“ 
бр.  (28/2012) 
- Oдлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у области предшколског 
образовања и васпитања („Службени лист општине Сента“ бр.  9/2010) 
- Одлука о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка запослених у ДВ „Снежана – 
Hófehérke“ у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр.  23/2010) 
- Одлука о оснивању дечјег вртића „Снежана – Hófehérke“ у Сенти („Службени лист општине 
Сента“ бр.  7/2011, 11/2011-испр.) 
- Одлука о утврђивању мреже предшколских установа на територији општине Сента („Службени 
лист општине Сента“ бр.  14/2011) 
- Одлука о утврђивању цена услуга Дечјег вртића „Снежана – Hófehérke“ у Сенти („Службени лист 
општине Сента“ бр.  32/2012) 
- Одлука и оснивању Српског културног центра „Стеван Сремац“ Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 28/2016) 
-Одлука о престанку рада Завичајне фондације „Стеван Сремац“ Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 29/2016) 
-Одлуке о критеријумима и мерилима за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање 
лиценце за обављање енергетских делатности (“Службени лист општине Сента”, број 8/2007 и 
16/2013, 3/2015) 
- Одлука о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетске 
делатности за 2015. годину („Службени лист општине Сента“ бр. 3/2015) 
- Одлука о одређивању матичних подручја („Службени лист општине Сента“ бр. 
17/2009) 
- Одлука о образовању Комисије за израду Стратегије развоја у области средњошколског 
образовања општине Сента за период 2013-2018 године („Службени лист општине Сента“ бр.  
25/2012) 
-Одлука о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Сента („Службени лист општине Сента“ бр.5/2017) 
- Одлукa о приступању изради Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња у општини сента за период од 2017. до 2025. године („Службени лист општине Сента“ 
бр. 7/2017) 
 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ СЕНТА 2018. 
 

