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154. 
На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број  9/2002, 
87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47. Закона о јавним приходима и јавним расходима 
("Службени гласник РС", број 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 54/99, 22/2001 и 33/2004), 
члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС " број  129/07), 
и члана 11 став 1.тачка 3. и члана 78. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента " 
број  1/2006 -  пречишћен текст 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници 
одржаној дана 30.12.2009. године донела је: 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 

Члан 1. 
Укупна примања буџета општине Сента  за 2009.годину (у даљем тексту: буџет) утврђује се у 
износу од 619.275.140,00 динара.  

Члан 2. 
Буџет за 2009.годину састоји се од: 
1. Укупна примања буџета у износу од 540.616.000,00 динара 
2. Примања корисника из других извора у износу од 78.659.140,00 динара 
 

Члан 3. 
Приходи и примања буџета по изворима, планирају се у следећим износима, и то : 

Група Економска 
класификација Примања        План 

        2009 
1 2 3 4 
I  ПОРЕЗИ  
    
 321 ВИШКОВИ ПРИХОДА 9 254 000 
 321121 Вишкови прихода-претходна година 9 254 000 
    

 711 
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 167 067 000 

 711110 Порез на зараде 123 587 000 
 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 10 100 000 
 711140 Порез на приходе од имовине 12 500 000 
 711180 Самодопринос из прих. лица од самосталне делатности 1 380 000 
 711190 Порез на друге приходе 19 500 000 
    
    
 712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА  500 000 
 712110  Порез на фонд зарада  500 000 
     
 713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 44 800 000 
 713120 Порез на имовину 26 500 000 
 713310 Порез на наслеђе и поклон  1 500 000 
 713420 Порез на капиталне трансакције 16 600 000 
 713610 Порез на акције на име и уделе 200 000 
    
 714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 23 700 000 
 714400 Порези на појединачне услуге 1 300 000 
 714500 Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употр. 22 400 000 
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 716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 6 150 000 
 716110 Комунална такса на фирму 6 150 000 
 730  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 98 000 000 
 733150 Текући трансфери од других нивоа власти  81 000 000 
 733250 Капитални трансфери од других нивоа власти 17 000 000 
 731 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА   874  000 
 731151 Текуће донације од иностраних држава општини 874 000 
 732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 484 000 
 732100 Текуће донације од међ.орг.у корист нивоа општина 358 000 
 732251 Капиталне донације од међународних оргаснизација 126 000 
   СВЕГА I :  350 829 000 

II  ДРУГИ ПРИХОДИ  
 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 104 421 000 
 741150 Камате на средства буџета општине 5 000 000 
 741510 Накнада за коришћење минералних сировина 2 000 000 

 741520 
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног 
земљишта 62 911 000 

 741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 33 510 000 

 741550 
Накнада за коришћење добара од општинског  интереса у 
произв.нафте и гаса 1 000 000 

    
 742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 31 000 000 

 742150 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа у корист 
нивоа општина  18 500 000 

 742250 Таксе у корист нивоа општина 12 480 000 

 742350 
Приходи општ. органа од споредне продаје доб. и усл.које 
врше држ.нетр.јед. 20 000 

    

 743  
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ  1 000 000 

 743350 
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа 
општина 1 000 000 

    

 744 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА 3 000 000 

 744150 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 3 000 000 
    
 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 29 856 000 
 745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 29 856 000 
    
 770 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 2 000 000 
 771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2 000 000 
 911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 13 510 000 
 911451 Примања од задужаивања од пословних банака у земљи 13 510 000 

 921 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 5 000 000 

 921950 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 
корист нивоа општ. 5 000 000 

   СВЕГА II :  189 787 000 

  
ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ БУЏЕТА 540 616 000  

  

ПРИХОДИ 
КОРИСНИКА ИЗ 
ДРУГИХ ИЗВОРА  78 659 140  

  У К У П Н О :  619 275 140  
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Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима и то:  
Економ.   План Планови    
класи- Опис буџета буџетских Укупно 
фикац.   2009 корисника   

1 2 3 4 3 
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 184 604 500 14 646 910  199 251 410 
411 Плате и додаци запослених 143 303 900 7 705 100 151 009 000 
412 Соц. доприноси на терет послодавца 25 317 200 3 777 810 29 095 010 
413 Накнаде у натури  300 000 300 000 
414 Социјална давања запосленима 6 797 500 1 560 000 8 357 500 
415 Накнада трошковa за запослене 8 906 900 1 304 000 10 210 900 
416 Награде,бонуси и ост.пос.расходи 279 000  279 000 

        
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 63 477 900 15 710 640 79 188 540 
421 Стални трошкови 29 081 000 6 147 300 35 228 300 
422 Трошкови путовања 1 889 800 318 450 2 208 250 
423 Услуге по уговору 18 050 900 1 984 000 20 034 900 
424 Специјализоване услуге 3 013 000 1 946 000 4 959 000 
425 Текуће поправке и одржавање 2 080 500 1 383 270 3 463 770 
426 Материјал 9 362 700 3 931 620 13 294 320 

     
43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0 382 590 382 590 
431 Употерба основних средстава  382 590 382 590 

     
44 ОТПЛАТА КАМАТА 16 482 000 21 000 16 503 000 
441 Отплата домаћих камата 16 482 000  16 482 000 
444 Пратећи трошкови задуживања  21 000 21 000 

     
45 СУБВЕНЦИЈЕ 103 285 000 0 103 285 000 
451 Субвенције јавним нефин.предуз. 103 285 000  103 285 000 

     
46 ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 62 843 000 4 658 000 67 501 000 
463 Трансфери осталим нивоима власти 25 787 000  25 787 000 
465 Остале донације дотације и трансфери 37 056 000 4 658 000 41 714 000 

     
47 ПРАВА И СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 11 886 000 0 11 886 000 
472 Накнаде за  социјалну заштиту 11 886 000  11 886 000 

     
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 28 596 100 80 000 28 676 100 
481 Дотације навладиним организацијама 25 102 100  25 102 100   
482 Порези, обавезне таксе 3 433 000 80 000 3 513 000 
483 Новчане казне и пенали 61 000  61 000 
49 РЕЗЕРВЕ 2 000 000 0 2 000 000 
499 Средства резерве      2 000 000  2 000 000 

     
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 51 441 500 43 160 000 94 601 500 
511 Зграде и грађевински објекти 49 648 100 42 560 000 92 208 100 
512 Машине и опрема 1 744 400 600 000 2 344 400 
515 Нематеријална имовина 49 000  49 000 

     
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦE 16 000 000 0 16 000 000 
611 Отплата главнице домаћим кредитор. 16 000 000  16 000 000 

  УКУПНО: 540 616 000 78 659 140 619 275 140 
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ПОСЕБАН ДЕO 

Члан 5. 
Средства Буџета у износу од 540.616.000,00  динара и средства додатних прихода из додатних 
активности директних и индиректних корисника буџета у износу 78.659.140,00 динара што 
укупно износи  619.275.140,00 динара  распоређују се по корисницима и то: 

Ра
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ав
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О п и с 
Ребаланс 
буџета 
2009. 

Издаци 
из 

сопств. 
прихода 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1     ОПШТИНСКА УПРАВА    

 1.1    СО, ПРЕДСЕДНИК, ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА, ОПШТ. ВЕЋЕ    

  110   Извршни и законодавни органи  
   1 411 Плате и додаци запослених 13 313 000 13 313 000
   2 412 Соц. доприноси на терет послодавца  2 399 000  2 399 000
   216 414 Социјална давања запосленима 121 000 121 000
   3 415 Накнада трошковa за запослене 384 000 384 000
   4 421 Стални трошкови 1 245 000 1 245 000
   5 422 Трошкови путовања 731 000 731 000
   6 423 Услуге по уговору  7 094 000  7 094 000
   7 425 Текуће поправке и одржавање 491 000 491 000
   8 426 Материјал 1 825 000 1 825 000

          Извори финансирања за функ. 110:    
    .01 Приходи из буџета 27 603 000 27 603 000
         Укупно за функцију 110: 27 603 000 27 603 000
         Извори финансирања за функ. 110: 
    .01 Приходи из буџета 26 839 000 26 839 000
          Свега глава 1.1 26 839 000 26 839 000

