
З А П И С Н И К 
 
са 19. седнице Скупштине општине Сента, која је одржана 31. октобра 2013. године у 
временском трајању од 9.00 до 15.10 часова у великој сали зграде Скупштине општине. 
 
Приликом утврђивања броја присутних, на седници од 29 одборника је присуствовало 
22 одборника. Одборници Ласло Варга и Ласло Рац Сабо су стигли за време 
разматрања 1. тачке дневног реда, а одборница Анико Деме за време разматрања 6. 
тачке дневног реда. Одборници Ивана Ћирковић, Илона Јаблонски, Валерија Фајка и 
Ференц Шоти нису учествовали на седници. 
 
Поред одборника на седници су присуствовали Рудолф Цегледи, председник општине 
Сента, Ференц Борбељ, заменик председника општине Сента, Андраш Кошицки, 
Виктор Варга, Драгана Радоњић, Ђенђи Кормањош Катона и Золтан Нађ, чланови 
Општинског већа, Марија Пастор, начелница Општинске управе, Едит Шарњаи Рожа 
заменица начелнице Општинске управе, Карољ Кермеци, секретар Скупштине 
општине, Карољ Месарош, помоћник председника општине Сента, Ерика Репаш, 
начелница одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе, 
Валерија Туза, начелница одељења за грађевинске послове Општинске управе, Марта 
Фелди, начелница одељења за привреду и финансије Општинске управе, Золтан 
Шимоњи, руководилац одсека за имовинско-правне послове Општинске управе, Ливиа 
Бало, руководитељка одсека за скупштинске послове Општинске управе, Ливиа Копас 
Месарош, руководитељка одсека за буџет и финансије Општинске управе, Валерија 
Барта, руководитељка одсека за комуналне послове Општинске управе, Жолт Киш, 
Ангела Николић и Мирјана Булајић, стручни сарадници Општинске управе, Бошко 
Петровић, директор ЈП „ЕЛГАС“ Сента, Дора Сел и Лила Нађ, представнице АД 
Фабрике шећера ТЕ-ТО Сента, Мелинда Шоти записничарка и представници медија. 
 
Седницу је сазвала и њеним радом руководила Анико Ширкова, председница 
Скупштине општине. 
 
Након констатовања постојања кворума за пуноважно одлучивање председница 
Скупштине општине је предложила Хусар Жолта и Брадић Миладина за овераче 
записника. Овај предлог је усвојен једногласно и оверачи записника су изабрани. 
  
После тога прешло се на разматрање записника са 18. седнице Скупштине општине 
Сента. Записник са 18. седнице Скупштине општине усвојен је једногласно, без 
примедби. 
 
Пошто су тачке 8. и 9., односно 10. и 11. тематско повезане, председница Скупштине 
општине је предложила заједничку расправу по њима, с тиме да ће се о поменутим 
тачкама гласати посебно. Скупштина општине је једногласно усвојила предлог 
председнице. 
Након тога Скупштина општине је једногласно утврдила следећи 
 
 
 
 
 
 



Д Н Е В Н И    Р Е Д: 
 

1. Разматрање предлога Закључка о усвајању извештаја о извршењу буџета 
општине Сента за период јануар-септембар 2013. године, 

2. Разматрање предлога Одлукe о изменама и допунама Одлуке о Буџету општине 
Сента за 2013. годину,  

3. Разматрање предлога Oдлукe о изменама и допунама Одлуке о условима и 
начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом,  

4. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на Правила о раду 
дистрибутивног система ЈП “ЕЛГАС” СЕНТА,  

5. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на производну цену 
топлотне енергије АД Фабрике Шећера ТЕ – ТО Сента за грејну сезону 
2013/2014,  

6. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на цену градског 
централног грејања за грејну сезону 2013/2014 године ЈП Елгас Сента тарифним 
купцима, 

7. Разматрање предлога Закључка о усвајању годишњег извештаја о раду и 
финансијском пословању Туристичке организације општине   Сента за 2012. 
годину,  

8. Разматрање предлога Решења о разрешењу председника Савета за 
равноправност полова Скупштине општине Сентa,  

9. Разматрање предлога Решења о именовању председника Савета за 
равноправност полова Скупштине општине Сентa, 

10. Разматрање предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Сенћанске 
гимназије,  

11. Разматрање предлога Решења о именовању члана Школског одбора Сенћанске 
гимназије 

 
Taчка 1. 
Зап.бр. 19-360/2013 
Разматрање предлога Закључка о усвајању извештаја о извршењу буџета 
општине Сента за период јануар-септембар 2013. године 
 
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Марта Фелди, начелница 
одељења за привреду и финансије Општинске управе.  
Одборници Ласло Варга и Ласло Рац Сабо су стигли на седницу, и с тим се број 
присутних одборника повећао на 24. 
У дискусији су учествовали Предраг Поповић, Ласло Рац Сабо, Марта Фелди, 
Жужана Калман, Марта Рац Сабо, Анико Ширкова, Анико Жирош-Јанкелић и Ђенђи 
Кормањош-Катона.  
 
Након тога одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

З а к љ у ч а к 
о усвајању извештаја о извршењу буџета општине Сента за 
период јануар-септембар 2013. године. 

     Текст Закључка чини саставни део овог записника. 
 
 
 



Taчка 2. 
Зап.бр. 19-361/2013 
Разматрање предлога Одлукe о изменама и допунама Одлуке о Буџету општине 
Сента за 2013. годину 
 
Након уводног излагања Марте Фелди, начелнице одељења за привреду и финансије 
Општинске управе и питања Предрага Поповића, одборници Скупштине општине 
Сента су једногласно донели  
 

О д л у к у 
о изменама и допунама Одлуке о Буџету општине Сента за 2013. 
годину. 
Текст Одлуке чини саставни део овог записника. 

 
Taчка 3. 
Зап.бр. 19-362/2013 
Разматрање предлога Oдлукe о изменама и допунама Одлуке о условима и 
начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом 
 
Уводно излагање је поднео Золтан Шимоњи, руководилац одсека за имовинско-
правне послове Општинске управе. 
Под овом тачком дневног реда Миладин Брадић је поднео амандман на чланове 35., 
67. и 68. предлога Oдлукe о изменама и допунама Одлуке о условима и начину 
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. (Текст амандмана 
чини саставни део овог записника.) 
У дискусији су учествовали Миладин Брадић, Ласло Рац Сабо, Геза Толмачи, Марта 
Барши, Мирјана Вуканић, Марта Варга Пертић, Предраг Поповић, Чонгор Леринц, 
Золтан Шимоњи, Жужана Ватаи и Виктор Варга. Одборник Ласло Рац Сабо тражио је 
реч и након одбијања могућности за реплику од стране заменика председника 
Скупштине општине, Ласло Рац Сабо је изразио своје дубоко негодовање због горе 
наведеног и захтевао је утврђивање неправилности у поступку и записничко 
констатовање ускраћивања његовог права. Након саслушавања снимка са седнице 
Скупштине општине, стручна служба је утврдила да је заменик председника 
скупштине општине правилно поступио када није применио чл. 90. Пословника 
Скупштине општине Сента, пошто име одборника није споменуто у негативном 
контексту. Напомиње се да одборник Ласло Рац Сабо није искористио своје право из 
става 2. чл. 90. Пословника Скупштине општине. 
Након тога се прешло на гласање по предлогу Миладина Брадића. Везано за тачку 35. 
одборници нису прухватили предлог да се део реченице брише и да први став гласи: 
„Купац може писмено отказати уговор о испоруци топлотне енергије са отказним 
роком до 30 дана.“ (8 за, 16 против) 
Везано за тачку 67. одборници нису прухватили предлог да се бришу друга и трећа 
реченица другог става и да други став гласи: „Отказ из става 1. овог члана врши се у 
писаној форми, најмање 15 дана пре престанка испоруке топлотне енергије.“ (8 за, 16 
против) 
У вези тачке 68. одборници нису прихватили предлог да се став 2. и 3. овог члана 
брише. (8 за, 16 против) 
 
 



Одборници Скупштине општине су већином гласова (21 за, 1 против, 2 уздржаних)  
донели 
 

О д л у к у 
о изменама и допунама Одлуке о условима и начину 
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. 
Текст Одлуке чини саставни део овог записника. 

             
Taчка 4. 
Зап.бр. 19-363/2013 
Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на Правила о раду 
дистрибутивног система ЈП “ЕЛГАС” СЕНТА   
 
Уводно излагање је поднео Виктор Варга, члан Општинског већа. У дискусији су 
учествовали Предраг Поповић, Марта Варга Пертић, Виктор Варга, Бошко Петровић, 
Марта Рац Сабо, Миладин Брадић, Ласло Рац Сабо и Ференц Борбељ. Одборници 
Скупштине општине Сента већином гласова (23 за, 1 се уздржава) донели  
 

З а к љ у ч а к 
о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног 
система ЈП “ЕЛГАС” СЕНТА. 
Текст Закључка чини саставни део овог записника. 
 

Након одлучивања председница Скупштине општине је наредила паузу од 15 минута. 
У 12,00 часова се наставио рад Скупштине општине. 
 