- 211 - 

- Правилник за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику („Службени 
лист општине Сента“ бр. 12/2014, 6/2015) 
- Правилник о начину финансирања сеоског спорта („Службени лист општине Сента“ бр. 13/2012, 
5/2014) 
- Правилник о начину финансирања школског спорта („Службени лист општине Сента“ бр. 
13/2012, 5/2014) 
- Правилник о начину финансирања спорта за све („Службени лист општине Сента“ бр. 13/2012, 
17/2012, 5/2014) 
- Правилник о начину финансирања спортских објеката („Службени лист општине Сента“ бр. 
3/2014, 2/2016) 
- Правилник о начину суфинансирања трошкова спортских организација („Службени лист 
општине Сента“ бр. 3/2014, 2/2016) 
- Правилник о начину финансирања врхунског спорта у спортских награда у општини Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 27/2015) 
-Правилник о финансирању спортских објеката и објеката у функцији спортске делатности у 
општини Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 8/2017) 
-Правилник о критеријумима и начину одобравања финансирања и суфинансирања програма из 
области спорта у Општини Сента(„Службени лист општине Сента“ бр. 10/2017) 
- Правилника о додели спортских стипендија (“Службени лист општине Сента”, број 
3/2014,16/2016 и 14/2017) 
- Правилник о студенстским стипендијама („Службени лист општине Сента“ бр. 16/2013 и 
25/2017) 
- Одлука о оснивању ЈП „Елгас“ Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 2/2013, 13/2013, 
17/2013 – испр., 18/2014, 15/2016, 24/2016) 
- Одлука о оснивању ЈКСП Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 2/2013, 6/2015, 15/2016) 
- Одлука о оснивању Туристичке организације општине Сента („Службени лист општине Сента“ 
бр.8/2006, 9/2011, 28/2012, 26/2016) 
- Одлука о буџету општине Сента за 2018. годину („Службени лист општине Сента“ бр. 26/2017) 
- Одлука и интерној ревизији о органима општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
27/2015,1/2017) 
- Одлука о ситном инвентару у Општинској управи општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 26/2016) 
- Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 17/2009, 7/2010, 6/2014 и 29/2016) 
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 25/2017) 
- Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Сента“ бр. 22/2013, 29/2016 и 
26/2017) 
- Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист општине Сента“ бр. 4/2013, 2/2014, 6/2015 и 
3/2017) 
- Одлука о комуналним делатностима („Службени лист Општине Сента“ бр. 2/2013, 8/2013, 
13/2013, 15/2014, 3/2015, 15/2016, 21/2016 и 15/2017) 
-  Одлука о јавним зеленим површинама („Службени лист општине Сента“ бр. 32/2012 и 3/2017) 
- Одлука о канализацији („Службени лист општине Сента“ бр. 7/2011 и 3/2017) 
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-  Одлука о техничком регулисању саобраћаја на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 4/2013, 10/2014, 6/2015 и 3/2017) 
- Одлука о јавном водоводу („Службени лист општине Сента“ бр. 28/2015 и 3/2017) 
- Одлука о изменама Одлуке о јавном водоводу („Службени лист општине Сента“ бр. 3/2017) 
- Одлука о условима и начину држања паса и мачака на територији општине сента („Службени 
лист општине Сента“ бр. 14/2014 и 3/2017) 
- Одлука о условима за држање домаћих животиња на подручју општине сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 6/2014 и 3/2017) 
-  Одлука о мерама и условима сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије Ambrosia 
artemisiifolia L. на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 8/2009, 7/2010 
и 3/2017) 
- Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 2/2007, 7/2008, 7/2010, 3/2011, 3/2015, 6/2015 и 3/2017) 
-Одлука о изради плана детаљне регулације за блок број 8, дела блока 7 и дела блока 9. - народне 
баште у сенти („Службени лист општине Сента“ бр. 3/2017) 
- Одлука о продужењу важности цена даљинског грејања („Службени лист општине Сента“ бр. 
14/2014) 
- Одлука о престанку важности Одлуке о тарифном систему и методологији формирања цене за 
произвоедњу односно за дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом на територији 
насељеног места Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 20/15) 
- Одлука о утврђивању вредности коефицијента Кгтф1 и Кгтф“ за таруфну групу „пословни 
простор“ који се примењују при одређивању цене топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца 
на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 24/15) 
- Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 16/2013, 18/2013, 14/2014, 20/15, 24/15, 30/2016 и 3/2017) 
- Одлука о поверавању послова одржавања јавне расвете у општини Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 7/2010) 
- Одлуке о комуналним делатностима  којим је прописано да на обављању комуналне делатности 
одржавања јавног осветљења на територији општине Сента Давалац услуге има искључиво право 
(“Службени лист општине Сента”, број 2/2013, 8/2013, 13/2013 и 15/2014) 
- Одлука о одржавању чистоће („Службени лист општине Сента“ бр. 11/98, 17/99, 5/2002 6/05, 
1/2006, 11/2006, 7/2010) 
- Одлука о постављању мањих монтажних и других објеката на јавним површинама о 
грађевинском земљишту („Службени лист општине Сента“ бр. 6/2001, 8/2006, 7/2010) 
- Одлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 23/2010) 
- Одлука о привременом одређивању локација за продају воћа и поврћа у 2015. години на 
територији општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 15/15) 
- Одлука о начину коришћења јавних дечјих игралишта и о утврђивању стања дечјих игралишта и 
другог урбаног мобилијара на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
28/2015) 
- Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист општине Сента“ бр. 23/2010) 
- Одлука о поверавању организовања обављања комуналне делатности Месној заједници Торњош 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 3/2011) 
- Одлука о комуналним делатностима („Службени лист општине Сента“ бр. 2/2013, 8/2013, 
13/2013, 15/2014, 3/2015, 15/2016, 21/2016) 
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- Одлука о условима изградње базних станица мобилне телефоније на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 7/2009) 
- Одлука о одржавању чистоће („Службени лист општине Сента“ бр. 11/98, 17/99, 5/02, 6/05, 1/06, 
11/06, 7/2010) 
- Одлука о обавези одношења кућног смећа из насељеног места Торњош у општини Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 7/2007) 
- Одлука о одређивању локације за одлагање инертног отпада („Службени лист општине Сента“ 
бр. 20/2010) 
- Одлука о пијацама („Службени лист општине Сента“ бр. 8/2003, 1/2004, 6/2005, 7/2010) 
- Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији 
општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2008 (казне), 7/2009, 7/2010, 7/2010) 
- Одлука о радном времену здравствених установа на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 14/2011) 
- Одлука о усвајању Регионалног плана управљања отпадом за општине Суботица, Сента, Кањижа, 
Чока, Мали Иђош и Бачка Топола („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2007) 
- Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист општине Сента“ бр. 
11/98, 12/2000, 6/2005, 1/2006, 11/2006, 7/2010, 15/2014) 
- Одлука о проглашењу појединих гробних места запуштеним и о евентуалном прекопавању 
запуштених гробних места на територији градског гробља у Сенти („Службени лист општине 
Сента“ бр. 18/2004, 7/2007) 
- Одлука о проглашењу појединих гробних места запуштеним и о евентуалном прекопавању 
запуштених гробних места на територији градског гробља у Сенти („Службени лист општине 
Сента“ бр. 15/2017) 
- Одлука о такси превозу („Службени лист општине Сента“ бр. 4/2016, 29/2016) 
- Одлука о превозу путника у градском и приградском саобраћају („Службени лист општине 
Сента“ бр. 6/2006, 7/2010) 
- Одлука о одређивању међумесних аутобуских стајалишта и стајалишта у градском и 
приградском саобраћају на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
8/2006) 
- Одлука о цени паркирања, одношења ствари и предмета са паркиралишта и чивања на депоу 
ЈКСП Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 4/2013) 
- Одлука о утврђивању критеријума и начина плаћања трошкова за одржавање стамбених зграда у 
којима се налази пословни поростор и станови у којима се обавља пословна делатност („Службени 
лист општине Сента“ бр. 22/2010) 
- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист општине Сента“ бр. 23/2010) 
- Одлука о усвајању инвестиционог пројекта – списак неасфалтираних улица где је изграђена 
канализациона мрежа („Службени лист општине Сента“ бр. 6/2006) 
- Одлука о начину одређивања и обележавања назива насељених места, улица, тргова и зграда 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 5/98, 4/2005, 7/2010-друга Одлука) 
- Одлука о промени назива појединих улица, путева и реона у насељу Торњош („Службени лист 
општине Сента“ бр. 18/2004, 8/2007 и 22/2010) 
- Одлука о одређивању назива појединих улица у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр. 
1/2009) 
- Одлука о промени назива појединих улица и тргова у Сенти („Службени лист општине Сента“ 
бр. 14/2004, 22/2010) 
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- Одлука о промени назива појединих улица и реона у насељу Горњи Брег („Службени лист 
општине Сента“ бр. 18/2004, 22/2010) 
- Одлука о техничком регулисању саобраћаја на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 4/2013, 10/2014, 6/2015,7/20176) 
- Одлука о висини накнаде за постављање подземних и надземних водова и инсталација на јавним 
путевима на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 22/2013) 
- Одлука о висини накнаде и материјалних трошкова чланова техничке комисије за оцену студије 
и процени утицаја на животну средину („Службени лист општине Сента“ бр. 9/2007) 
- Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 7/2010) 
- Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 17/2009) 
- Одлука о контроли и мерама за заштиту од буке („Службени лист општине Сента“ бр. 9/2001, 
6/2005, 7/2010) 
- Одлука о висини накнаде и материјалних трошкова чланова техничке комисије за оцену захтева 
интегрисане дозволе (ИРРС) („Службени лист општине Сента“ бр. 2/2013) 
- Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 6/2014) 
- Одлука о утврђивању тарифе просторне и урбанистичке документације за утврђивање 
испуњености услова за легализацију у општини Сента („Службени лист општине Сента“ бр.  
17/2009, 22/2013) 
- Одлука о условима и мерама за уклањање објеката („Службени лист општине Сента“ бр.  
22/2010) 
- Одлука о постављању бисте Стевана Раичковића у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр.  
6/2015) 
- Одлука о подизању и одржавању споменика на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр.  6/2015) 
- Одлукa o подизању споменика Ђули Дудашу („Службени лист општине Сента“ бр.  2/2018) 
- Одлука о одређивању намене неких објеката у јавној својини општине Сента односно у државној 
својини на којима право коришћења или право државине припада општини Сента („Службени 
лист општине Сента“ бр. 30/2015, 29/2016) 
 - Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта („Службени лист општине Сента“ бр.  