 1.2    ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО    

  330   Судови  
   9 411 Плате и додаци запослених 1 677 000 1 677 000
   10 412 Соц. доприноси на терет послодавца 300 200 300 200
   11 414 Социјална давања запосленима 20 000 20 000
   12 415 Накнада трошковa за запослене 80 000 80 000
   13 416 Награде, бонуси и ост.пос.расходи
   14 421 Стални трошкови 107 200 107 200
   15 422 Трошкови путовања 45 000 45 000
   16 423 Услуге по уговору 23 000 23 000
   17 426 Материјал 50 000 50 000
          Извори финансирања за функ. 330:
    .01 Приходи из буџета 2 302 400 2 302 400
          Укупно за функцију 330: 2 302 400  2 302 400
          Извори финансирања за функ. 1.2:
        .01 Приходи из буџета 2 302 400 2 302 400
          Свега глава 1.2. 2 302 400 2 302 400
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1.3    М. З. ТИСАПАРТ- АЛВЕГ    
  110  Извршни и законодавни органи    
   18 411 Плате и додаци запослених 724 800 97 200 822 000
   19 412 Соц. доприноси на терет послодавца 130 400 17 410 147 810
   20 415 Накнада трошковa за запослене 100 500 100 500
   21 416 Награде, бонуси и ост.пос.расходи
   22 421 Стални трошкови 142 500 142 500
   23 422 Трошкови путовања 53 450 53 450
   24 423 Услуге по уговору 51 000 279 000 330 000
   25 425 Текуће поправке и одржавање 66 270 66 270 
   26 426 Материјал 40 620 40 620 
   27 431 Употреба основних средстава 117 590 117 590
   28 511 Зграде и грађевински објекти 16 660 000 16 660 000
          Извори финансирања за функ. 110:   
    .01 Приходи из буџета 1 149 200  1 149 200
        .04 Сопствени приходи  17 331 540 17 331 540
          Укупно за функцију 110: 1 149 200 17 331 540 18 480 740
          Извори финансирања за функ. 1.3:   
    .01 Приходи из буџета 1 149 200 1 149 200
        .04 Сопствени приходи  17 331 540 17 331 540 
          Свега глава 1.3 1 149 200 17 331 540 18 480 740
 1.4    М.З. ЦЕНТАР - ТОПАРТ   
  110  Извршни и законодавни органи   
   29 411 Плате и додаци запослених 719 300 719 300
   30 412 Соц. доприноси на терет послодавца 128 500 128 500
   31 415 Накнада трошковa за запослене 69 000 69 000
   32 416 Награде, бонуси и ост.пос.расходи  
   33 421 Стални трошкови 143 000 143 000
   34 423 Услуге по уговору 51 000 51 000
   35 511 Зграде и грађевински објекти 15 000 000 15 000 000
          Извори финансирања за функ. 110:  
    .01 Приходи из буџета 1 110 800 1 110 800
        .04 Сопствени приходи 15 000 000 15 000 000
          Укупно за функцију 110: 1 110 800 15 000 000 16 110 800 
          Извори финансирања за функ. 1.4:  
    .01 Приходи из буџета 1 110 800 1 110 800
        .04 Сопствени приходи 15 000 000 15 000 000
          Свега глава 1.4 1 110 800 15 000 000 16 110 800
 1.5    М.З. КЕРТЕК   
  110  Извршни и законодавни органи   
   36 411 Плате и додаци запослених 679 400 679 400
   37 412 Соц. доприноси на терет послодавца 121 500 121 500
   38 415 Накнада трошковa за запослене 69 000 69 000
   39 416 Награде, бонуси и ост.пос.расходи  
   40 421 Стални трошкови 143 000 143 000
   41 422 Трошкови путовања 80 000 80 000
   42 423 Услуге по уговору 51 000 30 000 81 000
   43 425 Текуће поправке и одржавање 40 000 40 000
   44 426 Материјал 20 000 20 000
   45 482 Порези, обавезне таксе 10 000 10 000
   46 511 Зграде и грађевински објекти 10 800 000 10 800 000
          Извори финансирања за функ. 110:   
    .01 Приходи из буџета 1 063 900 1 063 900
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        .04 Сопствени приходи  10 980 000 10 980 000
          Укупно за функцију 110: 1 063 900 10 980 000 12 043 900
          Извори финансирања за функ. 1.5:   
    .01 Приходи из буџета 1 063 900 1 063 900
        .04 Сопствени приходи 10 980 000 10 980 000
          Свега глава 1.5 1 063 900 10 980 000 12 043 900
        
 1.6     М.З. ГОРЊИ БРЕГ   
  110  Извршни и законодавни органи   
   47 411 Плате и додаци запослених 273 300 273 300
   48 412 Соц. доприноси на терет послодавца 48 500 48 500
   49 415 Накнада трошковa за запослене 35 000 35 000
   50 416 Награде, бонуси и ост.пос.расходи 
   51 421 Стални трошкови 135 000 128 000 263 000
   52 422 Трошкови путовања 35 000 35 000
   53 423 Услуге по уговору 51 000 456 000 507 000
   54 424 Специјализоване услуге 700 000 700 000
   55 425 Текућe поправке и одржавање 612 000 612 000
   56 426 Материјал 165 000 165 000
   218 511 Зграде и грађевински објекти 1 168 000 1 168 000
          Извори финансирања за функ. 110: 
    .01 Приходи из буџета 1 710 800  1 710 800
        .04 Сопствени приходи 2 096 000 2 096 000
          Укупно за функцију 110: 1 710 800 2 096 000 3 806 800
          Извори финансирања за функ. 1.6:   
    .01 Приходи из буџета  1 710 800 1 710 800
        .04 Сопствени приходи 2 096 000 2 096 000
          Свега глава 1.6 1 710 800 2 096 000 3 806 800
        
 1.7    М.З. БАЧКА - БОГАРАШ   
  110  Извршни и законодавни органи   
   57 411 Плате и додаци запослених 358 600 358 600
   58 412 Соц. доприноси на терет послодавца 64 200 64 200
   59 415 Накнада трошковa за запослене 35 000 35 000
   60  416 Награде, бонуси и ост.пос.расходи  
   61 421 Стални трошкови 145 100 15 000 160 100
   62 422 Трошкови путовања 20 000 20 000
   63 423 Услуге по уговору 48 900 10 000 58 900
   64 424 Специјализоване услуге 20 000 20 000
   65 425 Текућe поправке и одржавање 130 000 130 000
   66 426 Материјал  20 000  20 000
   67 431 Употреба основних средстава 265 000 265 000
          Извори финансирања за функ. 110:   
    .01 Приходи из буџета 651 800 651 800
    .04 Сопствени приходи 480 000 480 000
          Укупно за функцију 110: 651 800 480 000 1 131 800
          Извори финансирања за функ. 1.7:   
    .01 Приходи из буџета 651 800 651 800
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        .04 Сопствени приходи 480 000 480 000
          Свега глава 1.7 651 800 480 000 1 131 800
 1.8    М.З. ТОРЊОШ   
  110  Извршни и законодавни органи   
   68 411 Плате и додаци запослених 644 700 559 700 1 204 400
   69 412 Соц. доприноси на терет послодавца 114 700 100 200 214 900
   70 415 Накнада трошковa за запослене 69 000 69 000 138 000
   71 416 Награде, бонуси и ост.пос.расходи 
   72 421 Стални трошкови 143 000 327 000 470 000
   73 423 Услуге по уговору 51 000 69 000 120 000
   74 424 Специјализоване услуге 33 000 33 000
   75 425 Текућe поправке и одржавање 160 000 160 000
   76 426 Материјал 60 000 60 000
          Извори финансирања за функ. 110: 
    .01 Приходи из буџета 1 022 400 1 022 400
        .04 Сопствени приходи 1 377 900 1 377 900
          Укупно за функцију 110: 1 022 400 1 377 900 2  400 300
          Извори финансирања за функ. 1.8:   
    .01 Приходи из буџета 1 022 400 1 022 400
        .04 Сопствени приходи 1 377 900 1 377 900
          Свега глава 1.8 1 022 400 1 377 900 2 400 300
 1.9    М.З. КЕВИ   
  110  Извршни и законодавни органи      
   77 411 Плате и додаци запослених 284 200 284 200
   78 412 Соц. доприноси на терет послодавца 51 300 51 300
   79 415 Накнада трошковa за запослене 35 000 35 000
   80 416 Награде, бонуси и ост.пос.расходи  
   81 421 Стални трошкови 143 000 143 000
   82 423 Услуге по уговору 51 000 51 000
          Извори финансирања за функ. 110:  
    .01 Приходи из буџета 564 500 564 500
          Укупно за функцију 110: 564 500 564 500
          Извори финансирања за функ. 1.9:  
    .01 Приходи из буџета 564 500 564 500
          Свега глава 1.9 564 500 564 500

 1.10    ОПШТИНСКИ ОРГАН УПРАВЕ  
  130   Извршни и законодавни органи  
     Општинска Управа  
   83 411 Плате и додаци  запослених 50 195 000 50 195 000
   84 412 Соц. доприноси на терет послодавца 8 956 200 8 956 200
   85 414 Социјална давања запосленима 5 295 000 5 295 000 
   86 415 Накнада трошковa за запослене  5 541 000  5 541 000
   87 416 Награде,бонуси и ост.пос.расходи 
   88 421 Стални трошкови 8 137 000 8 137 000
   89 422 Трошкови путовања  597 000  597 000
   90 423 Услуге по уговору 3 310 000 3 310 000
   91 425 Текуће поправке и одржавање 999 000 999 000
   92 426 Материјал 2 772 000 2 772 000
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   93 482 Порези, обавезне таксе 12 000 12 000
   94 512 Машине и опрема 1 149 000 1 149 000
   95 515 Нематеријална имовина 
         Извори финансирања за функ. 130: 
    .01 Приходи из буџета 86 963 200 86 963 200
          Укупно за функцију 130: 86 963 200 86 963 200
      