Taчка 5. 
Зап.бр. 19-364/2013 
Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на производну цену 
топлотне енергије АД Фабрике Шећера ТЕ – ТО Сента за грејну сезону 
2013/2014 
 
Уводно излагање су поднели Виктор Варга, члан Општинског већа, Дора Сел и Лила 
Нађ, представнице АД Фабрике шећера ТЕ-ТО Сента. 
У дсикусији су учествовали: Геза Толмачи, Предраг Поповић, Миладин Брадић, 
Ласло Рац Сабо, Виктор Варга, Мирјана Вуканић, Анико Ширкова, Лила Нађ, 
Жужана Ватаи, Чонгор Леринц, Рудолф Цегледи, Марта Рац Сабо, Дора Сел, Анико 
Жирош-Јанкелић и Марта Варга Пертић. 
За време разматрања ове тачке дневног реда одборник Ласло Варга је напустио 
седницу, и тиме се број присутних одборника смањен на 23. 
Одборници Скупштине општине Сента су већином гласова (19 за, 1 против, 2 
уздржаних) донели 
 

З а к љ у ч а к 
о давању сагласности на производну цену топлотне енергије АД 
Фабрике Шећера ТЕ – ТО Сента за грејну сезону 2013/2014. 
Текст Закључка чини саставни део овог записника. 

 
 
 



Taчка 6. 
Зап.бр. 19-365/2013 
Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на цену градског 
централног грејања за грејну сезону 2013/2014 године ЈП Елгас Сента тарифним 
купцима 

Уводно излагање је поднео Бошко Петровић, директор ЈП „ЕЛГАС“ Сента. У 
дискусији су учествовали Геза Толмачи, Марта Варга Пертић, Ласло Рац Сабо, 
Виктор Варга, Анико Ширкова, Мирјана Вуканић, Ференц Борбељ, Чонгор Леринц, 
Анико Жирош-Јанкелић, Предраг Поповић и Рудолф Цегледи. 
Одборница Анико Деме је стигла на седницу за време разматрања ове тачке, па се 
број присутних одборника повећао на 24. 
Одборници су већином гласова (19 за, 1 против, и 4 уздржаних) донели 

З а к љ у ч а к 
о давању сагласности на цену градског централног грејања за 
грејну сезону 2013/2014 године ЈП Елгас Сента тарифним 
купцима. 
Текст Закључка чини саставни део овог записника. 

Taчка 7. 
Зап.бр. 19-366/2013 
Разматрање предлога Закључка о усвајању годишњег извештаја о раду и 
финансијском пословању Туристичке организације општине  Сента за 2012. 
годину 

Након уводног излагања Корнела Лашковића, одборници Скупштине општине Сента 
су једногласно донели 

З а к љ у ч а к 
о усвајању годишњег извештаја о раду и финансијском 
пословању Туристичке организације општине Сента за 2012. 
годину. 
Текст Закључка чини саставни део овог записника. 

Taчка 8. 
Зап.бр. 19-367/2013 
Разматрање предлога Решења о разрешењу председника Савета за 
равноправност полова Скупштине општине Сентa  

Одборници Скупштине општине Сента су већином гласова (1 одборник се уздржава) 
донели 

Р е ш е њ е  
о разрешењу председника Савета за равноправност 
полова Скупштине општине Сентa. 
Текст Решења чини саставни део овог записника. 



Taчка 9. 
Зап.бр. 19-368/2013 
Разматрање предлога Решења о именовању председника Савета за 
равноправност полова Скупштине општине Сентa  
 
Одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

Р е ш е њ е  
о именовању председника Савета за равноправност 
полова Скупштине општине Сентa. 
Текст Решења чини саставни део овог записника. 

 
 
Тачка 10. 
Зап.бр. 19-369/2013 
Разматрање предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Сенћанске 
гимназије 
 
Одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

Р е ш е њ е 
о разрешењу члана Школског одбора Сенћанске гимназије. 
Текст Решења чини саставни део овог записника. 

 
Taчка 11. 
Зап.бр. 19-370/2013 
Разматрање предлога Решења о именовању члана Школског одбора Сенћанске 
гимназије 
 
Одборници Скупштине општине Сента су једногласно донели 
 

Р е ш е њ е 
о именовању члана Школског одбора Сенћанске гимназије. 
Текст Решења чини саставни део овог записника. 

 
 
Пошто је дневни ред исцрпљен, прешло се на одборничка питања. 
 
 
ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА: 
 
Предраг Поповић: 

 Да ли неко врши инспекцијски надзор над објектом (термална бушотина) и 
уколико га врши да ли поступа на начин одговорнога домаћина? Ако види да 
дихтунг пропушта, треба да предузме одговарајуће мере код вршиоца радова да 
нешто санира по том питању. 
У међувремену су поравнате огромне јаме и добили смо лепу зарављену 
површину у околини термалнога бунара која може идеално да послужи за 
озелењавање. Искрено се надам да ће Општинска управа предложити адекватан 
план озелењавања за озелењавање идеалне површине. 



 Има ли општинска управа града Сенте намеру да ступи у контакт са компанијом 
„БиС Рециклажни центар” (Максима Горког бр. 2 - Панчево) и да у следственом 
договору са њом прибави наменске контејнере за правилно одлагање посебне 
врсте сијаличног отпада - отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу - и 
тиме ефективно операционализује изузетно важан сегмент селективног 
прикупљања посебних врста отпада на територији града Сенте, те уколико има 
ту намеру када планира да исту и спроведе? 

 Када ЈКСП „Сента” намерава да у својству опуномоћеног вршиоца комуналне 
делатности на територији општине Сента (чл. 27 Одлуке о комуналним 
делатностима, Сл. лист општине Сента бр. 2/2013.) предузме неопходне 
санационе мере на девастираним и дисфункционалним тротоарима урбаног 
градског језгра Сенте, а зарад обезбеђења несметаног и безбедног кретања 
људи? 

 Да ли се вађење у прилогу приказаног стабла сибирског бреста (Ulmus pumila) 
алоцираног на подручју града Сенте врши у складу са одредбама Одлуке о 
јавним зеленим површинама (Сл. лист општине Сента бр. 32/2012), а уколико се 
врши који је број Решења о одобравању вађења дотичног стабла и како гласи 
образложење за вађење дотичног стабла? 

 
Анико Жирош-Јанкелић: 

 Како се  могло десити и на основу којих правних докумената,  да  у Основној 
школи „Стеван Сремац“ појединим  запосленима нису исплатили лични доходак 
у сразмери  са  обављеним радом, односно  са  одржаним часовима? 

 
Ласло Рац Сабо:  
Председнику општине:  

 Да ли дозвољавате одборницима Скупштине општине, да за време одржавања 
седница Скупштине општине паркирају на  дворишту? 

 Није добио одговор на следеће питање: 
Настало је велико незадовољство од тога,  што је у Богарашу Председник 
општине дискриминишући на националној основи,  ромским породицама 
платио  дуговање  у струју из буџета  Сенте.  
Није проблем то што је платио, већ то, ако то тако иде, зашто онда  прави 
разлику по националној основи између човека и човека, сенћанина и сенћанина.  
Зашто не плати свим сенћанским грађанима исте трошкове? 

 Када жели Локална самоуправа да покрене бунар у Народној башти? 
 
Мирјана Вуканић: 

 Као прво, желим да честитам свим кандидатима који су учествовали на 
изборима за савете месних заједница на територији општине Сента, а поготово 
честитам онима са најбољим резултатима. 

 
Захваљујем се свим грађанима који су изашли на протекле изборе, те на тај 
начин изразили одговорност према својој локалној заједници. 
 
Међутим, накарадним прекомпоновањем месних заједница 2001. године 
(„Центар- Топарт" и „Тисина обала-Алвег"), створила се ситуација да поједине 
друштвене и етничке заједнице на основу оваквог изборног система немају своје 
представнике у саветима месних заједница. У Месној заједници „Центар-
Топарт" је овај проблем превазиђен на веома коректан начин, вормирањем тзв. 



„затворене листе", са које се бирају чланови Савета месне заједнице из 
мањинског ентитета (српског), и на тај начин се спречава мајоризација, највеће 
зло једног друштва. 
 
На жалост, у МЗ „Тисина обала- Алвег", није постојало разумевање за изменом 
Статута, него је на најбруталнији начин вршена мајоризација припадника српске 
заједнице, јер са оваквим изборним системом, мањина никада неће имати своје 
представнике у савету МЗ. Такав нецивилизацијски начин управљања 
друштвеним процесима је за нас из Демократске странке неприхватљив, зато 
под хитно захтевамо измену Статута МЗ „Тисина обала- Алвег", као и њеног 
званичног назива. У српском језику постоји, недвосмислено, појам „Тисина 
обала". Исто тако и МЗ „Центар-Топарт" треба да коригује свој назив, јер и у 
мађарском постоји веома јасан термин за реч „центар". 

 
 
Седница је завршена у 15.10 часова. 
 
Записник водила:                                                                             Председница  
Мелинда Шоти                                                                     Скупштине општине Сента 
                                                                                                          Анико Ширкова 
 
 
                                                                                                              Секретар 
                                                                                                Скупштине општине Сента 
                                                                                                          Карољ Кермеци 
 
Оверачи записника: 
 

1. ...........................................  Хусар Жолт 
 
      2.   ...........................................  Брадић Миладин 



Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента      
Скупштина општине Сента 
Број: 20/2013-I         
Дана: 20. новембар 2013. године 
С  е  н  т  а 

 

На основу члана 48. Статута општине Сента («Службени лист општине Сента» број 
5/2011) и члана 75. Пословника Скупштине општине Сента («Службени лист општине Сента» 
, број 12/2008 и 30/2012) 

 
С А З  И  В А М 

20. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 
29. новембра 2013. ГОДИНЕ 

 
 
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине општине Сента са почетком у  

09,00 часова. 
 