6/2005, 7/2008) 
- Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист општине Сента“ бр.  17/2009, 25/2010, 
2/2014) 
- Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта („Службени лист општине Сента“ бр.  17/2009, 25/2010) 
- Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта 
(„Службени лист општине Сента“ бр.  21/2013) 
- Одлука о утврђивању критеријума и мерила за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта („Службени лист општине Сента“ бр.  4/2015) 
- Одлука о одлагању доношења одлуке о замени непокретности („Службени лист општине Сента“ 
бр. 1/2006) 
- Одлука о организовању располагања и управљања непокретностима у државној својини 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 1/98, 5/2006) 
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- Одлука о програму прибављања и отуђења непокретности у 2008. години („Службени лист 
општине Сента“ бр. 15/2008) 
- Одлука о предлогу за прибављање непокретности - кудељара („Службени лист општине Сента“ 
бр.15/2008) 
- Одлука о програму прибављања непокретности за потребе општине Сента у периоду од 2008, до 
2011. године – Спортски центар („Службени лист општине Сента“ бр.15/2008) 
- Одлука о предлогу за прибављање непокретности - Спортски центар („Службени лист општине 
Сента“ бр.15/2008) 
- Одлука о програму прибављања непокретности за потребе општине Сента у периоду од 2009. до 
2013. године – марина на Тиси („Службени лист општине Сента“ бр. 16/2008) 
- Одлука о предлогу за прибављање непокретности – марина на Тиси („Службени лист општине 
Сента“ бр. 16/2008) 
- Одлука о програму прибављања непокретности за потребе општине Сента у периоду у 2009. 
години – погон за биогас („Службени лист општине Сента“ бр. 7/2009) 
- Одлука о предлогу за прибављање непокретности – погон за биогас („Службени лист општине 
Сента“ бр. 7/2009) 
- Одлука о формирању и раду Комисије за технички преглед објеката („Службени лист општине 
Сента“ бр. 17/2009) 
- Одлука о утврђивању критеријума и начина плаћања трошкова за одржавање стамвених зграда у 
којима се налази пословни простор и станови у којима се обавља пословна делатност („Службени 
лист општине Сента“ бр. 22/2010) 
- Одлука о предлогу за прибављање непокретности – салаш („Службени лист општине Сента“ бр. 
7/2011) 
- Одлука о програму прибављања и отуђења непокретности у 2011. години - салаш („Службени 
лист општине Сента“ бр. 7/2011) 
- Одлука о прибављању непокретности – Кеви („Службени лист општине Сента“ бр. 12/2011) 
- Одлука о прибављању непокретности – Хармат Марија („Службени лист општине Сента“ бр. 
14/2012) 
- Одлука о прибављању непокретности – Тури Петер ( „Службени лист општине Сента“ бр. 
14/2012) 
- Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора и гаража у државној својини, 
односно у јавној својини општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 22/2013, 6/2014 – 
испр., 18/2014, 13/2015, 17/2015 и 26/2017) 
- Одлука о условима и начину уступања на коришжење просторија у пословној згради Скупштине 
општине Сента и павиљона у парку испред пословне зграде Скупштине општине Сента и вршења  
услуге од стране Општинске управе („Службени лист општине Сента“ бр. 22/2013, 18/2014 и 
29/2016) 
- Одлука о располагању становима на којима право управљања, располагања и коришћења има 
општина Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 22/2013, 18/2014) 
- Одлука о престанку важности Одлуке о располагању становима на којима право управљања, 
располагања и коришћења има општина Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 25/2017) 
- Олука о утврђивању накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника стамбене 
заједнице и минималних висина месечних износа издвајања за текуће и инвестиционо одржавање 
зграда („Службени лист општине Сента“ бр. 26/2017) 
- Одлукa о давању сагласности на конверзију потраживања Општине Сента у капитал холдинг 
компаније Памучни комбинат „Yumco“ а.д. Врање („Службени лист општине Сента“ бр. 2/2018) 
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- Одлука о покретању поступка отуђења непокретности („Службени лист општине Сента“ бр. 
1/2014) 
- Одлука о покретању поступка отуђења непокретности („Службени лист општине Сента“ бр. 
2/2014) 
- Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта по цени мањој од тржишне цене, 
непосредном погодбом („Службени лист општине Сента“ бр. 12/2013) 
- Одлука о утврђивању годишњег програма прибављања непокретности у јавну својину општине 
Сента за 2015. годину („Службени лист општине Сента“ бр. 3/2015, 17/15) 
- Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 3/2015) 
- Одлука о преносу права коришћења над непокретностима Центру за социјални рад Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 6/2015) 
- Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сента 
непосредном погодбом – топловодна мрежа („Службени лист општине Сента“ бр. 17/15) 
- Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сента 
непосредном погодбом путем размене – Сел Бела („Службени лист општине Сента“ бр. 17/15) 
- Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Сента непосредном погодбом 
путем размене (Сел Бела) –(„Службени лист општине Сента“ бр. 28/20015) 
- Одлука о одређивању намене неких објеката у јавној својини општине Сента, однопсно у 
државној својини на којима право коришћења или право државине припада општини Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 30/2015, 29/2016) 
- Одлука о утврђивању привременог ценовника давања у закуп спортских терена и коришћења 
спортских термина у Спортском центру у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2016) 
- Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Сента непосредном погодбом – 
топловодна мрежа („Службени лист општине Сента“ бр. 
4/2016) 
- Одлука о давању покретних ствари на коришћење Јавном комунално-стамбеном предузећу Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 15/2016) 
- Одлука о утврђивању годишњег програма прибављања непокретности у јавну својину општине 
Сента за 2016. годину („Службени лист општине Сента“ бр. 26/2016, 28/2016) 
- Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сента – 
поклон Морислава Авдаловића („Службени лист општине Сента“ бр. 26/2016) 
- Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сента – 
поклон Мирислава Авдаловића („Службени лист општине Сента“ бр. 26/2016) 
- Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сента 
непосредном погодбом – део војног комплекса „11. Новембар“ у Сенти („Службени лист општине 
Сента“ бр. 28/2016) 
- Одлука о висини накнаде и материјалних трошкова чланова техничке комисије за оцену студије 
и процени утицаја на животну средину („Службени лист општине Сента“ бр.  9/2007) 
- Одлука о доношењу Генералног плана насеља Сента („Службени лист општине Сента“ бр.  
7/2008) 
- Одлука о доношењу Плана општег уређења насеља Торњош „Службени лист општине Сента“ бр.  
(7/2008) 
- Одлука о доношењу Плана општег уређења насеља Горњи Брег („Службени лист општине 
Сента“ бр.  7/2008) 
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- Одлука о доношењу Плана општег уређења насеља Богараш („Службени лист општине Сента“ 
бр.  7/2008) 
- Одлука о доношењу Плана општег уређења насеља Кеви („Службени лист општине Сента“ бр.  
7/2008) 
- Одлука о изради измени измена и допуна Просторног плана општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр.  7/2008) 
- Одлука о усклађивању просторног плана општине Сента са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени лист општине Сента“ бр.  16/2009, 14/2012) 
- Одлука о изради Генералног плана регулације насеља Сента („Службени лист општине Сента“ 
бр.  16/2009, 18/2014) 
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс марине у Сенти („Службени лист 
општине Сента“ бр.  20/2010) 
- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блокова 31, 32 и 33 насеља Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр.  7/2011) 
- Одлука о усвајању инвестиционог пројекта – програм развоја инфраструктуре („Службени лист 
општине Сента“ бр.  6/2006) 
- Oдлука и изради плана детаљне регулације центра насељеног места Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр.  28/2012) 
- Одлука о подржавању подизања бисте књижевнику Стевану Раичковићу („Службени лист 
општине Сента“ бр. 14/2014) 
- Одлука о постављању бисте Стевана Раичковића у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр. 
3/2015) 
- Одлука о подизању и одржавању споменика на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 6/2015, 15/2016) 
- Одлука о прихватању иницијативе Турске агенције за развој и координацију ТИКА за 
постављање споменика („Службени лист општине Сента“ бр. 4/2016) 
- Одлука о поништавању Одлуке о, прихватању иницијативе Турске агенције за развој и 
координацију ТИКА за постављање споменика која је донета дана 31.03.2016. године под бројем 
633-1/2016-I („Службени лист општине Сента“ бр. 15/2016) 
- Одлука о постављању спомен плоче („Службени лист општине Сента“ бр. 24/2016) 
- Одлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова на територији општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 23/2010) 
- Одлука о усвајању програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине сента за 2017. годину(„Службени лист општине Сента“ бр. 7/2017) 
- Одлукa о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист општине Сента“ бр.7/2017) 
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за блок 49 Општине Сента(„Службени лист општине 
Сента“ бр.10/2017 и 25/2017) 
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за енергетски објекат за производњу електричне и 
топлотне енергије(когенеративно постројење) у делу блока 49 у Сенти („Службени лист општине 
Сента“ бр.10/2017 и 25/2017) 
- Правилник о обрасцу такси легитимације („Службени лист општине Сента“ бр. 26/2016) 
- Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова крајњим купцима за просечну топлотну 
енергију („Службени лист општине Сента“ бр. 30/2015) 
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- Правилник о утврђивању стања на грађевинским објектима на којима је носилац права 
коришћења општина Сента, односно који су у јавној својини општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 28/2015) 
- Акциони план за унапређење образовног статуса Рома у општини Сента за период 2017. до 2021. 
године („Службени лист општине Сента“ бр. 29/2016) 
- Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника 
у општини Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 26/2016) 
- Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Сента за период од 
2017. до 2025. године („Службени лист општине Сента“ бр. 2/2018)   
 - Локални план акције за децу општине Сента за период 2017-2021. године  („Службени лист 
општине Сента“ бр.  26/2017) 
- Локални акциони плани за младе у општини Сента за период 2018- 2020 („Службени лист 
општине Сента“ бр.  2/2018) 
- Стратегија развоја општине Сента 2014-2020 са акционим планом („Службени лист општине 
Сента“ бр.  22/2013) 
- Програм о оптималном организовању такси превоза за период 2017-2021 („Службени лист 
општине Сента“ бр. 26/2016) 
 
