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Број: 415-7/2016-II 
Дана: 04.11.2016. године 
С е н т а 
 
На основу члана 44. става 1. тачке 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 75. става 1. тачке 8. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), члана 7. става 4. 
Правилника о расподели средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине 
Сента за доделу бесповратних средстава регистрованим пољопривредницима за 
подстицање примарне пољопривредне производње – ратарства, говедарства, 
свињарства, овчарстава и пчеларства на територији општине Сента (“Сл. лист општине 
Сента”, бр. 17/2016.), а на предлог Комисије за развој пољопривреде општине Сента од 
24.10.2016. године, Председник општине Сента дана 04.11.2016. године доноси следећу  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
 

Бесповратна средства додељују се следећим регистрованим пољопривредницима за 
субвенционисање дела трошкова куповине високо квалитетних матица и пчелних 
ројева, набавка нових кошница и нове опреме за пчеларство на територији општине 
Сента у 2016. години:  
 
 

Редни 
број Презиме и име 

Одобрен 
износ Бод 

1 Сабо Тамаш 35,000 7 
2 Бурањ Ласло 35,000 6 
3 Месарош Акош 35,000 6 
4 Пољак Адам 35,000 6 
5 Рекович Розалија 35,000 4 
6 Борђошки Љубомир 35,000 3 
7 Хусар Жолт 35,000 3 
8 Габор Гизела 35,000 2 
9 Пилцингер Ева 35,000 2 

10 Ковач Јожеф 35,000 2 
11 Калмар Шандор 30,000 1 
12 Кечкеш Мацонкаи Геза  30,000 1 
13 Киш Ендре 30,000 1 
14 Бата Тамаш 30,000 1 
15 Солар Јулиана 30,000 1 

    500,000   



Члан 2. 
 
Право на исплату бесповратних средстава нису остварили следећи учесници конкурса 
због непотпуне документације: 
 
 

Редни 
број Презиме и име 

1 Тот Бојник Имре 
 

Члан 3. 
 
Права и обавезе корисника бесповратних средства и Буџетског фонда за развој 
пољопривреде општине Сента регулисаће се уговором. 

 
Члан 4. 

 
Уговор о додели бесповратних средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде 
општине Сента са корисником бесповратних средстава биће закључен након 
правоснажности ове Одлуке у писменој форми најкасније до 30. 11. 2016. године. 
 

Члан 5. 
 
Ову Одлуку треба објавити на званичној web презентацији општине Сента. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 15. 08. 2016. године Председник општине Сента расписао је Конкурс за 
доделу бесповратних средстава регистрованим пољопривредницима за подстицање 
примарне пољопривредне производње – пчеларства на територији општине Сента у 
2016. години. Конкурс је објављен дана 15. 08. 2016. године у “Службеном листу 
општине Сента”, бр. 18/2016 под бројем 415-7/2016-II. У конкурсу предвиђеном року за 
подношење пријаве, тј. до 29. 09. 2016. године пристигло је 16 пријава. 
 Комисија за развој пољопривреде општине Сента на својој седници одржаној 
дана 24.10.2016. године је утврдила да од укупно пристиглих пријава 1 није испунила 
конкурсом предвиђене услове, те Комисија није размотрила ове пријаве. 
Наведена пријава не испуњава услове, јер није потпуна. 
 
На основу преосталих 15 пријава Комисија за развој пољопривреде општине Сента је у 
складу са својим овлашћењима из члана 7. Правилника о расподели средстава 
Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Сента за доделу бесповратних 
средстава регистрованим пољопривредницима за подстицање примарне 
пољопривредне производње – ратарства, говедарства, свињарства, овчарстава и 
пчеларства на територији општине Сента (“Сл. лист општине Сента”, бр 17/2016) 
саставила листу могућих добитника бесповратних средстава који испуњавају услове за 
доделу бесповратних средстава. Листа регистрованих пољопривредника за додељивање 
бесповратних средстава је сачињена на основу начела права првенства на основу 
начина бодовања која је прописана чланом 6. Правилника о расподели средстава 
Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Сента за доделу бесповратних 
средстава регистрованим пољопривредницима за подстицање примарне 



пољопривредне производње – ратарства, говедарства, свињарства, овчарстава и 
пчеларства на територији општине сента (“Сл. лист општине Сента”, бр 17/2016) према 
следећем: У случају да има више заинтересованих од расположивих новчаних 
средстава, Комисија за развој пољопривреде општине Сента направиће приоритетни 
редослед међу пријављеним кандидатима на Конкурс према следећем:  
 
Г) За пчеларе:  
1. да је млађи од 40 година– 5 бодова,  
2. има 5 кошница – 4 бода,  
3. има од 6-10 кошница – 3 бода,  
4. има од 11-20 кошница – 2 бода,  
5. има 21 или више кошница – 1 бод 
 
Према члану 7. став 4. Правилника о расподели средстава Буџетског фонда за развој 
пољопривреде општине Сента за доделу бесповратних средстава регистрованим 
пољопривредницима за подстицање примарне пољопривредне производње – ратарства, 
говедарства, свињарства, овчарстава и пчеларства на територији општине сента (“Сл. 
лист општине Сента”, бр 17/2016), Одлуку о додели средстава Буџетског фонда за 
развој пољопривреде општине Сента доноси председник општине. 
 
На основу напред наведених донета је Одлука као у диспозитиву.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке незадовољан учесник Конкурса 
може поднети приговор Општинском Већу општине Сента у року од 8 дана од дана 
објављивања ове одлуке на званичној web презентацији општине Сента. 
 
 

Председник општине Сента 
                Рудолф Цегледи 
 
 
 