 

Након усвајања записника са 19. седнице Скупштине општине Сента од 31. октобра 
2013. године  предлажем следећи 

 
ПРЕДЛОГ  ДНЕВНОГ РЕДА: 

 
1. Разматрање предлога Одлуке о престанку важења Одлукe о утврђивању накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта, 
2. Разматрање предлога Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији  

општине Сента, 
3. Разматрање предлога Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на 

имовину, 
4. Разматрање предлога Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Сента, 
5. Разматрање предлога Одлуке о висини стопе пореза на територији општине Сента, 
6. Разматрање предлога Одлуке о обавези подношења пореских пријава за утврђивање 

пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се 
налазе на територији општине Сента, 

7. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Програма коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента за 2013. годину, 

8. Разматрање предлога Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја Јавног 
комуналног стамбеног предузећа Сента за 2012. годину, 

9. Разматрање предлога Одлуке о минимуму процеса рада за време штрајка у Јавном 
предузећу „ЕЛГАС“ Сента, 

10. Разматрање предлога Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја ЈП „Елгас“ 
Сента за 2012. годину, 



11. Разматрање предлога Решења о именовању Савета за здравље општине Сента, 
12. Разматрање предлога Решења о разрешењу чланова Управног одбора Дечјег вртића 

"Снежана-Hófehérke" Сента, 
13. Разматрање предлога Решења о именовању чланова Управног одбора Дечјег вртића 

"Снежана-Hófehérke" у Сенти, 
14. Разматрање предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Апотеке Сента, 
15. Разматрање предлога Решења о именовању члана Управног одбора Апотеке Сента, 

 
 
 
Председник Скупштине општине Сента 

       Анико Ширкова с. р. 
 
 
 
 



Предлог 
На основу члана 89. Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС", бр. 24/2011,) члана 46. тачка 7. Статута општине Сенте 
("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, 
одржаној дана 29. новембра 2013. донела 
 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКE О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
 

Члан 1. 
 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи   Одлука о  утврђивању 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта ("Службени лист општине Сента“, број 
8/2003). 
 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Сента”, а примењује се  од 01. јануара 2014. године. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                              Председник Скупштине општине Сента 
Општина Сента                                                                             
Скупштина општине Сента                                                         Aнико Ширкова  c. p. 
Број: 418-2/2013-I 
Дана:  29. новембра 2013. године  
С е н т а 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 30.12.2003. године по 
одредбама Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник  РС'',  бр. 47/2003) донела 
је  Одлуку о  утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта ("Службени лист 
општине Сента“, број 8/2003”). Овом Одлуком утврђују се мерила, висина, начин и рокови 
плаћања накнаде за коришћење изграђеног и неизграђеног јавног грађевинског земљишта 
и осталог грађевинског земљишта у државној својини.  

 
Уставни суд током 2010. године утврђивао да одлуке скупштине јединице локлане 

самоуправе о критеријумима и мерилима за плаћање накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта нису у складу са Законом о порезима на имовину.   

 

 

1



 

Према мишљењу Националне алијансе за локални економски развој у намери да 
заштити приходе од накнаде за коришћење грађевинског земљишта као важног извора 
прихода локалне самоуправе, законодавац је при изменама Закона о планирању и 
изградњи које су ступиле на снагу у априлу 2011. године предвидео да се накнада  за 
коришћење грађевинског земљишта плаћа док се не интегрише  у порез на имовину, а 
најкасније до 31. децембра 2013.  

 
На основу члана 2. Закона о изменама и  допунама Закона о порезима на имовину 

("Службени гласник РС", бр.26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 
24/2011, 78/2011 и 47/2013) накнада за коришћење грађевинског земљишта интегрисан је у 
порез на имовину. 

 
Порез на имовину плаћа се на непокретности које се налазе на територији Републике 

Србије, и то на: 
 
1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари; 
2) право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у 

складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, 
односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи одједне године или 
на неодређено време; 

3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са 
законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта; 

4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права 
коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина; 

5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у 
складу са законом којим се уређује јавна својина; 

6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није 
одређен; 

7) државину непокретности ујавној својини, без правног основа; 
8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском 

лизингу. 
 

Непокретностима, у смислу става 1. oвог члана, сматрају се: 
1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго; 
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други 

(надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем 
тексту: објекти). 

Одељење за привреду и финансије, Одсек за локалну пореску администрацијуј, 
Општинске управе Сента је израдило нацрт Oдлукe о престанку важења Одлукe о 
утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта и исти поднело Општинском 
већу на разматрање и утврђивање.                                          
          Општинско веће је на седници одржаној дана 19. новембра 2013. године утврдило 
предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о накнади за пољочуварску делатност у 
предложеном тексту и исти упутило Скупштини општине Сента на разматрање и 
усвајање. 
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Предлог 
На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени 

гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 
24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама 
Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 46. 
тачка 7. Статута општине Сенте("Службени лист општине Сента", број 5/2011), 
Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 29. новембра  2013. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ   

ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљеније зоне на територији општине 

Сента, за утврђивање пореза на имовину. 
 

Члан 2. 
 На територији општине Сента одређује се три зона у зависности од комуналне 
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима општине Сента, односно са радним зонама и другим садржајима 
у насељу. 
 
Зоне одређене овом одлуком су:  
 
ПРВА ЗОНА:  насељe Сента - најопремљенија зона, 
  
ДРУГА ЗОНА: Обухвата села : Богараш, Торњош, Горњи Брег, Кеви  
 
ТРЕЋА ЗОНА: чине непокретности на територији општине Сента које нису обухваћене 
у првој и другој зони. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Сента”, а примењује се од 01. јануара 2014. године.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-2/2013-I 
Дана:  29. новембра 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

На основу члана 6. става 1, 2, 3 и 4  Закона о изменама и допунама Закона о 
порезима на имовину ("Службени гласник РС", број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 

2

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#ZK26_02
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk80/02-1
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0031cc/3134.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk135/04


61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013) прописано је да вредност 
непокретности из члана 5. овог закона утврђује се применом следећих елемената: 

 
1) корисна површина; 
2) просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се 

налази непокретност. 
 
Корисна површина земљишта је његова укупна површина, а корисна површина 

објекта је збир подних површина између унутрашњих страна спољних зидова објекта 
(искључујући површине балкона, тераса, лођа, неадаптираних таванских простора и 
простора у заједничкој недељивој својини свих власника економски дељивих целина у 
оквиру истог објекта). 

Зоне из става 1. тачка 2) овог члана представљају делове територије јединице 
локалне самоуправе које надлежни орган јединице локалне самоуправе одлуком може 
одредити одвојено за насеља према врсти насеља (село, град) и изван насеља или 
јединствено за насеља и изван насеља, према комуналној опремљености и 
опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима 
јединице локалне самоуправе, односно са радним зонама и другим садржајима у 
насељу (у даљем тексту: зоне). 

Jединица локалне самоуправе дужна је да на својој територији одреди најмање 
две зоне у складу са ставом 3. овог члана. 

Наш предлог је да за утврђивање  просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности као елемента  за утвђивање основице пореза на имовину, територију 
општине Сента чине 3 зоне опредељене према комуналној опремљености  и то:  

 
ПРВА ЗОНА:  насељe Сента - најопремљенија зона,  
 
ДРУГА ЗОНА: Обухвата села : Богараш, Торњош, Горњи Брег, Кеви  
 
ТЕРЋА ЗОНА: чине непокретности на територији општине Сенте које нису 

обухваћене у првој и другој зони. 
Одељење за привреду и финансије, Одсек за локалну пореску администрацију, 

Општинске управе Сента је израдило предлог Oдлукe о одређивању зона и 
најопремљенијих зона на територији  општине Сента, и исти поднело Општинском 
већу на разматрање и утврђивање.                                         

 
Општинско веће је на седници одржаној дана 19. новембра 2013. године 

утврдило предлог Oдлукe о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији 
општине Сента у предложеном тексту и исти упутило Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање. 
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Предлог 
На основу члана 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 

26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012-УС и 47/2013) и члана 46.тачка 7. Статута општине Сенте ("Службени лист 
општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 
29. новембра 2013. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА  
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује 

вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу за утврђивање пореза на 
имовину обвезника који не води пословне књиге, на непокретностима, осим земљишта, 
које се налазе на територији општине Сенте.  
 

Члан 2. 
 

Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 1% годишње, применом 
пропорционалне методе, а највише до 40%. 

 
Члан 3. 

  
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Сента", а примењује се од 01. јануара 2014. године.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-3/2013-I 
Дана:  29. новембра  2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
         На основу члана 5. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на 
имовину ("Службени гласник РС", број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013) прописано је да основица пореза на 
имовину за непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге је 
вредност непокретности утврђена у складу са овим законом. 

     Вредност непокретности из става 1. овог члана утврђује орган јединице локалне 
самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода јединице 
локалне самоуправе. 
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     Вредност непокретности из става 1. овог члана, осим земљишта, може се 
умањити за амортизацију по стопи до 1% годишње применом пропорционалне методе, 
а највише до 40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој 
је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта, а на основу одлуке 
скупштине јединице локалне самоуправе о висини стопе амортизације која важи на дан 
15. децембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину и која 
је објављена у складу са овим законом. 