Општинска управа у оквиру свог делокруга рада обавља управне, стручне и друге послове на 
основу и у оквиру Устава, Закона и Статута општине Сента. 
11. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА, О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ, О ИСПЛАЋЕНИМ 
ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА И О СРЕДСТВИМА РАДА 
 
11.1.Подаци о приходима и расходима 
 
Детаљне информације о Одлуци о буџету општине Сента за 2017. годину могу се наћи у 
службеном листу: 
“Службени лист општине Сента”, бр 29 /2016 доступни на званичном сајту општине  
http://www.zenta- senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi    /2011/05_2011-sr.pdf 
Детаљне информације о Одлуци о буџету општине Сента за 2018. годину могу се наћи у 
службеном листу:0 
“Службени лист општине Сента”, бр 26 /2017 доступни на званичном сајту општине  
http://www.zenta- senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi    /2011/05_2011-sr.pdf 
 
 
 
11.2.Подаци о државној помоћи 
 
Из буџета Општине Сента у 2017. и 2018. години издвајана су средства на име: субвенција, дотација, трансф   
и помоћи, на основу следећих прописа: Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10   
93/12,62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон,103/15,99/16 и 113/17); Закон локалној самоуправи ("Сл. г   
бр. 129/07 и 83/14 и др. закон); Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС", бр. 43/11 и 1   
о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017); Закон о здравственој заштити ("   
РС", бр. 107/05, 72/09 -др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,119/12, 45/13 -др. закон, 93/14, 96/15 и106/15); Закон о јав  
предузећима ("Сл. гласник РС", бр.15/16). 
 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2011/05_2011-sr.pdf
http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2011/05_2011-sr.pdf
http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2011/05_2011-sr.pdf
http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/sluzbeni_listovi/2011/05_2011-sr.pdf


ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ СЕНТА 2018. 
 

- 219 - 

 
ОСНОВ ДАВАЊА 2017. 2018. 
Дотације политичким странкама 523.641 

 
509.000 

Остале дотације по закону (465) 27.053.403 19.552.108 
 
Дотације социохуманитарним 
организацијама 

2.536.058 2.250.000 

Дотације Црвеном крсту 2.399.999 3.984.000 

Дотације осталим невладиним 
организацијама 

6.071.065 7.290.000 

Дотације верским заједницама 1.379.650 1.600.000 

Дотације организа 
цијама из области културе 

2.239.335 2.300.000 

Дотације спортским организацијама 21.573.664 24.870.000 

Побољшање стандарда студената 1.984.000 1.872.000 

Трансфери основним школама 38.933.649 39.542.380 

Трансфери средњим школама 22.585.893 25.374.300 

Трансфери Центру за социјални рад 7.077.127 10.690.000 

Накнаде за социјалну за 
штиту из буџета (ЦИР, НОР, домски смештај) 

1.197.054 1.200.000 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
(путни трошкови ученика) 