    130    Опште услуге 
          Пољочуварска делатност 
      96 411 Плате и додаци  запослених 4 189 000 4 189 000
      97 412 Соц. доприноси на терет послодавца 750 500 750 500
      98 415 Накнада трошковa за запослене 539 000 539 000
   99 416 Награде,бонуси и ост.пос.расходи 
   100 421 Стални трошкови 32 000 32 000
   101 422 Трошкови путовања 
      102 425 Текуће поправке и одржавање 138 000 138 000
      103 426 Материјал 267 000 267 000

          Извори финансирања за функ. 130: 
    .01 Приходи из буџета      5 915 500 5 915 500 
          Укупно за функцију 130: 5 915 500 5 915 500
      

  130   Опште услуге   
   104 421 Стални трошкови 8 699 000 8 699 000
   105 423 Услуге по уговору 5 275 000 5 275 000
   106 441 Отплата домаћих камата 82 000 82 000
   107 482 Порези, обавезне таксе 3 408 000 3 408 000
   215 483 Новчане казне и пенали 61 000 61 000
   108 512 Машине и опрема 552 000 552 000
   109 515 Нематеријална имовина 49 000 49 000
          Извори финансирања за функ. 130: 
    .01 Приходи из буџета 18 126 000 18 126 000
          Укупно за функцију 130: 18 126 000 18 126 000
      

     
ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ 
СТРАНАКА 

  111  Извршни и законодавни органи    
   110 481 Дотације невладиним организац. 500 000 500 000
          Извори финансирања за функ. 111: 
    .01 Приходи из буџета 500 000 500 000
          Укупно за функцију 111: 500 000 500 000
      

     
ИЗБОРИ У МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

     Опште јавне услуге које нису  
  160   класифик.на другом месту  
   219 415 Накнада трошковa за запослене 279 000 279 000 
   220 426 Материјал 116 000 116 000
     Извори финансирања за функ. 160:  
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    01 Приходи из буџета         395 000     395 000
     Укупно за функцију 160:         395 000 395 000
       
  912   Основно образовање-  
     ОШ.Стеван Сремац  
   111 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 20 848 000 20 848 000
          Извори финансирања за функ. 912: 
    .01 Приходи из буџета 20 848 000 20 848 000
    .04 Сопствени приходи 
          Укупно за функцију 912: 20 848 000 20 848 000
      
  912   Основно образовање-  
     ОМШ. Стеван Мокрањац  
   112 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 1 941 000 350 000  2 291 000
          Извори финансирања за функ. 912: 
    .01 Приходи из буџета 1 941 000 1 941 000
    .04 Сопствени приходи 350 000 350 000
          Укупно за функцију 912: 1 941 000 350 000 2 291 000
      
  920   Средње образовање-    
     Сенћанска Гимназија  
   113 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 4 225 000 220 000 4 445 000
          Извори финансирања за функ. 920: 
    .01 Приходи из буџета 4 225 000 4 225 000
    .04 Сопствени приходи 220 000 220 000
          Укупно за функцију 920: 4 225 000 220 000 4 445 000
      
  920   Средње образовање-  
     Гимназија за надарене ученике  
   114 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 2 130 000 2 888 000 5 018 000
          Извори финансирања за функ. 920: 
    .01 Приходи из буџета 2 130 000 2 130 000
    .04 Сопствени приходи 2 888 000 2 888 000
          Укупно за функцију 920: 2 130 000 2 888 000 5 018 000
  920   Средње образовање-  
     Еконмска Трговинска Школа  
   115 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 4 225 000 600 000 4 825 000
          Извори финансирања за функ. 920: 
    .01 Приходи из буџета 4 225 000   4 225 000
    .04 Сопствени приходи 600 000 600 000
          Укупно за функцију 920: 4 225 000 600 000 4 825 000
  920   Средње образовање-  
      Средња Медицинска Школа  
   116 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 2 892 000 600 000 3 492 000
          Извори финансирања за функ. 920: 
    .01 Приходи из буџета 2 892 000 2 892 000
    .04 Сопствени приходи 600 000 600 000
          Укупно за функцију 920: 2 892 000 600 000 3 492 000
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  980   Образовање некласификовано    
     на другом месту     
   117 472 Накнада за соц.заштиту из буџета 10 360 000 10 360 000
     `-Превоз ученика                         7 500 000
     `-Стипендирање студенатa         2 600 000
     `-Стручно усавршавање                 260 000  
          Извори финансирања за функ. 980:  
        .01 Приходи из буџета 10 360 000 10 360 000
          Укупно за функцију 980: 10 360 000 10 360 000

  110   Резерве    
   118 499 Средства резерве                      2 000 000 2 000 000
     `-Стална резерва                          2 000 000
     `-Текућа резерва                            
          Извори финансирања за функ. 110: 
    .01 Приходи из буџета 2 000 000 2 000 000 
          Укупно за функцију 110: 2 000 000 2 000 000 
  620   Развој заједнице  
     Стамбено комунални послови  
   119 441 Отплате домаћих камата 16 400 000 16 400 000 
   120 451 Субвенције јавним нефин.предузећима     103 285 000 103 285 000
     `-Oдржавање семафора                  300 000
     `-Јавна расвета                           11 674 500
     `-Чишћење улица                         4 100 000
     `-Зелене површине                       6 300 000
     `-Koшење траве у Нар.башти       700 000 
     `-Трошк.посл.прос.и општ.им.   3 700 000
     `-Одрж. садница и под.зашт.пој.   900 000
     `-Стручно орезивање дрвећа         100 000
     `-Сузб. ком. и зашт. жив. сред.   6 000 000
     `-Одржавање локалних путева   3 500 000
     `-Вертикална сигнализација          423 000
     `-Хоризонтална сигнализација      789 000
     `-Урбанизација градског штранда 510 000
     `-Одржавање споменика                221 000
     `-Спољно осветљење цркве           154 000 
     `-Зимско одржавање путева           790 000
     `-Одржавање дечјег игралишта     212 500
     `-Кап.субв.за пољопривреду     62 911 000
   121 463 Донације и трансфери ост.нив.власт. 25 100 000 25 100 000
     `-Објекти образов.и опрема        4 000 000
     `-Развој пољопривреде Сенте     4 000 000
     `-Развој мале прив.и зан. Сенте  4 100 000
     `-Учешће у пројектима                2 000 000
     `-Адаптација дома културе         2 650 000
     `-Историјски архив                         500 000
     `-ДОО Инкубатор                        1 500 000
     `-"Kamaraszínház"                        1 350 000
     `- За потребе здравств. Устан.    3 500 000
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     `-Рег.депонија смећа                    1 500 000
   122 511 Зграде и грађавински објекти 48 480 100 48 480 100
     `-Планови Сенте                          5 000 000
     `-Експ Мала комп.и Кецели нас 1 500 000
     `-Пројекти  и сопств.учешће     16 980 100  
     `-Спортски центар                       2 000 000
     `-Куповина зграда и објеката   23 000 000
   123 611 Отплата главнице домаћим кредиторима  16 000 000 16 000 000
         Извори финансирања за функ. 620: 
    .01 Приходи из буџета 209 265 100 209 265 100
         Укупно за функцију 620: 209 265 100 209 265 100
      

  110   Извршни и законодавни органи  
     Остале невладине организације  
   124 481 Дотације невладин. организацијама 7 206 000 7 206 000
     `-Локални план акције о деци     1 060 000   
     `-Локални план акције за омлад.1 060 000   
     `-Локални план акције Рома          400 000   
     `-Социјална стратегија                   400 000   
     `-Учешће у пројектима НВО      2 000 000   
     `-Остало                                        2 246 000   
     `-Кординатор за ромска питања      40 000
          Извори финансирања за функ. 110: 
    .01 Приходи из буџета 7 206 000 7 206 000
          Укупно за функцију 110: 7 206 000 7 206 000
          Извори финансирања за функ. 1.10:   
    .01 Приходи из буџета  376 991 800  376 991 800
    .04 Сопствени приходи 4 658 000 4 658 000 
          Свега глава 1.10 376 991 800 4 658 000 381 649 800
      
 1.11       ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
     125 411 Плате и додаци запослених 1 118 000 400 000 1 518 000
     126 412 Соц. доприноси на терет послодавца 200 000 73 000 273 000
     127 415 Накнада трошковa за запослене 69 000 35 000 104 000
   128 416 Награде,бонуси и ост.пос.расходи 
     129 421 Стални трошкови 214 000 152 000 366 000
     130 422 Трошкови путовања 80 000 110 000 196 000
     131 423 Услуге по уговору 200 000 900 000  1 100 000
   132 424 Специјализоване услуге 225 000 225 000
   133 425 Текуће поправке и одржавање 1 600 125 000 126 600
     134 426 Материјал 104 000 290 000 394 000
   135 463 Донације и трансфери ост.нив.власт. 687 000 687 000
   217 472 Накнаде за социјалну заштиту 311 000 311 000
   136 482 Порези, обавезне таксе 30 000 30 000
     137 511 Зграде и грађавински објекти 100 000 100 000 
   138 512 Машине и опрема 43 400 600 000 643 400
          Извори финансирања за функ.620: 
        .01 Приходи из буџета 3 028 000 3 028 000