Наш предлог је да стопа амортизације износи 1% годишње, применом 
пропорционалне методе, а највише до 40%. 
 

Одељење за привреду и финансије, Одсек за локалну пореску администрацију, 
Општинске управе Сента је израдило предлог Одлуке о висини стопе амортизације за 
утврђивање пореза на имовину и исти поднело Општинском већу на разматрање и 
утврђивање. 

Општинско веће је на седници одржаној дана 19. новембра 2013. године 
утврдило предлог Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на 
имовину у предложеном тексту и исти упутило Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање. 
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Предлог 

На основу члана 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 
24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама 
Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 46. 
тачка 7. Статута општине Сента, ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), 
Скупштина општине Сента на седници,  дана 29. новембра 2013. године, доноси  
 

ОДЛУКУ 
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

У ОПШТИНИ СЕНТA 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге, које се налазе на територији 
општине Сента. 
 

Члан 2. 
На територији општине Сентa одређено је три зона за утврђивање пореза на 

имовину, и то:  
 

ПРВА ЗОНА: насељe Сента - најопремљенија зона, 

ДРУГА ЗОНА: Обухвата села : Богараш, Торњош, Горњи Брег, Кеви  

ТРЕЋА ЗОНА: чине непокретности на територији општине Сентa које нису обухваћене 

у првој и другој зони, с тим да је прва зона утврђена за најопремљенију зону. 

Коефицијенти на територији општине износе: 
1) за прву зону  1,00  
2) за другу зону 0,40  
3) за трећу зону 0,30  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Сента, а примењује се од 01. јануара 2014. године.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-4/2013-I 
Дана:  29. новембра  2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента 

 
Анико Ширкова  c. p. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 
         На основу члана 7. става 3.  Закона о изменама и допунама Закона о порезима на 
имовину ("Службени гласник РС", број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011  и 47/2013) прописано је да ако ни у зонама ни у 
граничним зонама није било промета одговарајућих непокретности , у периоду од 01. 
јануара до 30. септембра текуће године, просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на 
имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у најопремљенијој 
зони множе са коефицијентима које утврђује јединица локалне самоуправе актом 
надлежног органа, за сваку зону на својој територији, а који не могу бити већи од: 
1) 1,00 - за непокретности у најопремљенијим зонама; 
2) 0,80 - за непокретности у зонама које се у тој јединици локалне самоуправе граниче 
са зонама из тачке 1) овог става; 
3) 0,40 - за непокретности у зонама сеоских насеља; 
4) 0,30 - за непокретности у зонама изван сеоских и градских насеља; 
5) 0,60 - за остале зоне у тој јединици локалне самоуправе. 
    Наш предлог је да  обвезници који воде пословне књиге за потребе утврђивања 
основице  пореза на имовину на територији општине Сента примењују коефицијенте, и 
то:   
1) за прву зону  1,00  
2) за другу зону 0,40  
3) за трећу зону 0,30  
 
    Одељење за привреду и финансије, Одсек за локалну пореску администрацију, 
Општинске управе Сента је израдило предлог Одлуке о коефицијентима за утврђивање 
пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини 
Сентa, и исти поднело Општинском већу на разматрање и утврђивање. 
 

Општинско веће је на седници одржаној дана 19. новембра  2013. године 
утврдило предлог Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за 
непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Сента у предложеном 
тексту и исти упутило Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
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Предлог 
На основу члана  11.  Закона o порезима на имовину (“Службени гласник РС”, брoj 

26/2001, 45/2002; “Службени лист СРЈ”, брoj 42/2002; “Службени гласник РС”, брoj 
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013), члана 46. тачка 
7. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2010), и Одлуке о 
порезу на имовину ("Службени лист општине Сента", број 10/2006, 13/2008 и 9/2013) 
Скупштина општина Сента на својој седници одржаној дана 29. новембра 2013. године 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

СЕНТА 
 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину (осим пореза на пренос 

апсолутних права и пореза на наслеђе и поклоне), на права на непокретностима на 
територији општине Сента. 
 

Члан 2. 
 

Стопе пореза на имовину износе: 
 
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге -  0,40%  
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге -  0,10%  
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на 
земљишту: 
 
На пореску основицу  Плаћа се на име пореза  
(1)  до 10.000.000 динара   0,30%  

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 
порез из подтачке (1) +  0,6% на износ 
преко 10.000.000 динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара  
порез из подтачке (2) +  1,0% на износ 
преко 25.000.000 динара  

(4) преко 50.000.000 динара  
порез из подтачке (3) +  2,0% на износ 
преко 50.000.000 динара  

 
 

Члан 3. 
 
  Утвђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о 
порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији. 
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Члан 4. 
 

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Сента" а примењује се од 01. јануара 2014. године.  
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-7/2013-I 
Дана: 29. новембра  2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Одлуком о порезу на имовину од 21.12.2006. године ("Службени лист општине 
Сента", број 10/2006) утврђени су предмет, основица, стопа, пореска ослобођења, порески 
кредити, утврђивање и наплата пореза на имовину, као изворног прихода општине. 
 
     Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
("Службени гласник РС", број 101/2010) утврђене су нове стопе  пореза на имовину,  2011.  
године биле су примењене законом предвиђене максималне стопе пореза објављено у 
„Службеном листу општине Сента“, број 4/2011. 
  

    По члану 11. Закона, стопе пореза на имовину износе:  

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне 
књиге -  до 0,40%  

2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге 
– до  0,30%  

3) на права на непокретности пореског обвезника који не води 
пословне књиге, осим на земљишту: 

На пореску основицу  Плаћа се на име пореза  

(1) до 10.000.000 динара  до 0,40%  

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 
порез из подтачке (1) + до  0,6% на 

износ преко 10.000.000 динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара  
порез из подтачке (2) + до  1,0% на 

износ преко 25.000.000 динара  

(4) преко 50.000.000 динара  
порез из подтачке (3) + до  2,0% на 

износ преко 50.000.000 динара  
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Чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
("Службени гласник РС", број 78/2011) пореска обавеза истом обвезнику за одговарајућу 
површину исте непокретности остала непромењена за 2012. годину у односу за 2011. 
годину. 
 

С обзиром да пореска обавеза за 2013. годину већ био цео израчунат вредност 
добијен применом основних и корективних елемената ближе уређених Правилником о 
начину утврђивања основице пореза ма имовину на права на непокретностима 
("Службени гласник РС", број 38/2011 и 45/2004) проузроковајући знатно повећање износа 
пореза на имовину физичких лица у односу на претходну годину , донета је нова Одлука о 
порезу на имовину од 10.06.2013. године ("Службени лист општине Сента", број 9/2013) о 
увођењу  нове смањене стопе пореза на имовину физичких лица на територији локалне 
самоуправе , и то: 
 
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге -  0,40%  
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге -  0,30%  
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на 
земљишту: 
 
 
На пореску основицу  Плаћа се на име пореза  
(1)  до 10.000.000 динара   0,30%  

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 
порез из подтачке (1) +  0,6% на износ 
преко 10.000.000 динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара  
порез из подтачке (2) +  1,0% на износ 
преко 25.000.000 динара  

(4) преко 50.000.000 динара  
порез из подтачке (3) +  2,0% на износ 
преко 50.000.000 динара  

 
Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 

("Службени гласник РС", број 47/2013) увођењем нове методе  израчунавања основице 
пореза на имовину за пољопривредно и шумско земљиште, захтева се  смањење  стопе 
пореза  на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге. Основица 
пореза  почев од 1994. године  био петоструки износ катастарског прихода прибављен од 
надлежне службе за катастар непокретности , док од наредне године  вредност земљишта 
утврђује надлежни орган јединице локалне самоуправе множењем корисне површине са 
просечном ценом квадратног метра. 

Предлог стопе пореза на имовину је:  

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне 
књиге -  0,40%  

2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге 
-  0,10%  

3) на права на непокретности пореског обвезника који не води 
пословне књиге, осим на земљишту: 
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На пореску основицу  Плаћа се на име пореза  

(1) до 10.000.000 динара   0,30%  

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 
порез из подтачке (1) +  0,6% на 

износ преко 10.000.000 динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара  
порез из подтачке (2) +  1,0% на 

износ преко 25.000.000 динара  

(4) преко 50.000.000 динара  
порез из подтачке (3) +  2,0% на 

износ преко 50.000.000 динара  

 
Одељење за привреду и финансије, Одсек за локалну пореску администрацију, 

Општинске управе Сента је израдило предлог Одлуке о висини стопе пореза на територији 
општине Сента и исти поднело Општинском већу на разматрање и утврђивање. 

 
Општинско веће је на седници одржаној дана 19. новембра  2013. године утврдило 

предлог Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину у 
предложеном тексту и исти упутило Скупштини општине Сента на разматрање и 
усвајање. 
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Предлог 
На основу члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на 

имовину („Службени гласник РС“, 47/2013) и члана 46. тачка 7. Статута општине 
Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента, на 
седници одржаној дана 29. новембра 2013. године, донела је  
 

 
ОДЛУКУ 

О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ 

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
 
Члан 1. 

Овом одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање 
пореза на имовину на непокретности које се налазе на територији општине Сента. 

 
Члан 2. 

Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима је пореска 
обавеза за непокретности које се налазе на територији општине Сента, настала до 31. 
децембра 2013. године, дужни су да од 01. јануара 2014. године до 31. марта 2014. 
године поднесу пореске пријаве за ту имовину. 
 

Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се на обрасцу ППИ-2. 
 

Члан 3. 
Лице из члана 2. став 1. ове одлуке које не поднесе пореску пријаву у складу са 

чланом 2. ст. 1. и 3. ове одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном у складу са 
законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Сента”.  

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-5/2013-I 
Дана: 29. новембра 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

Чланом 36. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
прописано је да од  01. јануара 2014. године скупштина јединице локалне самоуправе 
може одлуком обавезати пореске обвезнике који не воде пословне књиге да поднесу 
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пореске пријаве, за сву или одређену имовину која је предмет опорезивања порезом на 
имовину на територији те јединице локалне самоуправе ,за коју су обвезници поднели 
и за коју нису поднели пореску пријаву. 

У оквиру јавног рада финансирана са стране Националне алијансе за локални 
економски развој у периоду од 01.06.2011. до 31.08.2011. године јединица локалне 
самоуправе извршила на својој територији  попис непокретности (осим земљишта) и 
ажурирање постојеће базе података. Програм није покрио ни целу територију града,   
не обухватајући  насељених места сеоског типа на територији општине Сента. 

С обзиром да је порез на имовину најмасовнији порески облик, прописивање 
обавезе подношења нових пореских пријава физичким лицима за локалну пореску 
администрацију значи један веома сложен посао ипак је неопходно због знатног 
прилива финансијских средстава у општински буџет по тој основи , с тиме да је 
предлог одсека за локалну пореску администрацију да се одлуком мора бити прописана 
да: 

- обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге (физичка лица) којима 
је за пољопривредно , односно шумско земљиште, пореска обавеза настала до дана 
ступања на снагу овог закона, нису у обавези да за то земљиште подносе пореску 
пријаву,  локална пореска администрација добије те податке сваке године од надлежне 
службе за катастар непокретности, 

- обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге (физичка лица) имају 
обавезу да поднесу пореске пријаве за непокретности (осим пољопривредног и 
шумског земљишта) које се налазе  на територији општине Сента а за које нису 
поднели пореску пријаву до 31.12.2013. године, односно имају право да поднесу 
измењене пореске пријаве за непокретности за које су већ поднели пореску пријаву до 
31.12.2013. године ради корекције података, 

- обвезници су дужни да пријаве подносе после  01. јануара 2014. године, када ће 
бити донети нови обрасци пореских пријава усаглашених са изменама и допунама 
Закона, до 31. марта 2014. године одсеку за локалну пореску администрацију . 
    Одељење за привреду и финансије, Одсек за локалну пореску администрацију, 
Општинске управе Сента је израдило предлог Oдлукe о обавези подношења пореских 
пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде 
пословне књиге, које се налазе на територији општине Сента, и исти поднело 
Општинском већу на разматрање и утврђивање. 

Општинско веће је на седници одржаној дана 19. новембра 2013. године 
утврдило предлог Oдлукe о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза 
на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на 
територији општине Сента у предложеном тексту и исти упутило Скупштини општине 
Сента на разматрање и усвајање. 
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Предлог 
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 

РС“, број: 135/04, 36/2009 и 72/2009-др.), члана 4. Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине („Службени лист општине Сента“, број 17/2009) и члана 7. и 
члана 8. Одлуке о  буџетском фонду за заштиту животне средине („Службени лист општине 
Сента“, бр. 7 /10), а по претходно прибављеној сагласности Министарства енергетика, развоја 
и заштите животне средине, број: 401-00-00153/1/2013-01 од 15. новембра 2013. године 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године, донела   
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 
2013. ГОДИНУ 

I. Овом Одлуком о изменама и допунама програма коришћење средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Сента за 2013. годину утврђују намена и допуне се намена 
и начина коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента 
(у даљем тексту: Фонд) за 2013. годину, намењених за реализацију планова, програма, 
пројеката и других активности у области заштите и унапређења животне средине на 
територији општине Сента у 2013. години. 

II. Средства Фонда из тачке 1. ове Одлуке, у укупном износу од 26.399.319,14 динара, 
оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по 
Одлуци  о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији општине Сента 
("Службени лист општине Сента", бр. 17/09), и то од: 

 
- накнада за заштиту и унапређивање животне  
  средине и накнада за загађивање животне средине 12.450.000,00 динара  
 
- пренета средства из претходне године у износу  13.949.319,14  динара 

 
III. Средства Фонда из тачке 2. ове Одлуке користиће се наменски за финансирање обавеза 

локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине; подстицајних, 
превентивних и санационих програма и пројеката; програма и пројеката праћења стања 
животне средине (мониторинг); програма у вези управљања отпадом; програма заштите и 
развоја природних добара; научноистраживачких програма и пројеката; едукативних програма 
на јачању свести; информисање и објављивање података о стању животне средине; као и 
других активности од значаја за заштиту животне средине у општини. 
 

IV. Не искоришћења средства Буџетског фонда на крају текуће године преносе се у наредну 
годину у складу са чланом 10. Одлуке о  буџетском фонду за заштиту животне средине ( „Сл. 
лист општине Сента“ број 7 /10). 
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Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине користиће се према Одлуци о 
изменама и допунама програма коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Сента за 2013. годину коришћења, и то: 
 
1. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти 
 
Субвенција за израду Регионалне депоније 2.900.000,00
Реализација пројекта санације и рекултивације постојеће градске депоније 450.000,00
Управљање отпадом на градском подручју општине Сента – Набавка 
контејнера за одлагање отпада и остатака  за потребе домаћинства од  5 м3 
и од 1,1 м3 и промотивног материјала у вези отпадом 

1.350.000,00

Набавка канти за смеће за јавне површине од 30-85 л 850.000,00
Уклањање дивљих депонија,  озелењавање и уређење истих 1.000.000,00
Санација дивљих депонија у ромском насељу у Сенти и у Торњошу 
сакупљањем отпада и одвозом на депонију  

450.000,00

Уклањање дивљих депонија путем контејнера од 5 м3 на јавним зеленим 
површинама  

400.000,00

Замена прозора на зградама јавних објеката ради смањења губитака 
топлотне енергије у циљу енергетске ефикасности 

3.950.000,00

Реконструкција црпне станице код градског пречистача за отпадне воде по 
пројектно техничкој документацији 

2.100.000,00

Уништавање амброзије у урбаним срединама као и одржавање истих 1.500.000,00
Набавка садница за дрворед за јавне зелене површине  450.000,00
Одржавање постојећих и новосађених дрвореда на јавним зеленим 
површинама ( садња, заливање и окопавање) 

450.000,00 

Орезивање дрвећа на јавним зеленим површинама 450.000,00
Набавка багремових стубова око садница 400.000,00
Набавка расада цвећа за зелене површине  и радови на одржавању   1.500.000,00
Одржавање и санација отворених канала на територији општине Сента 450.000,00
Израда Локалног еколошког акционог плана 400.000,00
Остале превентивне и подстицајне програме и пројекте за чијом се 
реализацијом укаже потреба 

99.319,14

                                                                                                                  УКУПНО:     19.149.319,14 
 

2. Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) на територији 
општине Сента 
 
Мониторинг комуналне буке    800.000,00
Мониторинг квалитета ваздуха  1.700.000,00
Инспекцијско мерење буке    300.000,00
Инспекцијско мерење квалитета реке Тисе   300.000,00
Мерење у случају хемијског удеса   150.000,00

 
За реализацију ових програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и научним 
организацијама и установама у складу са прописима. 
                                                                                                                УКУПНО:    3.250.000,00 
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3. Програм заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине 
Сента 
 
Куповина додатних делова акустичног апарата за утврђивање 
здравственог стања дрвећа 

   200.000,00

УКУПНО:    200.000,00 
 
4. Научно-истраживачки програми и пројекти у области заштите животне средине 
 
Суфинансираће се научно-истраживачки пројекти из области животне средине за које постоји 
потреба и интерес да се реализују на територији општине Сента, а који дају применљиве 
научне резултате у краћем временском периоду, уз конкретна решења која доприносе заштити 
и унапређењу животне средине на територији општине Сента. 
Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса уколико постоји потреба и интерес 
да се реализују на територији општине Сента. 
 