8.161.563 8.250.000 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
(боравак 
деце у предшколским установама) 

3.619.131 4.800.000 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
(народна кухиња) 

3.344.778 4.050.000 
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Накнаде за социјалну заштиту из буџета (за 
подстицај запошљавања) 

4.021.818 5.000.000 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
(ромска популација 

153.370 500.000 

Дотације за здравство 7.950.000 9.000.000 

 
 
11.3. Подаци о исплаћеним платама и другим приходима 
 
 
ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМАПРЕГЛЕД НЕТО ЗАРА  
ЗАПОСЛЕНИХ 2017. ГОДИНА 
 
ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА 
 

 
НЕТО ПЛАТА БЕЗ  МИНУЛОГ  РАДА 
 
 

  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 901.809,07 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 884.332,15 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ 
 

777.430,53 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ 

884.332,15 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

442.152,00 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 777.430,53 
ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 814.424,47 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 777.430,53 
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

744.833,86 

ОПШТИНСКИ ЈАВНИ 
ПРАВОБРАНИЛАЦ 

831.215,03 

  
 
ЗАПОСЛЕНИ 

 
НЕТО ПЛАТА БЕЗ МИНУЛОГ РАДА 

Начелник одељења 615.101,48 
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Шеф одсека, служби 615.101,48 
Самостални саветник -VII степен 
 

559.183,16 

саветник -VII степен 
 

518.714,16 

Млађи саветник -VII степен 442.971,50 
сарадник -VI степен 
 

369.416,36 

Млађи сарадник - VI степен 307.619,10 
Виши референт -IV степен 
 

302.286,31 

Референт -IV степен 290.856,58 
Возач –КВ 
 

285.074,64 

Неквалификовани радник  270.400,00 (Законом одређена 
минимална зарада) 

 
 
ПРЕГЛЕД НЕТО ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЈАНУАР 2018. ГОДИНУ 
 
 
Р.бр.             

 
Изабрана и постављена лица 

 
Нето плата без минулог рада 
 
 

 
1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 78.908,37 
2 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 77.379,14 

3 ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

68.025,28 

4 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 77.379,14 
5 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ 
36.846,00 

6 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 68.025,28 
7 ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 71.262,21 
8 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 65.173,07 
9 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 
65.173,07 

10 ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 65.173,07 
   
 
Р.бр.              

 
Запослени 

 
Нето плата без минулог рада 

 
1 Начелник одељења 53.821,31 
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2 Шеф одсека, служби 53.821,31 
3 Самостални саветник -VII степен 

 
48.928,46 

4 саветник -VII степен 
 

45.387,43 

5 Млађи саветник -VII степен 38.759,96 

6 сарадник -VI степен 
 

32.323,89 

7 Млађи сарадник - VI степен 26.765,91 

8 Виши референт -IV степен 
 

26.312,00  (Законом одређена 
минимална зарада) 

9 Референт -IV степен 26.312,00  (Законом одређена 
минимална зарада) 

10 Возач –КВ 
 

26.312,00 (Законом одређена 
минимална зарада) 

11 Неквалификовани радник  26.312,00 (Законом одређена 
минимална зарада) 

 
 
 
11.4. Подаци о средствима рад 
  12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 
   Општинска управа општине Сента је у обавези да извештава о свом раду Скупштину општине, те 
на једној од седница Скупштине у текућој години за претходну годину разматра Извештај о раду 
Општинске управе. 
У Извештају о раду Општинске управе, у оквиру делокруга рада Општинске управе, регулисаног 
Одлуком о Општинској управи општине Сента, даје се приказ свих управних и стручних послова, као  
и осталих  активности које су обављене по основним организационим јединицама Општинске управе, 
за извештајни период за  2016.годину. 
Извештај о раду Општинске управе за 2015. годину објављен је у "Службеном листу општине 
Сента",бр. 4/2016 , веб страница www zenta-senta.co.rs . 
 
Извештај о раду Општинске управе за 2016. годину објављен је у "Службеном листу општине 
Сента",бр. ----------/2017. , веб страница www zenta-senta.co.rs . 
 
13. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 
Информације са којима располаже Општина Сента, а које су настале у раду и у вези са радом органа 
општине, обрађују се у складу са одредбама Упутства о канцеларијском пословању органа државне 
управе (“Службени гласник РС”, број 10/93 и 14/93 –исп.) и  налазе се на носачима информација који 
се чувају: 
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- у архиви писарнице ,папирна документација за период од 1985. до 2010.године ,смештене у 
кутијама  на дрвеним полицама, Главни трг 1., I спрат, Кнацеларија 13; 
- у Историјском архиву Сента, Главни трг 1., II спрат,папирна документација настала за период до 
1985.године; 
-у електронској бази података општине, на заједничком серверу, на које се једном недељно врши 
сигурносно снимање података са појединачних рачунара запослених, II спрат-канцеларија број 79, 
телефон:024/655-444, локал 415.; 
- у Одељењу за буџет и финансије Општинске управе делом,а делом у архиви писарнице папирна 
документација која се односи на финансијска документа о плаћању за потребе Општине и на 
документацију везану за исплату плата запослених; у Одељењу за скупштинске и извршне послове 
Општинске управе-папирна документација која се односи на запослене у органима општине. 
У архиви писарнице се чувају завршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима, као и 
остали регистратурски материјал до предаје надлежном архиву или до његовог излучивања на основу 
писмене сагласности Историјског архива Сента. 
Сређена и пописана архивска грађа по правилу требало би да се предаје на чување Историјског 
архиву Сента после 30 година, рачунајући од дана настанка грађе с тим што овај рок може да буде и 
дужи   ( у складу са чланом 39. Закона о културним добрима „Службени гласник РС“, бр. 71/94). 
Регистратурски материјал који настаје у току рада Општинске управе општине дели се на управне и 
остале предмете у складу са канцеларисјким пословањем при чему се управним предметима   
сматрају предмети у којима се води управни поступак којим се решава о правима и обавезама и 
правним интересима грађана и правних лица. 
Све информације ( подаци, предмети,) који настају у раду органа општине, доступни су на увид 
грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку за управне предмете, 
док за остале предмете у сладу са актима општине. 
Рачунари су заштићени од вируса и осим запослених електронској бази података приступ има 
информатичар који је задужен за одржавање рачунара. 
 