 - 484 -

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
− Број 17. − 31. децембар 2009. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    .04 Сопствени приходи 3 040 000 3 040 000
          Укупно за функцију 620 : 3 028 000 3 040 000 6 068 000
          Извори финансирања за главу 1.11:  
       .01 Приходи из буџета 3 028 000 3 028 000
    .04 Сопствени приходи 3 040 000  3 040 000
          Свега глава 1.11 3 028 000 3 040 000 6 068 000
       

 1.13    ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ    
     ДВ. Снежана 
  911   Предшколско образовање 
   139 411 Плате и додаци запослених 40 759 000 4 074 200 44 833 200
   140 412 Соц. доприноси на терет послодавца 6 957 000 3 122 000 10 079 000
   141 413 Накнаде у натури 300 000 300 000
   142 414 Социјална давања запосленима 450 000 1 560 000 2 010 000
   143 415 Накнада трошковa за запослене 275 000 1 200 000 1 475 000
   144 416 Награде,бонуси и ост.пос.расходи 
   145 421 Стални трошкови 1 500 000 5 525 300 7 025 300
   146 422 Трошкови путовања 20 000 20 000
   147 423 Услуге по уговору 380 000 185 000 565 000
   148 424 Специјализоване услуге 24 000 24 000
   149 425 Текуће поправке и одржавање 150 000 150 000
   150 426 Материјал 3 284 000 2 986 000 6 270 000
   151 444 Пратећи трошкови задуживања 21 000 21 000
   152 482 Порези, обавезне таксе 40 000 40 000
      Извори финансирања за функ. 911:    
    .01 Приходи из буџета 53 605 000 53 605 000
    .04 Сопствени приходи  19 207 500 19 207 500
      Укупно за функцију 911: 53 605 000 19 207 500 72 812 500
      Извори финансирања за главу 1.13:    
    .01 Приходи из буџета 53 605 000 53 605 000
    .04 Сопствени приходи  19 207 500 19 207 500
      Свега глава 1.13. 53 605 000 19 207 500 72 812 500
      
 1.14    КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ 
  820   Услуге културе   
   153 411 Плате и додаци запослених 11 746 000 986 000 12 786 000
   154 412 Соц. доприноси на терет послодавца 2 098 000 181 000 2 289 000
   155 414 Социјална давања запосленима 600 000 600 000
   156 415 Накнада трошковa за запослене 589 000 589 000
   157 416 Награде,бонуси и ост.пос.расходи 
   158 421 Стални трошкови 4 830 000 4 830 000
   159 422 Трошкови путовања 220 000 220 000
   160 423 Услуге по уговору 800 000 800 000
   161 424 Специјализоване услуге 2 833 000 944 000 3 777 000
   162 425 Текућe поправке и одржавање         240 000 240 000
   163 426 Материјал 550 000 550 000
   164 482 Порези, обавезне таксе 10 000 10 000
        Извори финансирања за функ. 820: 
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    .01 Приходи из буџета 24 516 000 24 516 000
    .04 Сопствени приходи 2 111 000 2 111 000
        Укупно за функцију 820: 24 516 000 2 111 000 26 627 000

 

  820   Културне организације    

   165 481 Дотације невладиним организац. 6 030 000 6 030 000
     `-Осталe културне организације 1 500 000  
     `-Прослава града Сенте              1 720 000  

     
`-VIII Међународни  сусрет жетеоца    
   Карпатског базена                       150 000   

     
`-VIII Међународно такмич.у стржењу  
   оваца и кувању овч.перкелта      200 000   

     `-X Летње омладинске игре          850  000  
     `-Витешки турнир Zyntharew          60 000  
     `-Камерна сцена Мирослав А.       500 000  
     `-Barkóca Pitypang                           150 000  
     `-Мајсторска школа муз.акаде.      900 000  
        Извори финансирања за функ. 820:  
    .01 Приходи из буџета 6 030 000 6 030 000
        Укупно за функцију 820: 6 030 000 6 030 000
        Извори финансирања за главу 1.14:  
    .01 Приходи из буџета 30 546 000 30 546
      .04 Сопствени приходи 2 111 000 2 111 000
        Свега глава 1.14. 30 546 000 2 111 000 32 657
 1.15    ФОНДАЦИЈА СТЕВАНА СРЕМЦА
  820    Услуге културе  
   166 411 Плате и додаци запослених 400 000 400 000 
   167 412 Соц. доприноси на терет послодавца 73 000 73 000
   168 421 Стални трошкови 210 000 210 000
   169 422 Трошкови путовања 150 000 150 000
   170 423 Услуге по уговору 350 000 350 000
   171 424 Специјализоване услуге 180 000 180 000
   172 425 Текућe поправке и одржавање 15 000 15 000
   173 426 Материјал 70 000 70 000
   174 481 Дотације невладиним организац. 700 000 700 000
       `-Организ. културне манифест.     700 000
        Извори финансирања за функ. 820:
    .01 Приходи из буџета 2 148 000 2 148 000
        Укупно за функцију 820: 2 148 000 2 148 000
        Извори финансирања за главу 1.15:  
    .01 Приходи из буџета 2 148 000 2 148 000
        Свега глава 1.15. 2 148 000 2 148 000

 1.16    ИСТОРИЈСКИ АРХИВ  
  820   Услуге културе  
   175 411 Плате и додаци запослених 8 024 000 1 050 000 9 074 000
   176 412 Соц. доприноси на терет послодавца 1 457 700 188 000 1 645 700
   177 415 Накнада трошковa за запослене 392 000 392 000
   178 416 Награде,бонуси и ост.пос.расходи
   179 421 Стални трошкови 70 100 70 100
   180 425 Текуће поправке и одржавање 39 900 39 900
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   181 426 Материјал 20 000 20 000
        Извори финансирања за функ. 820:
    .01 Приходи из буџета 10 003 700 10 003 700
    .04 Сопствени приходи 1 238 000 1 238 000
        Укупно за функцију 820: 10 003 700 1 238 000 11 241 700

 

        Извори финансирања за главу 1.16: 
    .01 Приходи из буџета 10 003 700 10 003 700
      .04 Сопствени приходи 1 238 000 1 238 000
        Свега глава 1.16. 10 003 700 1 238 000 11 241 700
 1.17    ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
     Спортски Савез 
  810   Услуге рекреације и спорта    
   182 411 Плате и додаци запослених 5 584 000 5 584 000
   183 412 Соц. доприноси на терет послодавца 996 700 996 700
   184 415 Накнада трошковa за запослене 453 400 453 400
   185 416 Награде, бонуси и ост.пос.расходи  
   186 421 Стални трошкови      2 101 000 2 101 000
   187 422 Трошкови путовања 7 800 7 800
   188 423 Услуге по уговору 88 500 88 500
   189 425 Текуће поправке и одржавање 15 000 15 000
   190 426 Материјал 97 200 97 200
     Извори финансирања за функ. 810: 
    .01 Приходи из буџета 9 343 600 9 343 600
     Укупно за функцију 810: 9 343 600 9 343 600
     Спортске организације         
  810   Услуге рекреације и спорта    
   191 481 Дотације невладиним организац. 5 095 280 5 095 280
     `-Традиц.спорт. Манифестац. 1 017 000   
     `-Дотирање врховног спорта    1 058 280  
     `-Спортска стратегија                  400 000  
     `-Остале спортске организац. 2 620 000   
        Извори финансирања за функ. 810:  
    .01 Приходи из буџета 5 095 280 5 095 280
        Укупно за функцију 810: 5 095 280 5 095 280
        Извори финансирања за главу 1.17  
    .01 Приходи из буџета: 14 438 880 14 438 880
        Свега глава 1.17: 14 438 880 14 438 880
 1.18    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
  090   Социјална заштита   
   192 411 Плате и додаци запослених 2 365 000 38 000 2 403 000
   193 412 Соц. доприноси на терет послодавца 423 000 6 700 429 700
   194 414 Социјална давања запосленима 311 500 311 500
   195 415 Накнада трошковa за запослене 172 000 172 000
   196 416 Награде, бонуси и ост.пос.расходи 
   197 421 Стални трошкови 902 000 902 000
   198 422 Трошкови путовања 50 000 50 000
   199 423 Услуге по уговору 130 000 130 000
   200 425 Текуће поправке и одржавање 100 000 100 000
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   201 426 Материјал 128 500 128 500
   202 472 Накнаде за  социјалну заштиту 1 215 000 1 215 000
   203 482 Порези, обавезне таксе 3 000 3 000

 