Научно-истраживачки програми и пројекти 50.000,00

УКУПНО:          50.000,00 
 

5. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине 
 
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 
средине, орган надлежан за заштиту животне средине Општинске управе, самостално или у 
сарадњи са другим органима Општинске управе, организацијама и службама, школама, 
стручним и научним организацијама или појединцима и невладиним организацијама, 
организоваће се или ће се узети учешће на предавањима, семинарима и трибинама из области 
заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних догађаја и датума из области 
заштите животне средине: 
 

- Сајмови заштите животне средине 
- Дан планете Земље 
- Дан заштите животне средине 
- Светски дани без аутомобила 
- Дан климатских промена 
- Дан екологије Србије 
- Други значајни датуми, догађаји, манифестације, акције и пројекти 
- Котизација за семинаре, трошкови смештаја као и дневница 

 
Акција  за „Чистију Сенту“ 100.000,00
Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне 
средине 

250.000,00

Набавка кеса од природног материјала 50.000,00
Котизација за семинаре, трошкови смештаја као и дневница 100.000,00
Израда и постављање едукационих табли 250.000,00
Рачунарска опрема за потребе Одсека за заштиту животне средине 300.000,00
Електронска опрема за потребе Одсека за заштиту животне средине 100.000,00
Канцеларијски материјал за потребе Одсека за заштиту животне средине 100.000,00
Потрошни материјал за потребе Одсека за заштиту животне средине 50.000,00
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Набавка службеног одећа по важећем Правилнику  100.000,00
Набавка апарата за мерење буке за потребе Одсека за заштиту животне 
средине 

300.000,00

Набавка моторног возила за потребе запослених на пословима заштите 
животне средине и за потребе инспекције заштите животне средине 
(инспекцијски надзор и рад на терену) Општинске управе Сента 

740.000,00

Додатна опрема аутомобила 260.000,00
                                                                                                                   УКУПНО:   2.700.000,00 

 
6. Програми и пројекти из области заштите животне средине намењени цивилном 
сектору, невладиним организацијама и школским установама на територији општине 
Сента 
 
Програми и пројекти из области заштите животне средине намењени 
цивилном сектору, невладиним организацијама и школским установама 

100.000,00

УКУПНО:   100.000,00 
7. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 
 
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању 
животне средине, јавности рада надлежног органа за заштиту животне средине и јачања свести 
о значају заштите животне средине поставиће се Интернет презентација надлежног органа за 
заштиту животне средине. 
Истовремено ће се обавештавање јавности о стању животне средине вршити и путем 
средстава јавног информисања. 
 
Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне 
средине 

50.000,00

УКУПНО:          50.000,00 
8. Трошкови  реализације Програма: 
 
 
Услуга месечне наплате накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине од грађана на територији општине  Сента  по Уговору о пружању 
услуга 

900.000,00

                                                                                                                 УКУПНО:         900.000,00 
 

V. Финансирање или суфинансирање активности из тачке III ове Одлуке вршиће се у 
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине на територији општине Сента. 

 
VI. Када се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу, 

расходи ће се остварити по приоритетима које утврди Председник општине Сента, и то: 
обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе. 

 
VII. Средства из тачке  II ове Одлуке могу да се увећају за износ донација и прихода из других 

извора, која ће се користити у складу са овим програмом.  
 

VIII. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 
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појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за заштиту животне средине 
Општинске управе Сента. 

 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

     
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 501-37/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

  
О б р а з л о ж е њ е: 

 
Према члану 100. Законa о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 135/04, 
36/2009 и 72/2009-др. Закони и 43/2011- одлука УС) јединица локалне самоуправе је дужна да 
отвори буџетски фонд у складу са законом којим се уређује буџетски систем. 
Средства буџетског фонда користе се наменски, за финансирање акционих и санационих 
планова у складу са Националним програмом, односно за финансирање програма и планова 
јединице локалне самоуправе из члана 68. овог Закона. 
 
Општинско веће општине Сента је дана 19. новембра 2013. године донело закључак којим се 
утврђује предлог Одлуке о изменама и допунама програма коришћење средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Сента за 2013. годину и исти се упућује 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
 
На основу изложеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање Одлуке о 
изменама и допунама програма коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Сента за 2013. годину. годину у предложеном тексту. 
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Предлог 
На основу члана 18. става 1. тачке 7. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр 118/2012), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 32. става 1. тачке 8. Статута општине 
Сенте ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној дана  29. новембра 2013. донела је 
 
 

   З А К Љ У Ч А К  
 о усвајању Годишњег извештаја о пословању Јавног комуналног стамбеног 

предузећа Сента за 2012. годину 
 
 
I 

 
Усваја се Годишњег извештаја о пословању Јавног комуналног стамбеног 

предузећа Сента за 2012. годину. 
 
 

II 
 

Овај Закључак објављује се у “Службеном листу општине Сента”. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 023-26/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
                                             
 
 
 На основу члана 18. става 1. тачке 7. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр 118/2012), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалнојх самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана члана 23. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), предузећа,  установе  и  друге  
организације  које  врше  јавну  службу  дужне  су  да, најмање једном годишње 
подносе Скупштини општине извештај о свом раду. Управни одбор Јавног комуналног 
стамбеног предузећа Сента је претходно усвојио овај извештај.    

Општинско веће је на седници одржаној дана 12.11.2013. године утврдило 
предлог Закључка о усвајању Годишњег извештаја о пословању Јавног комуналног 
стамбеног предузећа Сента за 2012. годину у предложеном тексту и исти упутило 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
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Предлог 

На основу члана 10. става 2. Закона о штрајку („Службени лист СРЈ“, број 29/96, 
„Службени гласник РС“, број 101/2005 – други закон и 103/2012 – одлука УС РС), члана 
32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/2007), члана 46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента”, број 5/2011) и члана 91. става 6. Одлуке о условима и начину производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Општине Сента”, бр. 
16/2013 и 18/2013), Скупштина општине Сента на седници одржаној 29. новембра  2013. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

«ЕЛГАС» СЕНТА 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком одређује се минимум процеса рада за време штрајка у Јавном 

предузећу „ЕЛГАС“ Сента.  
 

Члан 2. 
 
Под штрајком се подразумева прекид рада који запослени организују ради својих 

професионалних и економских интереса по основу рада. 
Одлуку о ступању у штрајк или у штрајк упозорења доноси орган репрезентативног 

синдиката ЈП „ЕЛГАС“ одређен општим актом синдиката или већина запослених. 
Штрајк упозорења  може трајати најдуже један сат.  
Одлуком о ступању у штрајк утврђују се: захтеви запослених, време почетка 

штрајка, место окупљања учесника у штрајку ако се штрајк испољава окупљањем 
запослених и штрајкачки одбор који заступа интересе запослених и у њихово име води 
штрајк.  

Штрајкачки одбор и представници органа којима је штрајк најављен дужни су да, 
од дана најаве штрајка и за време штрајка, покушају да споразумно реше настали спор.  

 
Члан 3. 

 
Запослени „ЕЛГАС“-а који обављају делатности од јавног интереса или делатности 

чији би прекид рада због природе посла могао да угрози живот и здравље људи или да 
наноси штету великих размера могу почети штрајк ако се обезбеди минимум процеса рада 
који обезбеђује сигурност људи и имовине или је незаменљив услов живота и рада грађана 
или рада другог предузећа, односно правног или физичког лица које обавља привредну 
или другу делатност или услугу. 

Под делатностима од јавног интереса подразумевају се нарочито следеће 
комуналне делатности: 

- обезбеђивање јавног осветљења,  
- димничарске услуге и  
- дистрибуција топлотне енергије.  
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Члан 4. 

 
Минимум процеса рада за време штрајка у Јавном предузећу „ЕЛГАС“ Сента 

утврђује се у 100 %-ној мери у вршењу послова који су незаменљив услов живота и рада 
грађана или рада другог предузећа, односно правног или физичког лица које обавља 
привредну или другу делатност или услугу, односно чија би обустава због природе посла 
могао да угрози живот и здравље људи или би нанео штету великих размера или би довео 
у питање сигурност људи односно имовине.  

Минимум процеса рада за време штрајка у Јавном предузећу „ЕЛГАС“ Сента 
утврђује се у 100%-ној мери и за вршење потребних послова за отклањање тешких 
хаварија односно неправилности чије би не отклањање могао да доведе до последице 
којим би се угрожавао живот и здравље људи или би нанео штету великих размера или би 
довео у питање сигурност људи односно имовине.  

Изузев послова описаних у ставу 1. и 2. овог члана, минимум процеса рада за време 
штрајка у Јавном предузећу „ЕЛГАС“ Сента при вршењу комуналних делатности из 
става 2. члана 3. ове одлуке утврђује се према следећем: 

1. Јавно осветљење обезбедиће се са 33% редовног капацитета. 
2. Димничарске услуге обезбедиће се са 33% редовног капацитета. 
3. Минимум процеса рада за делатност дистрибуције топлотне енергије утврђује 

се искључиво за грејну сезону и то према следећем (у зависности од 
температуре по Целзијевој скали): 

- при спољној температури од 0 степени и вишој утврђује се са 60% потребног 
капацитета у периоду од 6-11 и од 16-20 часова;  

- при спољној температури испод 0 степени, али не нижој од минус 10 степени 
потребног капацитета утврђује се са 60% у току дневног режима грејања;  

- при спољној температури испод минус 10 степени утврђује се са најмање 80% 
потребног капацитета у току дневног режима грејања. 

Рад дежурне телефонске службе за пријаву хаварија на дистрибутивном систему 
топлотне енергије треба да се обезбеди 24 сата дневно. 

Сви остали послови везани за дистрибуцију топлотне енергије обављаће се са 50% 
запослених на тим пословима током осмочасовног радног времена.    

 
Члан 5. 

 
У делатностима из члана 3. ове Одлуке штрајкачки одбор дужан је да за време 

штрајка сарађује с послодавцем ради обезбеђења минимума процеса рада. 
Запослени који обављају послове из члана 3. ове Одлуке дужни су да за време 

штрајка извршавају налоге послодавца. 
Ако запослени описан у претходном ставу одбија да изврши налог послодавца ради 

обезбеђења минимума процеса рада, тиме чини повреду радне дужности за коју се може 
изрећи дисциплинска мера, укључујући и меру престанка радног односа. 
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Члан 6. 
 

У делатностима из члана 3. ове одлуке штрајк се најављује послодавцу, оснивачу и 
надлежном државном органу односно надлежном органу локалне самоуправе најдоцније 
десет дана пре почетка штрајка, достављањем одлуке о ступању у штрајк и изјаве о 
начину обезбеђивања минимума процеса рада, у складу са споменутим чланом 3. ове 
Одлуке. 