  14. ПОДАЦИ О ВРСТАМА  ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 
1.  Предмети  формирани  по захтевима физичких  и правних  лица или по службеној дужности; 
Носач  информација:  Писарница  Општинске управе у  папирном облику (Архива општинске  
управе).  Начин  формирања предмета,  чувања и  рокови чувања , као и начин приступа 
информацијама по предметима описан  је у Oдељку број XV. 
 
2.  Збирка исправа о  својинским правима и  теретима на непокретностима на којима је носилац права 
коришћења Општина (У збирци исправа налазе се оригинална акта о стицању својине, променама 
својинских права, теретима и слично). 
Носач   информација:   Исправе   се   чувају   у   папирном   облику   у Писарници општинске управе . 
Део података о непокретностима   и то подаци   о откупу станова и о враћању земљишта ( период 
1991-2001) се налазе и у електронској форми. 
Доступност  информација:  Информације су доступне лицима којима су исправе и  подаци  потребни  
ради заштите,остваривања и уписа својинских права и терета на непокретностима. 
 
3.  Исправе о поступцима национализације   стамбених,  пословних   и   стамбено пословних  зграда и  
градског  грађевинског  земљишта  за   подручје  Општине Сента 
, спроведеним пред Комисијом за национализацију при НОО Сента применом 
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Закона о  национализацији  најамних  зграда и  грађевинског  земљишта  од 25.  децембра 1958. 
године; Носач информација: Историјски архив Сента, Главни трг 1. 24400 Сента. 
Доступност информација: 
Информације су доступне ранијем власнику национализоване непокретности, односно њеног 
посебног дела, њиховим законским наследницима и лицима којима су исправе потребне ради 
заштите, остваривања или уписа  својинских права и терета на непокретностима које су изворно биле 
предмет национализације. 
 
4.  Записници са седница Скупштине, Општинског Већа и радних тела; 
О раду органа општине за сваку седницу се формира предмет по службеној дужности, 
који садржи предлоге аката о којима се одлучује, записнике о раду и акта донета на седници. Носач 
информација: Као у тачки 1. 
Доступност  информација:  Право  на  увид  у  записнике   може  без  изузетка  да  оствари свако 
правно или физичко лице, изузев уколико је седница или неке тачке дневног реда седница биле 
затворене за јавност. 
 
5.  Евиденције о јавним набавкама (добара, услуга, радова);  У вези са спровођењем поступака јавних 
набавки: 
 
- Претходни распис; 
- Одлука о покретању поступка; 
- Одлука о образовању Комисије за јавну набавку; 
- Конкурсна документација; 
- Јавни позив; 
- Записник о отварању понуда; 
- Извештај о стручној оцени понуда; 
- Одлука о избору најповољније понуде; 
- Oдлука о обустави поступка; 
- Обавештење о закљученом уговору; 
- Oбавештење о обустави поступка; 
- Одлука о покретању I фазе рестриктивног поступка; 
- Јавни позив за прикупљање пријава; 
- Обавештење о обустави I фазе рестриктивног поступка; 
- Одлука о признавању квалификације; 
- Одлука о искључењу кандидата са листе кандидата; 
- Одлука о покретању II фазе рестриктивног поступка; 
- Обавештење о обустави II фазе рестриктивног поступка; 
- Записник о преговарању; 
- Обавештење о избору најповољније понуде; 
- Извештај о спроведеном преговарачком поступку без објављивања јавног позива у складу са 
чланом 24. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама. 
Евиденције  о  спроведеним  поступцима  јавних  нававки  се,  у  складу  са  Законом  о  јавним 
набавкама,  воде  у  Одељењу 
за привреду,  и  тромесечно  достављају Управи за јавне набавке која их објављује на Порталу јавних 
набавки. Носач информација: 
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У папирном облику, евиденција се чува у Одељењу за привреду, у дрвеним ормарима, распоређена 
према години настанка информација. 
Доступност информација: 
Право на увид у предмете се остварује на начин и у роковима прописаним Законом о јавним 
набавкама. 
 
6.  Евиденција из области приватног предузетништва закључно са 31.12.2013. 
године; 
 
 
 
Евиденције  о  отвореним  радњама  у  периоду  када  је  Општинска управа била  надлежна  за 
спровођење овог поступка па до преласка ове надлежности у Агенцију за привредне регистре, 
односно  до 31.12.2013. године,  воде се  у Одељењу за привреду. 
Доступност  информација:  Право  на  увид  у  евиденцију  имају  правна  и физичка  лица која 
докажу постојање правног интереса. 
 
7.  Регистар о отвореним радним књижицама; 
Носач   информација:   У   папирном   облику,   евиденција   се   чува   у   Одељењу за привредуу   
металним   ормарима, распоређен према години настанка информација. 
Доступност информација: 
Право на увид у регистар имају правна и физичка лица која докажу постојање правног интерса. 
 
8.  Евиденција из области финансијског пословања 
- Решања о распореду буџетских средстава; 
- Финансијски планови; 
- Периодични и годишњи извештаји; 
- Извештаји о доцњама; 
- Извештај о попису основних средстава; 
- Планови извршења буџета на дневном и месечном нивоу; 
Носач  информација:  У  папирном  облику,  евиденција  се  чува  у  Одељењу за буџет и финансије у  
металним  ормарима, распоређен према години настанка информација. 
 