      Извори финансирања за функ. 090: 
    .01 Приходи из буџета 5 800 000 5 800 000
    .04 Сопствени приходи 44 700 44 700
        Укупно за функцију 090: 5 800 000 44 700 5 844 700
  090   Соц.зашт.некласифик.на другом месту   
     Остале невладине организације   
   204 481 Дотације невладин. организацијама 5 570 820 5 570 820
     `-Црвени крст                            1 000 000  
     `-Савез глувих                              530 000   
     `-Старосни пензионери               175 000   
     `-Инвалидски пензионери           178 000   
     `-СУПУС                                      859 000   
     `-Кућна нега – Каритас               150 000   
     `-Народна кухиња                     1 590 000   
     `-Цивилна орг. Сунцокрет          292 000   
     `-Тинче                                           90 000   
     `-Удружење дистрофичара           22 000   
     `-Међ.орг.слепих и слабовидих   78 000   
     `-Удруж.обол.од склероз.мултип.34 000   
     `-Комисија за родну равноправн. 45 000   
     `-Рука у руци - Орг.хендик.деце 46 000   
     `-СУБНОР                                      27 000   
     `-Остало                                        354 820   
        Извори финансирања за функ. 090:   
    .01 Приходи из буџета 5 570 820  5 570 820
    .04 Сопствени приходи  44 700 44 700
        Укупно за функцију 090: 5 570 820 44 700  5 615 520
        Извори финансирања за главу 1.18  
    .01 Приходи из буџета: 11 370 820 11 370 820
    .04 Сопствени приходи  44 700 44 700
        Свега глава 1.18: 11 370 820 44 700 11 415 520
 1.19    ФОНД ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТ. 
  320   Услуге противпожарне заштите    
   205 465 Донације и транс. остал. нив. власти 231 000 231 000 
        Извори финансирања за функ. 320:    
    .01 Приходи из буџета 231 000 231 000
        Укупно за функцију 320: 231 000 231 000
  320   Услуге прот.- Општ. ватрогасни сав.    
   206 411 Плате и додаци запослених 249 600 500 000 749 600
   207 412 Соц. доприноси на терет послодавца 46 800 89 500 136 300
   208 421 Стални трошкови 39 100 39 100
   209 422 Трошкови путовања 9 000 9 000
   210 423 Услугe по уговору 45 500 55 000 100 500
   211 425 Текуће поправке и одржавање 41 000 100 000 141 000
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   212 426 Материјал 79 000 350 000 429 000
        Извори финансирања за функ. 320:    
    .01 Приходи из буџета 510 000 510 000
      .04 Сопствени приходи 1 094 500 1 094 500
        Укупно за функцију 320: 510 000 1 094 500 1 604 500
  320   Услуге прот.- Добровољ.ватр.друшт.    
   213 465 Донације и трансфери ост.нив.власт. 314 000 314 000
       Извори финансирања за функ. 320: 
    .01 Приходи из буџета 314 000 314 000
       Укупно за функцију 320: 314 000 314 000

  320   
Услуге прот.-Потиски дувачки 
оркестар    

   214 465 Донације и трансфери ост.нив.власт. 250 000 250 000
        Извори финансирања за функ. 320:    
    .01 Приходи из буџета 250 000 250 000
        Укупно за функцију 320: 250 000 250 000
     Извори финансирања за главу 1.19:    
    .01 Приходи из буџета 1 305 000 1 305 000
    .04 Сопствени приходи 1 094 500 1 094 500
        Свега глава 1.19 1 305 000 1 094 500 2 399 500
        УКУПНО: 540 616 000 78 659 140 619 275 140
 

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 6. 
У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву.У сталну буџетску резерву  

опредељују  се средства у висини од 0,5% укупних прихода у 2009. години. 
Председник општине одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене 

утврђене у члану 49. Закона о буџетском систему. Извештај о коришћењу средстава сталне 
буџетске резерве доставља се локалној скупштини уз рачун буџета. 
 

Члан 7. 
У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од  1.547.000,00 динара.  
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе које нису извршене 

апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле 
довољне. Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси Председник општине. 
 

Члан 8. 
За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине. Наредбодавац за 

извршење буџета је Председник општине. За наменско коришћење средстава распоређених 
буџетом је одговоран Председник општине. 
 

 
Члан 9. 

За законско коришћење средстава распоређених буџетом одговоран је начелник 
Општинске управе. 
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Члан 10. 

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима. Средства распоређена за 
финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог захтева 
и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. Уз захтев, корисници су 
дужни да доставе комплетну документацију на плаћање (копије).  
 

Члан 11. 
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за 

намене за које се им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. На терет буџетских 
средстава  корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом 
одлуком.Председник општине може донети одлуку о промени у апропријацијама у складу са 
чланом 41. Закона о буџетском систему. 
 

Члан 12. 
Председник општине подноси извештај о реализацији одлуке о буџету најмање једанпут 

годишње, односно завршни рачун буџета скупштини општине. 
 

Члан 13. 
Средства распоређена овом одлуком извршавају се корисницима сразмерно оствареним 

приходима буџета. Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се 
извршавати  по приоритетима, и то: обавезе за исплату зараде запосленима буџетских 
корисника и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника 
буџетских средстава. 
 

Члан 14. 
Расподела средстава са позиције 121. став, 04 (учешће у пројектима) вршиће се сходно 

одговарајућем општем акту.  
 

Члан 15. 
Расподела средстава са позиције 124.став 06, позиција165. став 01, под тачкама Остало ће 

се вршити на основу конкурса. 
 

Члан 16. 
Средства за реализацију инвестиционих програма (реконструкција водовода, прикључење 

микроводовода, реконструкција бунара Б1 са громобранском заштитом, пројекат 
инфраструктуре водовода и канализације индустријског комплекса) преноси се на основу 
решења Председника општине на основу Захтева за коришћење средстава ЈКСП са пратећом 
документацијом. Директор  ЈП је одговоран за законитои наменско коришћење средстава 
распоређених буџетом и непосредно је одговоран за рад Председнику општине Сента. 
 

Члан 17. 
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, 

апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
 

Члан 18. 
Корисници буџетских средстава који остваре уштеде у трошењу средстава  буџета  

планираних  за  расходе за запослене и коришћење услуга и роба, могу остварени износ уштеда 
користити за исплату награда за посебне резултате рада запослених. 

Остварена средства уштеда из става 1.овог члана не могу се исплатити у износу већем од 
износа потребног за исплату једног месечног платног фонда корисника буџетских корисника, и 
то на крају буџетске године.  
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Члан 19. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или 
претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у  2009. 
години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.   
 

Члан 20. 
Поступак јавне набавке се врши у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

Набавком мале вредности у смислу Закона сматра се набавка чија је процењена вредност од 
270.000 до 2.700.000 динара.  
 

Члан 21. 
Одлуку о задуживању за  капиталне инвестиције у складу са Законом о јавном дугу 

доноси СО Сента на предлог председника општине. 
 

Члан 22. 
Привремено расположива средства на Консолидованом Рачуну Трезора општине могу се 

краткорочно пласирати код пословних банака и других финансијских организација, 
закључењем уговора који потписује Председник општине. 
 

Члан 23. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од почетка 

буџетске 2009.године.Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА 
Број:401-6/2009-V  

                                   Председник СО Сента 
 Жирош-Jанкелић Анико c.p. 

 
 
155. 
На основу члана 92., 96. и 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 
72/09 и 81/2009 – испр.), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 1/2006 – пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента на 
седници одржаној дана 30.12.2009. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком на територији општине Сента ближе се регулише начин, услови и поступак 
отуђивања или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у складу са законом, а 
нарочито: поступак, рокови спровођења поступка јавног надметања, прикупљањем понуда или 
непосредном погодбом, отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на 
територији општине, органи и њихова надлежност за спровођење поступка отуђења или давања 
у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, и друга питања значајна за примену прописа 
из области грађевинског земљишта. 
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Члан 2. 

 
Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње може се 
вршити само уколико су за исто донети oдговарајући плански документи на основу којих се 
може издати локацијска дозвола. 
 

Члан 3. 
 

Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини врши се у поступку 
јавног надметања или прикупљањем понуда путем јавног огласа на начин утврђен овом 
одлуком. 
Грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити или дати у закуп непосредном 
погодбом у случајевима утрђеним Законом. 
Изузетно, грађевинско земљиште у смислу ове одлуке може се отуђити или дати у закуп по 
цени односно закупнини која је мања од тржишне цене, односно без накнаде, уз претходну 
прибављену сагласност Владе Републике Србије. 
 

Члан 4. 
 

Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини врши се по тржишним 
условима у складу са Законом и овом одлуком. 
 

Члан 5. 
 

Грађевинско земљиште у јавној својини даје се у закуп као неизграђено и уређено и као 
неизграђено и неуређено у складу са Законом и овом одлуком. 
 

II. ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА ИЛИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ  
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
Члан 6. 

 
Одлуку о расписивању Јавног Огласа за јавно надметање или прикупљање понуда ради отуђења 
или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини доноси Председник општине. 
 