   
 Члан 7. 

 
Послодавац и представници надлежног државног органа односно Општинског већа 

Општине Сента поред обавеза из става 5. члана 2. ове одлуке, обавезни су да у периоду од 
најаве штрајка до дана одређеног за почетак штрајка понуде предлог за решавање спора и 
да с тим предлогом упознају запослене који су најавили штрајк и јавност. 

 
Члан 8. 

 
Начин обезбеђивања минимума процеса рада, у смислу члана 3. ове одлуке 

утврђује се општим актом послодавца и то у складу са колективним уговором, ако у 
времену, за који се штрајк најављује, постоји важећи колективни уговор. 

Запослене који су дужни да раде за време штрајка ради обезбеђења минимума 
процеса рада у смислу члана 5. ове одлуке, по прибављеном мишљењу штрајкачког 
одбора, одређује директор предузећа најдоцније пет дана пре почетка штрајка. 

Ако се најдоцније пет дана пре почетка штрајка не обезбеде услови из члана 3. и 
става 1. овог члана, Општинско веће општине Сента ће до дана одређеног за почетак 
штрајка утврдити мере и начин за испуњење тих услова.     
 

Члан 9. 
 

За остале делатности Јавног предузећа „ЕЛГАС“ Сента, за које минимум процеса 
рада није утврђен члановима 3.-8. ове одлуке, не утврђује се минимум процеса рада за 
време штрајка. 

 
Члан 10. 

 
Обавезује се надлежни орган ЈП „ЕЛГАС“ да до краја 2013. године доноси општи 

акт којим ће утврдити начин обезбеђивања минимума процеса рада и да до тог рока исти 
достави надлежном органу општинске управе.   

    
Члан 11. 

 
Ову одлуку треба објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 
Чланом 91. став 6. Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања 
топлотном енергијом („Службени лист Општине Сента”, бр. 16/2013 и 18/2013) донетом 
од стране Скупштине општине у октобру текуће године прописано је: „Надлежни орган 
Општине Сента, најкасније до 30. новембра 2013. године донеће акт којим се регулише 
које делатности спадају у минимум процеса рада, споменутог у члановима 47. и 82. ове 
Одлуке.“ 
 
Према члану 10. став 1. Закона о штрајку („Службени лист СРЈ“, број 29/96, „Службени 
гласник РС“, број 101/2005 – други закон и 103/2012 – одлука УС РС) запослени који 
обављају делатност из члана 9. овог закона (тј. који обављају делатности од јавног 
интереса или делатности чији би прекид рада због природе посла могао да угрози живот и 
здравље људи или да нанесе штету великих размера) могу почети штрајк ако се обезбеди 
минимум процеса рада који обезбеђује сигурност људи и имовине или је незаменљив 
услов живота и рада грађана или рада другог предузећа, односно правног или физичког 
лица које обавља привредну или другу делатност или услугу. Према ставу 2. истог члана 
минимум процеса рада, у смислу става 1. овог члана, за јавне службе и јавна предузећа 
утврђује оснивач, а за другог послодавца – директор, при чему се полази од природе 
делатности, степена угрожености живота и здравља људи и других околности значајних за 
остваривање потреба грађана, предузећа и других субјеката (годишње доба, туристичка 
сезона, школска година и др.).    
 
Према члану 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007) и члану 46. став 1. тачка 33. Статута Општине Сента 
(„Службени лист Општине Сента”, бр. 5/2011) Скупштина општине, у складу са законом 
обавља и друге послове утврђене законом  и статуом. 
 
Сходно горњим одредбама стручна служба Одељења за грађевинске послове Општинске 
управе општине Сента израдила је Нацрт Одлуке о минимуму процеса рада за време 
штрајка у Јавном предузећу „ЕЛГАС“ Сента. Нацрт споменуте Одлуке достављен је 
репрезентативном синдикату ЈП „ЕЛГАС“ како би репрезентативни синдикат могао да 
достави своје мишљење у вези истог као и своје примедбе и предлоге у вези тог 
документа, како би их оснивач могао да узме у обзир при утврђивању минимума процеса 
рада, сходно ставу 3. члана 10. Закона о штрајку („Службени лист СРЈ“, број 29/96, 
„Службени гласник РС“, број 101/2005 – други закон и 103/2012 – одлука УС РС). 
 
Представник репрезентативног синдиката ЈП „ЕЛГАС“ Сента као и директор предузећа 
позвани су да учествују на седници стручњака који су добили задатак да израде опште 
акте у вези несметаног одвијања система даљинског грејања у Општини Сента дана 14. 11. 
2013. године и да своје мишљење, примедбе и предлоге доставе писмено до почетка 
седнице или усмено на самој седници. На тој седници Ласло Бене, представник 
репрезентативног синдиката ЈП „ЕЛГАС“ изнео је мишљење према којем се 
репрезентативни синдикат слаже са предложеним текстом одлуке. 
 
Општинско веће општине Сента као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
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општине Сента, својим закључком утврдило је предлог ове одлуке и упутило је 
Скупштини општине Сента на разматрање и доношење.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
и мишљења Одбора за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и екологију и Одбора 
за статут и нормативна акта Скупштине општине Сента, донела је одлуку као у 
диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 023-27/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 18. става 1. тачке 7. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр 118/2012), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 32. става 1. тачке 8. Статута општине 
Сенте ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној дана  29. новембра 2013. донела је 
 
 

   З А К Љ У Ч А К  
 о усвајању Годишњег извештаја о пословању ЈП „Елгас“ Сента за 2012. годину 

 
 
I 

 
Усваја се Годишњег извештаја о пословању ЈП „Елгас“ Сента за 2012. годину. 

 
II 

 
Овај Закључак објављује се у “Службеном листу општине Сента”. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 023-25/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
                                             
 
 На основу члана 18. става 1. тачке 7. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр 118/2012), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалнојх самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана члана 23. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), предузећа,  установе  и  друге  
организације  које  врше  јавну  службу  дужне  су  да, најмање једном годишње 
подносе Скупштини општине извештај о свом раду. Управни одбор ЈП „Елгас“  Сента 
је претходно усвојио овај извештај.    

Општинско веће је на седници одржаној дана 12.11.2013. године утврдило 
предлог Закључка о усвајању Годишњег извештаја о пословању ЈП „Елгас“ Сента за 
2012. годину у предложеном тексту и исти упутило Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање. 
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Предлог                         
На основу члана 32. става 1. тачке 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007), члана 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник 
РС“ бр. 45/2013) и члана 46. става 1. тачке 7 Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента, на својој седници, одржаној 29. 
новембра 2013. године доноси 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
1. Именује се Савет за здравље општине Сента, на мандатни период од 4 (четири) 

године у саставу: 
 Михаљ Короди, представник локалне самоуправе     - за председника 
 Хајналка др. Бало, представник здравствене установе    - за члана, 
 Норберт Микуш, представник здравственe установе    - за члана, 
 Терезиа Шандор, представник удружења грађана из реда пацијената  - за члана                        
 Бранислава Комлушки, представник Републичког фонда за здравствено осигурање - за члана. 

 
2. Задатак Савета из става 1 овог решења је да:   
1) разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу 

достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;  
2) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора 

здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и 
даје одговарајуће препоруке;  

3) разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената 
на територији јединице локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту и промоцију 
права пацијената;  

4) подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права 
пацијената надлежном органу јединице локалне самоуправе, као и министарству 
надлежном за послове здравља, а на територији Аутономне покрајине и органу управе 
надлежном за послове здравља.  

5) да ради информисања и остваривања потребне сарадње, извештај из става 2. 
тачка 4) овог решења доставља Заштитнику грађана.  
 

3. Чланови Савета за здравље обавезни су да у свом раду поступају у складу са 
прописима којима се уређује заштита података о личности.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 5-2/2013-I 
Дана: 29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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О б р а з л о ж е њ е : 
 

У смислу новог Закона о заштити пацијената (“Службени гласник РС”, бр. 
45/2013), од сада заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе, 
одређивањем лица које обавља послове саветника пацијената и образовањем Савета за 
здравље. Заштиту права осигураног лица обезбеђује и организација здравственог 
осигурања код које је то лице здравствено осигурано, а начин и поступак заштите права из 
здравственог осигурања својим општим актом ближе уређује организација здравственог 
осигурања. 

На овај начин законодавац је заштиту права пацијената пренео на саветника 
пацијената, Савет за здравље и организацију здравственог осигурања која одлуком 
Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси општи акт о 
заштити права својих осигураних лица као пацијената. 

Нови Закон о правима пацијената (“Службени гласник РС”, бр. 45/2013), по први 
пут, у одређене послове везане за заштиту права пацијената укључује Савет за здравље, 
образован у јединици локалне самоуправе, кога поред представника локалне самоуправе, 
чине и представници удружења грађана из реда пацијената, здравствених установа са 
територије јединице локалне самоуправе, као и надлежне филијале Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 

Савет за здравље обавља следеће задатке из области заштите права пацијената, и 
то:  

1) разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу 
достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;  

2) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора 
здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и 
даје одговарајуће препоруке; 

3) разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената 
на територији јединице локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту и промоцију 
права пацијената; 

4) подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права 
пацијената надлежном органу јединице локалне самоуправе, Заштитнику грађана као и 
министарству надлежном за послове здравља, а на територији Аутономне покрајине и 
органу управе надлежном за послове здравља (члан 42. ст. 1. и 2). 
Закон не уређује начин избора чланова Савета за здравље (ко бира чланове, услове и 
критеријуме избора), начин рада и процедуру при доношењу оцене да ли је дошло до 
повреде права пацијената.  