9.  Евиденција из области радних односа : 
- Решења о службеним путовањима изабраних и постављених лица и запослених у органима 
општине; 
- Решења о платама изабраних,постављених лица  и запослених у органима општине; 
- Решења о распоређивању запослених; 
- Решења о годишњим одморима; 
- Решења о мировању радног односа; 
- Решења о породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета; 
- Решења о плаћеном одсуству запослених; 
- Решења о неплаћеном одсуству запослених; 
- Решења о прековременом раду; 
- Решења о ноћном раду и раду на дан празника; 
- Решења о признању права на новчану помоћ запосленима; 
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- Решења о пријему у радни однос; 
- Решења о престанку радног односа; 
- Решења о заснивању радног односа на одређено време; 
- Решења о премештају запослених; 
- Решења о  исплати накнаде за неискоришћен годишњи одмор; 
- Споразум о преузимању запослених; 
- Споразум о престанку радног односа; 
- Уговор о делу; 
- Уговор о повременим и привременим пословима; 
- Уговор о финансирању академских студија; 
- Уверења о положеном државном стручном испиту; 
- Решења о давању сагласности на садржину и изглед печата државних и других органа; 
- Решења којима се утврђује право на отпремнину због одласка у пензију; 
- Евиденција о печатима која садржи податке о сагласности за набавку печата; 
- Евиденција о броју примерака печата; 
- Евиденција о датуму почетка употребе печата; 
- Евиденција о уништеним, несталим и изгубљеним печатима, као и о отисцима печата; 
- Потврде запосленима у вези са остваривањем права из радног односа; 
- Израда месечних извештаја у вези са структуром и бројем запослених ; 
-Обавештења Агенцији за борбу против корупције о постављењу/ разрешењу  функционера; 
Носач   информација:   У   папирном   облику,   евиденција   се   чува   у   Одељењу за скупштинске и 
извршне послове у металним ормарима, распоређен према години настанка информација и у 
персоналним досијејима запослених. 
10. Уписник о пружању правне помоћи; 
Носач  информација:  У  папирном  облику,  уписници  се  чувају  у  Општинском јавном 
правобранилаштву у металним ормарима. 
Доступност  информација: 
Право  на  увид  у  уписник имају заинтересована лица која докажу постојање правног интереса . 
11. Регистар инвеститора; 
Носач  информација:  У  папирном  облику,  уписници  се  чувају  у Одељењу за урбанизам и 
комуналне послове Општинске управе у ормарима. 
Доступност  информација: 
 
‚ Право  на  увид  у  уписник имају заинтересована лица која докажу постојање правног 
интереса . 
 
   15. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 
У   Одељку   Врсте   информација   у   поседу,   код   сваке   групе   информација   стоји   обавештење   
о начину приступа и овлашћеним лицима која имају право приступа информацијама. 
У  поступању  по  захтевима  за  приступ  информацијама,  постоји  могућност  да  приступ 
информацијама буде ускраћен на основу Закона. 
Ово значи да се тражиоцу неће омогућити остваривање права на приступ информацијама, ако би се 
тиме: 
1)  угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; 
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2)   угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично   
дело,   вођење преткривичног  поступка,  извршење  пресуде  или  спровођење казне,  или  који  
други  правно  уређени  поступак,  или  фер 
поступање или  правично суђење; 
3)  озбиљно угрозила одбрана земље, национална или јавна безбедност, или међународни односи; 
4)  битно  умањила  способност  државе  да  управља  економским  процесима  у  земљи,  или битно 
отежало остварење оправданих економских интереса; 
5)  учинила  доступним  информација  или  документ  за  који  је  прописима  или  службеним актом 
заснованим на закону одређено да се чува као службена , државна, пословна или друга  тајна,  
односно  који  је  доступан  само  одређеном  к ругу лица,  а  због  чијег  би одавања могле  наступити  
тешке  правне  или  друге  последице  по  интересе  заштићене законом који претежу над интересом 
за приступ информацији. 
Неће се омогућити приступ информацијама које су већ објављене и доступне у земљи или на 
интернету. 
Такође  се  неће  омогућити  приступ  информацијама,  ако  тражилац  злоупотребљава  право  на 
приступ, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ 
добијеним информацијама, или када се тражи превелики број информација. 
Приступ информацијама неће се омогућити и ако би се тиме повредило право на приватност, право 
на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи. 
 
 
 
          16. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
 
Захтев за остваривање  права на приступ  информацијама од  јавног  значаја,  подноси  се у писменој 
форми непосредно на Шалтеру број 3. Канцеларије за пријем странака Општинске управе Општине 
Сента, Главни трг 1. , сваког дана осим суботе и недеље од 7,30 до 15,00 часова, а може се и усмено 
саопштити на записник. 
Захтеви се могу слати и поштом, на адресу, Општинска управа општине Сента, Главни трг 1. 24400 
Сента или факсом ,на број +381(0)24/812-034. 
За подношење захтева може се користити  образац,(Прилог 1.)  али  ће се захтев размотрити  и  ако 
није сачињен на обрасцу. 
Свако може поднети захтев за приступ информацијама. 
Захтев мора садржати  назив  органа власти , односно,  као  прималац  захтева означава се  
Општинска управа општине Сента.У захтеву се обавезно наводи име, презиме и адреса тражиоца, као 
и што прецизнији опис информације која се тражи. У захтеву се може, али не мора навести разлог 
тражења информације. 
Право  на приступ  остварује се омогућавањем  увида  у документ  који  садржи тражену 
информацију, или издавањем ,или упућивањем копије документа. 
Тражилац је дужан накнадити нужне трошкове израде копије и упућивања копије докумената, а 
према трошковнику који доноси Влада Србије. 
Влада је донела Уредбу о висини накнаде нужних трoшкова за издавање копије докумената на којима 
се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 8/06) којом је прописана 
висина накнаде нужних тршкова које плаћа тражилац ионформације за израду копије и упућивање 
копије докумената  на којима се налази информација од јавног значаја. 
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Саставни део Уредбе је Трошковник којим се утврђује висина нужних трошкова за: Копију 
докумената по страни: на формату А3  - плаћа износ од 6 динара, на формату А4  - 3 динара; Копија 
докумената у електронском запису: дискета - 20 динара,  ЦД -  35 динара, ДВД -  40 динара; Копија 
документа на аудио – касети - 150 динара;  Копија документа на аудио- видео касети - 300 динара; 
Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик  - 30 динара. 
 За упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према                               редовним 
износима у ЈП ПТТ . Уколико  висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се 
налазе информације од јавног значајапрелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је 
дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 
50% од износа нужних трошкова према овом трошковнику. 
 
 
 
Општина  може  одлучити  да  тражиоца  информације  ослободи  плаћања  нужних  трошкова,  ако  
висина  нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих 
докумената путем електронске поште или телефакса. 
Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради 
обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради 
остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена  информација  односи  на  угрожавање,  
односно  заштиту  здравља  становништва  и  животне  средине,  осим  у случајевима из члана 10. 
став 1. Закона. 
 
Општина  је дужна да  поступи  по  захтеву за приступ  информацијама,  без  одлагања ,  а најкасније  
у року од 15  дана од  дана  пријема захтева.  Из  оправданих  разлога може се одредити  и  рок  који  
не може бити  дужи  од 40  дана од дана пријема захтева,  о  чему се тражилац посебно обавештава. 
Из  разлога  утврђених  Законом, може се решењем одбити  захтев за приступ  информацијама. 
Решење садржи образложење, као и поуку о правном леку. 
(линк на: http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/formulari.html) 
 
 
 
ПРИЛОГ 1. 
 