          1. Поступак расписивања јавног огласа 
 

Члан 7. 
 

Поступак спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања, односно прикупљања 
понуда јавним огласом коју својим решењем, у складу са овом одлуком, именује Председник 
општине. 
Комисија из става 1. овог члана има председника и четири члана, који се именују на период од 
4 (четири) године. 
Административне, стручне и техничке послове за потребе Комисије, као и припреме Одлуке о 
расписивању јавног огласа обавља орган општине надлежан за имовинско-правне послове.  
За пуноважан рад Комисије обавезно је присуство председника и најмање два члана. 
Председник и чланови Комисије не могу бити учесници у поступку јавног надметања и 
поступку прикупљања понуда. 
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Члан 8. 

 
Јавни оглас из ове одлуке објављује се у дневним листовима „Дневник“ и „Мађар Со“, као и на 
огласној табли Скупштине општине Сента. 
Јавни оглас из става 1. овог члана садржи: 
1. податке из јавних књига о земљишту које се отуђује или даје у закуп, 
2. податке из урбанистичке, односно планске документације о земљишту и објектима који се на 
њему могу градити, 
3. податке о уређености земљишта, 
4. обавештење, ако се отуђује или се даје у закуп земљиште које није уређено, да је лице коме 
се земљиште даје у закуп обавезно да о свом трошку изврши одређене радове на уређивању тог 
земљишта , и под којим условима, 
5. почетни износ купопродајне цене или цене закупнине, 
6. дужина трајања закупа (ако се даје у закуп), 
7. рок исплате цене у случају отуђења или закупнине, 
8. обавештење о року подношења пријава, 
9. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања, 
10. упозорење учесницима јавног надметања или учесницима у поступку прикупљања 
писмених понуда о случајевима у којима се губи право на повраћај уплаћеног депозита за 
учествовање у јавном надметању или поступку прикупљања писмених понуда, 
11. место и време одржавања јавног надметања, односно отварања приспелих понуда. 
Јавни оглас из става 2. овог члана садржи обавезу уплате депозита ради учешћа у поступку у 
зависности од локалитета које се отуђује или даје у закуп, као и рок за повраћај депозита 
учесницима који не добију земљиште у поступку јавног надметања или у поступку прикупљања 
писмених понуда. 
Страна правна и физичка лица која учествују у поступку јавног надметања или поступку 
прикупљања понуда пружају доказе из става 2. тачке 9. овог члана у складу са матичним 
законодавством  и прописима Републике Србије. 
 
         2. Јавно надметање 

Члан 9. 
 

Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем тексту: пријава) мора да садржи: 
1. име, презиме и адресу, као и матични број пријављеног физичког лица, а за предузетнике и 
матични број радње из јединственог регистра радњи, као и порески идентификациони број, 
2. назив, односно фирму, седиште правног лица, односно доказ о упису у регистар привредних 
субјеката, као и порески идентификациони број, 
3. уредно овлашћење за заступање, 
4. доказ о уплаћеном депозиту. 
 

Члан 10. 
 

Пријава се доставља Комисији путем органа општине надлежног за имовинско-правне послове. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве не могу бити узете у разматрање. 
Подаци о пријављеним учесницима су пословна тајна све до момента одржавања јавног 
надметања. 
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Члан 11. 

 
Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија прво проверава идентитет подносилаца 
уредних пријава или њихових овлашћених заступника, утврђује ко је све од подносилаца 
пријава стекао статус учесника, те утврђује листу учесника јавног надметања. 
 

Члан 12. 
 

Услови за спровођење  поступка јавног надметања испуњени су ако су најмање два лица стекла 
статус учесника на јавном надметању, те ако та лица, односно њихови овлашћени заступници 
присуствују јавном надметању. 
Сматра се да је јавно надметање одржано и кад истом приступи само један учесник, с тим што 
се купопродајна цена или закупнина утврђује у почетном износу. 
Уколико на јавно надметање не приступи ни један учесник или јавно надметање не успе, 
поступак оглашавања ће се поновити по истеку рока од најмање 30 дана. 
 

Члан 13. 
 

Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи парцелу која је предмет 
јавног надметања и почетни износ. 
Председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за парцелу која је предмет 
јавног надметања и ко нуди почетни, односно већи изнис од почетног износа. 
Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуди већи износ од 
непосредно последње дате понуде. 
Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не понуди већи износ 
од последње дате понуде, Комисија записнички констатује која је најповољнија понуда и 
председник потом објављује да је надметање за односну парцелу завршено. 
Председник Комисије ће објавити да је јавно надметање завршено за предметну парцелу и када 
и после његовог трећег позива нико од присутних учесника не понуди ни почетни износ 
закупнине. 
 

Члан 14. 
 

О току поступка јавног надметања Комисија води записник у који се обавезно уносе следећи 
подаци: 
1. дан и час одржавања јавног надметања, 
2. састав Комисије, 
3. број пријављених учесника са њиховим подацима, 
4. почетни износ за сваку предметну парцелу посебно, 
5. листа учесника са понуђеним износом, 
6. време завршетка поступка јавног надметања, 
7. остали подаци од значаја за рад Комисије и ток поступка јавног надметања. 
Записник постписују сви чланови Комисије, укључујући и председника, као и записничар. 
 

Члан 15. 
 

Комисија поред записника, сачињава и извештај о току поступка јавног надметања у који се 
уносе обавезно следећи подаци: 
1. подаци о јавном огласу, 
2. подаци о парцели која је предмет јавног надметања, 
3. број пријављених учесника, 
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4. листа учесника који су учествовали у јавном надметању са понуђеним износима,  
5. предлог да се понуда одређеног учесника по свакој одређеној парцели утврди као 
најповољнија. 
На основу спроведеног поступка јавног надметања Председник општине доноси Решење о 
отуђењу или о давању у закуп грађевинског земљишта. 
 

Члан 16. 
 

На основу решења из члана 15. ове одлуке лице које је добило земљиште у својину или у закуп 
и општина закључују уговор о куповини или о закупу, којим се регулишу и међусобна права и 
обавезе у погледу накнаде за уређивање грађевинског земљишта. 
Уговор из става 1. овог члана се закључује у року од 30 дана од дана правоснажности акта из 
члана 15. ове одлуке. 
Ако лице коме је земљиште отуђено или дато у закуп не приступи закључењу уговора у складу 
са ставом 2. овог члана, решење о отуђењу или додели земљишта у закуп биће поништено. 
 
       3. Поступак прикупљања понуда  јавним оглашавањем 
 

Члан 17. 
 

Јавни оглас ради прикупљања понуда за отуђење или давање у закуп неизграђеног  
грађевинског земљишта  садржи: 
1. податке из јавних књига о земљишту које се отуђује или се даје у закуп, 
2. податке из урбанистичке, односно планске документације о земљишту и објектима који се на 
њему могу градити, 
3. податке о уређености земљишта, 
4. обавештење, ако се отуђује односно даје земљиште у закуп које није уређено, да је лице коме 
се земљиште даје у закуп односно отуђује, обавезно да о свом трошку  
изврши одређене радове у циљу уређивања истог, под којим условима и по којој цени, 
5. почетни износ купопродајне цене или закупнине, са износом трошкова уређивања земљишта, 
6. дужину трајања закупа (ако се даје у закуп), 
7. обавештење да учесник губи право на повраћај депозита у случају одустанка од своје понуде, 
као и ако добије земљиште, а не закључи уговор о куповини или закупу са општином у року 
предвиђеном овом одлуком, 
8. податке о обавезној садржини понуде, 
9. начин и рок подношења понуда, 
10. место и време јавног отварања понуда, 
11. висина депозита, 
12. упозорење да ће неблаговремене и неуредне понуде бити одбачене, 
13. адресу на коју се понуде достављају, 
14. друге елементе битне за садржину јавног огласа. 
 

Члан 18. 
Понуда из члана 17. став 1. тачка 8. ове одлуке мора да садржи: 
1. име, презиме  и адресу, као и матични број физичког лица, односно за предузетнике и 
матични број радње из јединственог регистра радњи, као и порески идентификациони број, 
2. назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у 
регистар привредних субјеката, као и порески идентификациони број, 
3. уредно овлашћење за заступање, 
4. понуђени износ цене или закупнине, и 
5. доказ о уплаћеном депозиту. 
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Члан 19. 

 
Понуда се доставља Комисији из члана 7. ове одлуке у затвореној коверти са назнаком на који 
се локалитет односи, број парцеле и са посебном назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“. 
Неблаговремена, односно неуредна понуда ће се одбацити. 
Понуда се сматра неблаговременом ако је поднета по истеку рока означеног у јавном огласу за 
подношење понуда. 
Неуредном се сматра понуда која је поднета у отвореној коверти, или код које на самој коверти 
није видљиво означено на коју се грађевинску парцелу понуда односи, односно која не садржи 
све потребне податке и захтевана документа  из члана 18. ове одлуке, односно понуда код које 
је износ понуђене закупнине односно купопродајне цене изражен у процентима, или је нижи од 
почетног износа. 
 