Позитивно је што су у рад Савета за здравље укључени представници удружења 
грађана из реда пацијената зато што то може оснажити њихову улогу у креирању 
здравствених политика. 

Чланови Савета за здравље обавезни су да у свом раду поступају у складу са 
прописима којима се уређује заштита података о личности.  

Општинско веће општине Сента, закључком од 30. октобра 2013. године утврдило 
је предлог Решења о именовању Савета за здравље општине Сента и предлаже Скупштини 
општине Сента доношење Решења о именовању Савета за здравље општине Сента. 
 

11



Предлог 
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), члана 46. тачка 10. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној  29. новембра 2013. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА "СНЕЖАНА-
HÓFEHÉRKE" У СЕНТИ 

 
I. 

Разрешавају се чланови Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у 
Сенти и то: 

- Акош Фодор – представник  родитеља и 
- Корнелија Лашу Јухас - представник родитеља. 

 
II. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Према члану 53. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у предшколској 
установи јесте управни одбор. 

Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања установе чине по три 
представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда 
запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – 
наставничко и педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним 
изјашњавањем. 

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу 
органа управљања – коначно је у управном поступку. 

Према члану 55 став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган 
управљања установе, на лични захтев члана, као и ако овлашћени предлагач покрене 
иницијативу за разрешење појединог члана органа управљања због престанка основа по 
којем је именован у орган управљања. 
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Према члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом  именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установа чији је оснивач. 

Дана 16.10.2013. године установа је доставила Одељењу за општу управу и 
друштвене делатности Општинске управе општине Сента предлог за разрешење Акоша 
Фодора и Корнелије Лашу Јухас , представника Савета родитеља чланства Управног 
одбора установе. Акош Фодор је тражио разрешење из личних разлога, док разлог за 
разрешење Корнелије Лашу Јухас је то да именованој престаје статус родитеља у 
установи. 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента предложило је разрешење предложених представника 
родитеља чланства Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине 
Сента, за разрешење чланова Управног  одбора установе, донела је решење као у 
диспозитиву. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-92/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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Предлог 
На основу члана 54. става 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), члана 46. тачка 10. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 29. новембра 2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА 

"СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE" У СЕНТИ 
 

I. 
За  чланове Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти  именују 

се: 
- Маргит Калаи, са пребивалиштем у Богарашу,– као представник родитеља на 
предлог Савета родитеља установе и 
- Агнеш Мадарас, са пребивалиштем у Сенти,– као представник родитеља на 
предлог Савета родитеља установе. 

 
II. 

Мандат чланова Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти траје 
до истека мандата чланова Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти , 
именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 020-104/2012-I од 29.10.2012. 
године.  
 

III. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Према члану 53. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у предшколској 
установи јесте управни одбор.  

Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања установе чине по три 
представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда 
запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – 
наставничко и педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним 
изјашњавањем. 

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу 
органа управљања – коначно је у управном поступку. 
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Према члану 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) мандат органа управљања траје 4 године. 

Према члану 55 став 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) изборни период новоименованог 
појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања. 

Према члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установа чији је оснивач. 

Дана 16.10.2013. године установа је  доставила Одељењу за општу управу и 
друштвене делатности Општинске управе предлог за именовање Маргите Калаи и Агнеша 
Мадарас као представника Савета родитеља у Управни одбор Дечјег вртића "Снежана-
Hófehérke" у Сенти.  

Уз допис је приложен записник са седнице Савета родитеља одржаној дана  
26.09.2013. године на којој је за чланове Управног одбора из реда родитеља  предложени 
Маргит Калаи и Агнеш Мадарас као представници родитеља у Управни одбор установе. 

За предложене кандидате затражени су подаци из казнене евиденције од Подручне 
полицијске управе Кикинда МУП-а Републике Србије, као и њихове изјаве да не постоје 
законске сметње за њихово именовање. Из Дирекције полиције Полицијске управе у 
Кикинди је стигло обавештење да према подацима из казнене евиденције нема података 
који би могли бити препрека за именовање. Општинско веће општине Сента, као 
овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине Сента предложило је 
именовање Маргите Калаи и Агнеша Мадарас као представника родитеља за чланове 
Управног одбора установе. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине 
Сента, за именовање чланова Управног одбора установе, донела је решење као у 
диспозитиву. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-93/2013-I 
Дана: 29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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                                                                                                                          Предлог                             
На основу члану 3. став 1. и члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени 

гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 130. став 1. и 3. и члана 137. став 1. и 3. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 
и 99/2010), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС" 
бр. 129/2007), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента", број 5/2011) и члана 25. став 1. и 2. Статута Апотеке Сента („Службени лист општине 
Сента", бр. 20/2010), Скупштина општине Сента на  седници одржаној дана  29. новембра  2013. 
године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ  СЕНТА 
 
 
                                                     I. 
 

РАЗРЕШУЈЕ СЕ дужности члана Управног одбора Апотеке Сентa , и  то:  
- Ида Цегледи са пребивалиштем у Сенти,, улица Браће Леви ,број 9. 

                                                                                                                        
                                                                                                                                         
                                                                                                             I I.  

 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине  Сента".  

 
                   

Образложење: 
 
 

Према члану 3. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 42/91 и 
71/94) ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог 
законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, 
ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене 
бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе.  

 
Према члану 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 

42/91 и 71/94) управни одбор установе именује и разрешава оснивач.  
 

Према члану 130. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 и 99/2010) органи здравствене установе су: 
директор, управни одбор и надзорни одбор. Директора, заменика директора, чланове 
управног одбора и надзорног одбора здравствене установе именује и разрешава оснивач.  

 
Према члану 137. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 и 99/2010) управни одбор у дому здравља, 
апотеци, заводу и заводу за јавно здравље има пет чланова од којих су два члана из 
здравствене установе, а три члана су представници оснивача. Најмање један члан из реда 
запослених у управном одбору мора бити здравствени радник са високом стручном спремом.  

 
Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС", бр. 129/2007) и члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента", бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и 
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надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.  
 

Према члану 25. став 1. и 2. Статута Апотеке Сента („Службени лист општине 
Сента", бр. 20/2010) Управни одбор је орган управљања Апотеке. Управни одбор има 5 
чланова од којих су два члана из реда запослених у Апотеци. Најмање један члан Управног 
одбора из реда запослених мора бити здравствени радник са високом школском спремом.  
 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента предложило је разрешење Иде Цегледи дужности члана 
Управног одбора Апотеке Сента.  
 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за  разрешење чланова Управног одбора Апотеке Сента, донела је решење као у 
диспозитиву.  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-99/2013-I 
Дана: 29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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Предлог                         
 На основу члану 3. став 1. и члана 20. став 1. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 130. став 1. и 3. и члана 137. став 1. и 3. 
Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 
88/2010 и 99/2010), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС", бр. 129/2007), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Сента („Службени 
лист општине Сента", број 5/2011) и члану 25. став 1. и 2. Статута Апотеке Сента 
(„Службени лист општине Сента", бр. 20/2010), Скупштина општине Сента на седници 
одржаној дана  29. новембра 2013. године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ СЕНТА  
 

I. 
 

ИМЕНУЈE СЕ за чланa Управног одбора Апотеке Сента, и то:  
       - Зита др. Вебер,са пребивалиштем у Сенти,ул. Кошут Лајоша,  бб. 

 
II. 

 
Мaндат члана Управног одбора Апотеке Сента траје до истека мандата чланова 

Управног одбора Апотеке Сента именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 020-
23/2011-I од 03. 03. 2011. године.  
                                                                                                                    

III. 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента".  
 

Образложење:  
 

Према члану 3. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 42/91 и 
71/94) ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог 
законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, 
ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене 
бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе.  

Према члану 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 42/91 и 
71/94) управни одбор установе именује и разрешава оснивач.  

Према члану 130. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 и 99/2010) органи здравствене установе су: 
директор, управни одбор и надзорни одбор. Директора, заменика директора, чланове 
управног одбора и надзорног одбора здравствене установе именује и разрешава оснивач.  

Према члану 137. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 и 99/2010) управни одбор у дому здравља, 
апотеци, заводу и заводу за јавно здравље има пет чланова од којих су два члана из 
здравствене установе, а три члана су представници оснивача. Најмање један члан из реда 
запослених у управном одбору мора бити здравствени радник са високом стручном спремом.  

Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС", бр. 129/2007) и члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
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Сента", бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.  

Према члану 25. став 1. и 2. Статута Апотеке Сента („Службени лист општине Сента", 
бр. 20/2010) Управни одбор је орган управљања Апотеке. Управни одбор има 5 чланова од 
којих су два члана из реда запослених у Апотеци. Најмање један члан Управног одбора из реда 
запослених мора бити здравствени радник са високом школском спремом.  

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина  
општине Сента предложило је именовање Зите др. Вебер за члана Управног одбора Апотеке 
Сента. Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента 
за именовање члана Управног одбора Апотеке Сента, донела је решење као у диспозитиву.  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. Против 
овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-100/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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