
На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1.Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 9/2002, 33/2004, 135/2004 i 62/2006), члана 85. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 – пречишћени текст), 
Скупштина општине Сента на седници 26.03.2007.године доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА О ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком се врше измене и допуне Статута општине Сента (у даљем 
тексту:Статут) ради усклађивања са законом. 
 

Члан 2. 
 
Члан 59. став 2. Статута мења се и гласи: „ Средства буџета општине Сента 
обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу 
задуживања и других прихода и примања утврђених законом.“ 
 

Члан 3. 
 
Члан 60. Статута мења се и гласи: „Сви приходи општине су општи приход буџета 
општине и могу се користити за било коју намену, у складу са законом и одлуком о 
буџету општине, сем оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом.“ 
 

Члан 4. 
 
У члану 61. након става 3 Статута. додаје се нови став 4. који гласи: „ Налогодавац 
за извршење буџета је председник општине, односно лице кога он овласти.“ 
У члану 61. Статута досадашњи став 4. постаје став 5. 

 
Члан 5. 

 
Члан 62. Статута мења се и гласи: „ Стопе извроних прихода, као и начин и мерила 
за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина општине 
својом одлуком, у складу са законом.  
Одлука из претходног става се доноси након одржавања јавне расправе, а може се 
мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета општине за 
наредну годину. 
Изузетно, одлука из става 2. овог члана може се изменити и у случају доношења, 
односно измене закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи 
општине. 
Одлука се објављује на начин на који се објављују акти органа општине.“ 



 
Члан 6. 

 
Члан 63. Статута мења се и гласи: „Ради решавања одређених питања од 
непосредног интереса за локално становништво може се увести самодопринос за 
територију општине или један њен део. 
Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе референдумом, у складу са 
прописима којима је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана, ако 
законом о финансирању локалне самоуправе није другачије одређено.“ 
 

Члан 7. 
 
У члану 64. став 2. Статута бришу се речи:„за доношење општих аката“ и уместо 
њих додају се речи: „ за доношење Статута“. 
 

Члан 8. 
 
У члану 66. став 1. тачка 5. Статута на крају реченице брише се зарез и додају се 
следеће речи: „ као и лица која се ослобађају те обавезе,“ 
 

Члан 9. 
 
У члану 69. став 2. Статута након речи „грађана“ додају се речи: „пензије остварене 
у земљи и иностранству,“. 
 

Члан 10. 
 
Остале одредбе Статута остају непромењене. 
 

Члан 11. 
 
Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“ и ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања. 
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