 
 
ОПШТИНА СЕНТА, ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1. 
 
 
З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 
 
 
 
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 
54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:* 

http://www.poverenik.org.rs/index.php/
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 обавештење да ли поседује тражену информацију; 
 увид у документ који садржи тражену информацију; 
 копију документа који садржи тражену информацију; 
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 
 поштом 
 електронском поштом 
 факсом 
 на други начин:***   
 
Овај захтев се односи на следеће информације: 
 
 
 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 
проналажење тражене информације) 
 
 
 
 
 
Тражилац информације/Име и презиме 
 
У                                  , 
 
адреса 
 
дана             201     године 
 
други подаци за контакт 
 
 
Потпис 
 
 
 
7.   У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 
 
 
 
ПРИЛОГ 2. 
 
ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
Број предмета:     Датум:                
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СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА 
 
сачињена на основу чл. 16. ст. 9. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у 
предмету поступања по захтеву 
тражиоца информација    
бр.                          од                          год. 
 
Присутни: 
1.                                               , овлашћено лице у органу 
2.                                              , тражилац информација 
 
 
Тражиоцу  је,  на  његов  захтев,  дана     
у  просторијама  органа     
у  времену  од     
до     
часова 
омогућен приступ следећим информацијама, односно документима, тако што му је: 
 
 омогућен увид и/или 
 уручене копије докумената, и то: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Тражилац својим потписом потврђује да му је омогућен приступ траженим информацијама. Унети 
примедбу тражиоца (ако је било примедби): 
 
 
 
 
 
 
У                          , дана 
 
 
Тражилац                                                                                   Овлашћено лице 
 
( потпис)                                                                                           (потпис) 
 
 
 
** У кућици означити начин достављања копије докумената. 
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ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА 
Број предмета:     Датум:                
ПРИЛОГ 3. 
 
 
 
 
Име и презиме / назив / и адреса подносиоца захтева 
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради копије 
 
На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 
поступајући по вашем захтеву за слободан приступ информацијама од                     год., којим сте 
тражили увид у документ/е са информацијама о / у вези са: 
 
 
(опис тражене информације) 
 
обавештавамо  вас  да  дана                                 ,  у     
часова,  односно  у  времену  од     
до     
часова, у просторијама органа у 
                                         ул.                                            бр.            _,  канцеларија  бр.     
садржана тражена информација. 
можете извршити увид у документ/е у коме је 
 
Том приликом, на ваш захтев, може вам се издати и копија документа са траженом информацијом. 
 
Трошкови су утврђени Уредбом Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 8/06), и то: копија 
стране А4 формата износи 3 динара, А3 формата 6 динара, ЦД 35 динара, дискете 20 динара, ДВД 40 
динара, аудио-касета – 150 динара, видео-касета 300 динара, претварање једне стране документа из 
физичког у електронски облик – 30 динара. 
 
Износ укупних трошкова израде копије документа по вашем захтеву износи ............ динара и 
уплаћује се на жиро-рачун Буџета Републике Србије бр. 840-742328-843-30, с позивом на број 97 – 
ознака шифре општине/града где се налази орган власти (из Правилника о условима и начину вођења 
рачуна – „Сл. гласник РС“, 20/07... 40/10). 
 
Д

 

 
1

   

 

(

 

-------------------------------------
 2

   

 

 потпис овлашћеног лица, 
  *** Када захтевате други начин достављан 
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ПРИЛОГ  4. 
 
ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ 
 О ДБИ ЈЕН ИЛИ  О ДБАЧ ЕН З АХТЕВ  ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 
 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26 
 
Ж А Л Б А 
 
(............................................................................................................................ 
....................................................................................................................) 
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 
 
против решења-закључка ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СЕНТА Број.................................... од 
............................... године. 
 
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са 
елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла 
дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на 
слободан приступ информацијама од јавног значаја. Одлуку побијам у целости, односно у делу 
којим................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................. 
................................................................................................. јер није заснована на Закону о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја. 
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу,  поништи одлука 
првостепеног органа и омогући ми 
приступ траженој/им информацији/ма. 
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја. 
 
..................................................................... 
 
У ............................................, 
 
Подносилац жалбе / Име и презиме 
 
..................................................................... 
 
адреса 
 
дана ............201... године                                     .................................................................... 
други подаци за контакт 
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Напомена: 
.................................................................                                                           потпис 
 У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа 
који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком 
погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује 
на овом обрасцу, додатно образложење може  посебно приложити. 
 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању 
органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 
 
 
ПРИЛОГ 5. ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА 
ПРОТИВ КОГА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА 
 
УПРАВНИ СУД Б е о г р а д Немањина 9 
 
ТУЖИЛАЦ:   
 
 
ТУЖЕНИ:ОПШТИНА СЕНТА,ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1. 
 
 
 
Против решења органа власти Општинске управе општине Сента број:      од             , на основу члана 
22. ст. 2 и 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гласник РС“ бр. 
120/04. 54/07, 104/09 и 36/10),   члана 14. став 2. и члана  18. став 1. Закона о управним споровима 
(„Сл. гласник РС“ број 111/09), у законском року, подносим 
 
 
Због тога што: (заокружити разлог) 
Т У Ж Б У 
1) у акту није уопште или није правилно примењен закон, други пропис или општи акт; 
2) је акт донео ненадлежни орган; 
3) у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка; 
4) је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или ако је из утврђених чињеница изведен 
неправилан закључак у погледу чињеничног стања; 
5) је у акту који је донет по слободној оцени, орган прекорачио границе законског овлашћења или 
ако такав акт није донет у складу са 
циљем у којем је овлашћење дато 
 
О б р а з л о ж е њ е 
 
Решењем  органа  власти  Општинска  управа  општине  Сента,         број                 од   
информацијама од јавног значаја као неоснован. 
одбијен  је  мој  захтев  за  приступ 
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(Образложити због чега је решење незаконито) 
 
Како је наведеним решењем тужиоцу ускраћено уставно и законско право на приступ траженим 
информацијама, тужилац  п р е д л а ж е  да  Управни суд поднету тужбу уважи и поништи решење 
органа власти                               број:                  од                     . 
 
Прилог: решење органа власти број:                  од                     . 
 
Дана                   20         године 
 
Тужилац/име и презиме,назив 
 
адреса, седиште 
 
потпис 
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