Члан 20. 
 

О поступку јавног отварања понуда води се записник. 
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена отварања 
јавних понуда, података о председнику и члановима Комисије и података о парцелама које су 
предмет јавног оглашавања. 
 
Неблаговремене и неуредне понуде се посебно одвајају и одбацују без разматрања, што се 
записнички констсатује. 
Понуде се разврставају према парцелама. 
Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид осталим члановима Комисије. 
Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде, а при том 
Комисија констатује да ли су понуде уредне. 
Комисија записнички констатује ако за поједине парцеле није поднета ни једна понуда. 
 

Члан 21. 
 

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим  ако је приспела најмање једна 
уредна понуда. 
Ако поступак прикупљања понуда јавним огласом не успе, исти ће се поновити у року од 
најмање 30 дана. 
 

Члан 22. 
 

Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих приспелих 
понуда. 
Поступку јавног отварања понуда могу прусуствовати сва заинтересована лица. 
 

Члан 23. 
 

Записник потписују председник и сви чланови Комисије, као и записничар и присутни 
подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници. 
Пре потписивања записника присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени 
заступници могу захтевати да се у записник унесу и њихове евентуалне примедбе на поступак 
јавног отварања понуда. 
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Члан 24. 

 
О спроведеном поступку јавног отварања понуда Комисија сачињава извештај који садржи: 
1. податке о јавном огласу, 
2. податке о парцели која је предмет спроведеног поступка прикупљања понуда, 
3. број укупно приспелих понуда за сваку парцелу, 
4. констатацију о томе које су понуде одбачене као неблаговремене или неуредне, 
с образложењем, 
5. редослед понуђача према висини износа који је понуђен за сваку парцелу посебно, 
6. предлог најповољнијег понуђача за сваку парцелу посебно. 
 

Члан 25. 
 

На основу извештаја о спроведеном поступку јавног орварања понуда и записника Комисије, 
Председник општине утврђује да ли је поступак прикупљања понуда јавним огласом спроведен 
у складу са законом и овом одлуком, а ако утврди постојање неправилности у спроведеном 
поступку наложиће њихово отклањање или одлучити да се поступак понови делимично или у 
целини. 
 

Члан 26. 
 

Кад утврди да је поступак спроведен у складу са Законом и овом одлуком, Председник општине 
ће донети решење о томе која се понуда сматра најповољнијом, односно с којим ће се 
понуђачем закључити уговор о отуђењу или о давању земљишта у закуп. 
Учесник јавног надметања, односно прикупљања понуда, који сматра да му је у поступку јавног 
надметања или прикупљања понуда повређено право, може да покрене управни спор против 
решења из става 1. овог члана, у року од 30 дана од дана достављања тог решења. 
 

Члан 27. 
 

Решење о отуђењу или давању грађевинског земљишта у закуп обавезно садржи: 
1. податке о купцу или закупцу, 
2. податке о грађевинској парцели, 
3. податке о објекту који се гради, 
4. висину купопродајне цене или закупнине, 
5. рок за закључивање уговора о куповини или закупу грађевинског земљишта, 
6. обавезу за понуђача да у року од 30 дана од дана правоснажности решења о отуђењу или о 
давању земљишта у закуп, уговором са Општинском управом регулише плаћање накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта, 
7. рок трајања закупа, уколико је у питању закуп, 
8. рок привођења земљишта намени, 
9. друге елементе битне за садржину уговора који ће се закључити, 
10. поуку о правном леку. 
 

Члан 28. 
 

Орган надлежан за имовинско-правне послове решење из члана 27. ове одлуке доставиће свим 
учесницима у поступку јавног надметања односно прикупљања понуда јавним оглашавањем. 
 
 
 



 - 497 -

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
− Број 17. − 31. децембар 2009. 

 
Члан 29. 

 
Ако понуђач, коме се земљиште отуђује или даје у закуп не приступи закључењу уговора о 
куповини или о закупу у року одређеном правоснажним решењем из члана 27. ове одлуке или 
се уговор раскине пре уписа у јавну кљигу, решење Председника којим је земљиште отуђено 
или дато у закуп ће се поништити. 
 
       4. Закључивање Уговора о отуђивању или давању у закуп грађевинског   
           земљишта 
 

Члан 30. 
 

Пре закључивања уговора о отуђивању или давању у закуп грађевинског земљишта 
Општинском јавном правобранилаштву доставља се Решење о отуђењу или о давању истог у 
закуп. 
Решење из става 1. овог члана доставља орган општине надлежан за имовинско-правне послове. 
 

Члан 31. 
 

По истеку рока од 30 дана од дана достављања Решења јавном правобранилаштву, уколико 
исто није покренуло тужбу пред надлежним судом за поништај истог, и по правоснажности 
решења, орган општине надлежан за имовинско-правне послове припрема текст уговора о 
отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта и исти доставља Председнику општине на 
потпис, пошто га претходно потпише купац или закупац грађевинског земљишта. 
 
       5. Садржина уговора 
 

Члан 32. 
 

Уговором о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта поред законом прописане 
садржине, утврђује се начин усклађивања висине закупнине са порастом цена на мало у 
Републици Србији према подацима надлежне организације за послове статистике (када је 
уговором о закупу предвиђено плаћање на више рата). Уговор садржи  и услове и разлоге за 
раскид уговора, одговарајућу клаузулу која се односи на дозволу за упис у јавне књиге промене 
права власништва  или права закупа, са одговарајућим уписом уговорених терета, као што је 
хипотека, забрана отуђења до коначне исплате цене и друге терете успостављене уговором о 
отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта. 

Члан 33. 
 

Евиденцију о закљученим уговорима о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта 
води орган општине надлежан за имовинско-правне послове. 
 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 
 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту 
(„Службени лист општине Сента“, број 3/2004 и 6/2005). 
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Члан 35. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                              Председник СО Сента, 
Број: 418-7/2009-VI                                                       Жирош-Јанкелић Анико c.p. 
 
 
156. 
На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007), члана 8. Закона о средствима у својини РС („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 
3/96 – испр., 54/96, 32/97 и 101/2005 – др. закон), у вези члана 6. став 1. тачка 10. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006) и члана 19. став. 1. 
тачка 6. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 1/2006 – пречишћен 
текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 30.12.2009. 
године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПОСЛОВНИМ, МАГАЦИНСКИМ ПРОСТОРИЈАМА И ГАРАЖАМА 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови коришћења, начин и поступак давања у закуп, једнократни 
износ закупа као услов стицања својства закупца (у даљем тексту: једнократни износ), висина 
закупнине за пословне, магацинске просторије и гараже у државној својини на којима је 
корисник општина Сента и регулишу се друга питања у вези са коришћењем истих. 
 

Члан 2. 
Управљање пословним, магацинским просторијама и гаражама из члана 1. ове одлуке врши 
Општинска управа у Сенти, Одељење за финансије (у даљем тексту: Одељење). 
Одељење је овлашћено да води евиденцију пословног, магацинског простора и гаража, обавља 
послове који се односе на прибављање, отуђење, давање у закуп и отказивање уговора о закупу 
пословних, магацинских просторија и гаража, управљање (текуће и инвестиционо одржавање и 
опремање, обнављање и унапређивање), стара се о наплати закупнине, извршава законску и 
друге обавезе које проистичу из закупа, покреће судске и друге поступке у вези са 
закуподавним односом изузев својинско-правних спорова, као и друге послове и правне радње 
у вези пословних, магацинских просторија и гаража у складу са законом, Статутом општине и 
овом одлуком. 
 

Члан 3. 
Пословним простором, усмислу ове одлуке, сматра се једна или више просторија намењених 
обављању пословне делатности, које по правилу чине грађевинску целину и имају посебан улаз, 
а налазе се у стамбеном, пословном или стамбено-пословном објекту. 
Магацинским простором, у смислу ове одлуке, сматра се простор који се користи за смештај 
робе и за њену заштиту од кварења или загађивања. 
Гаражом у смислу ове одлуке, сматра се објекат или просторија намењена за паркирање возила 
у зонама становања. 
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Члан 4. 

 
Пословни, магацински простор и гараже дају се у закуп на одређено време, на период који не 
може бити дужи од 10 година од дана закључења уговора. 
 

Члан 5. 
 

Председник општине приликом расписивања огласа за давање у закуп пословне просторије 
одређује делатност која ће се обављати у пословној просторији, а у складу са прописима о 
минималним техничким условима за обављање промета робе и вршења услуге у промету робе, 
прописима о заштити животне средине и општинском одлуком о мерама за заштиту од буке. 
 

II. ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 
 

Члан 6. 
 

Пословни, магацински простор и гараже дају се у закуп: 
- јавним надметањем. 
 

Члан 7. 
 

Ради давања у закуп пословног, магацнског простора и гаража, објављује се оглас у дневним 
листовима „Дневник“ и „Мађар Со“ и на огласној табли Општинске управе у Сенти. 
 

Члан 8. 
 

Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп пословног, магацинског простора и гаража који 
су испражњени од лица и ствари доноси Председник општине. 
Одлука из става 1. овог члана треба да садржи потпун текст огласа. 
 

Члан 9. 
 

Оглас нарочито треба да садржи: 
1. податке о пословној, магацинској просторији, односно гаражи (површина, пословна зона, 
адреса са структуром простора; 
2. време на које се пословне, магацинске просторије и гараже дају у закуп; 
3. назнаку да у поступку може да учествује свако правно и физичко лице које задовољава 
услове предвиђене огласом; 
4. врсту пословне делатности која се може обављати  у складу са чланом 5. ове одлуке; 
5.висину почетног једнократног износа без пореза који је предмет јавног надметања; 
6. назнаку да се на највиши излицитирани једнократни износ плаћа порез; 
7. одредбу да је сваки учесник обавезан да изврши уплату гарантног износа ради учешћа на 
огласу, висину гарантног износа и број текућег рачуна на који се уплаћује; 
8. напомену да се најповољнијем понуђачу уплаћени гарантни износ урачунава у закупнину, а 
да се исти враћа понуђачима који не успеју на јавном надметању; 
9. одредбу да се пословни, магацински простор и гаража даје у виђеном стању; 
10. одредбу да се неће разматрати понуде понуђача који има дуг према Општини Сента по било 
ком основу; 
11. таксативно наведене податке и прилоге које треба да садржи пријава; 
12. адресу и начин на који се упућује пријава, уз напомену да подносилац пријаве исту достави 
у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ – МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР У  
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ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ – НЕ ОТВАРАЈ“ – адресом, односно седиштем лица 
које се пријављује на оглас; 
13. рок за подношење пријава; 
14. одредбу да се непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће узимати у разматрање; 
15. одредбу да се поступак јавног надметања неће одржати уколико се на оглас јави једно 
заинтересовано лице; 
16. време и место одржавања јавног надметања; 
17. одредбу да се висина закупнина коригује у складу са чланом 36. и 37. одлуке; 
18. одредбу да се након доношења акта Председника општине, закључује уговор о закупу на 
одређено време до добијања сагласности Републичке дирекције за имовину а најдуже на период 
од десет година, а након добијања сагласности закључује се уговор о закупу на одређено време, 
тако што је период трајања закупа из овог уговора умањен за период трајања закупа пре 
добијене сагласности; 
19. одредбу да је обавезан приказ личне карте учесника као и приказ уредног пуномоћја 
овереног у суду. 
Висина почетног једнократног износа без пореза из става 1. тачка 5. овог члана износи  6 
месечних закупнина (површина простора пута цена по м2 за зону у којој се простор налази) 
Висина гарантног износа из става 1. тачка 7. овог члана износи 3 месечне закупнине.  
Месечна висина закупнине утврђује се у складу са чланом 29., 30.,  и 31. ове одлуке. 
 

Члан 10. 
 

Поступак давања у закуп пословних, магацинских просторија и гаража спроводи Комисија за 
избор најповољнијег понуђача за давање у закуп пословног простора (у дањем тексту: 
Комисија). 
Комисију образује Председник општине на период од четири године. 
Комисију чине председник, четири члана и њихови заменици. 
 

Члан 11. 
 

У поступку јавног надметања не могу као понуђачи учествовати председник, чланови Комисије 
и њихови заменици. 
 

Члан 12. 
 

Рад Комисије је јаван. 
О раду Комисије током поступка јавног надметања води се записник који потписују председник 
и присутни чланови Комисије. 
За пуноважан рад Комисије обавезно је присуство председника или заменика председника, и 
два члана или њихових заменика. 
 

1. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 
 

Члан 13. 
 

На основу расписаног огласа из члана 7. ове одлуке, у поступку јавног надметања ради доделе 
пословног, магацинског простора, односно гаража, заинтересована лица подносе пријаве. 
Једно лице може да поднесе пријаву за више пословних, магацинских просторија, односно 
гаража, с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе потпуну пријаву и уплати тражени 
гарантни износ. 
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Члан 14. 

 
Пријава треба да садржи: 
- податке о подносиоцу пријаве, и то: 
А) за физичка лица – име, презиме, јединствени матични број грађана и адресу са обавезном 
фотокопијим личне карте; 
Б) предузетници – копија решења о упису у регистар код надлежног органа управе, адреса стана 
и фотокопија личне карте; 
В) за правна лица – назив фирме са обавезном фотокопијом извода из судског регистра, 
седиште правног лица са подацима о лицу овлашћеном за заступање и бројем текућег рачуна; 
- податке о пословном, магацинском простору и гаражи за коју се пријава подноси, 
- делатност која ће се обављати, 
- изјаву да пословни простор преузима у виђеном стању, 
- доказ о уплати огласом предвиђеног гарантног износа. 
 

Члан 15. 
 

Поступак јавног надметања неће се одржати уколико му приступи један учесник. 
Уколико се у поновљеном поступку јавног надметања пријави само један учесник прихватиће 
се његова понуда. 

Члан 16. 
 

Отварање поступка јавног надметања проглашава председник или заменик председника 
Комисије, позивом да сви заинтересовани подносиоци пријава приступе јавном надметању. 
 

Члан 17. 
 

Након отварања поступка јавног надметања, Комисија приступа утврђивању броја поднетих 
пријава и констатује ко је од подносилаца пријава лично присутан, односно да ли пуномоћник 
подносиоца пријаве има уредну пуномоћ – овлашћење да учествује у поступку јавног 
надметања. 
Након утврђивања идентитета подносилаца пријава, Комисија утврђује да ли су поднете 
пријаве благовремене, потпуне и уредне. 
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве Комисија неће узети у разматрање што се 
записнички констатује. 
 

Члан 18. 
 

Председник или заменик председника Комисије објављује висину почетног једнократног 
износа за пословни, магацински простор односно гаражу и позива учеснике да понуде своје 
износе. 
Учесник јавног надметања дужан је да јасно и гласно каже који износ нуди. 
Председавајући Комисије пита три пута да ли неко даје више од највећег претходно понуђеног 
износа и констатује који је највећи износ понуђен и име понуђача. 
Учесник који је понудио највећи једнократни износ обавезан је да на позив председника 
Комисије одмах потпише изјаву да је понудио највећи износ. 
Уколико учесник који је понудио највећи једнократни износ одбије да одмах потпише изјаву из 
претходног става сматра се да је одустао од понуде. 
Учесник који је излицитирао највиши једнократни износ и потписао изјаву из става 4. овог 
члана је најповољнији понуђач. 
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Члан 19. 

 
Лицу које се пријавило на оглас а из неоправданих разлога није приступило јавном надметању 
не враћа се  гарантни износ. 
 

Члан 20. 
 

Комисија је обавезна да Председнику општине у року од 15 дана од дана спроведеног поступка 
јавног надметања достави: 
- предлог за давање у закуп пословног, магацинског простора односно гараже; 
- фотокопију пријаве; 
- доказ о уплати гарантног износа; 
- записник са јавног надметања; 
- доказ о уплати највишег излицитираног једнократног износа односно доказ о уплати прве рате  
истог у случајевима из члана 29.-30. ове одлуке; 
- другу документацију за коју Комисија сматра да је потребна за одлучивање. 
 

Члан 21. 
 

Уколико Председник општине на основу поднете документације, сматра да поступак јавног 
надметања није правилно спроведен, донеће решење о поништају огласа или дела огласа. 
Решење из претходног става надлежно Одељење Општинске управе доставља свим учесницима 
а сваки учесник огласа може уложити приговор Председнику општине у року од 8 дана од дана 
пријема. 
 

Члан 22. 
 

На основу достављене документације из члана 20. ове одлуке, Председник општине доноси 
решење о давању у закуп пословног, магацинског простора, односно гараже најповољнијем 
понуђачу. 
Надлежно Одељење Општинске управе у року од 8 (осам) дана од дана доношења Решења о 
давању у закуп пословног, магацинског простора и гаража, доставља по један примерак свим 
учесницима огласа. 
На решење о давању у закуп пословних, магацинских просторија, односно гаража, сваки 
учесник огласа може уложити приговор Председнику општине у року од 8 (осам) дана од дана 
пријема. 
Решење из става 1. овог члана, објављује се на огласној табли Општинске управе. 
 

Члан 23. 
 

Решење о давању у закуп пословног, магацинског простора, односно гараже на које није 
уложен приговор, односно решење донето по приговору, сматра се коначним, и исто се може 
побијати у судском поступку. 
Решење из претходног става са пратећом документацијом доставља се на сагласност 
Републичкој дирекцији за имовину (у даљем таксту: Дирекција за имовину). 
На основу коначног решења понуђач коме је дат у закуп пословни, магацински простор или 
гаража дужан је да у року од 15 дана од дана достављања, закључи уговор о закупу пословног, 
магацинског простора или гараже на одређено време прописано у члану 4. ове одлуке, а до 
добијања сагласности Дирекције за имовину. 
Уговоре из претходног става овог члана у име закуподавца потписује Председник општине. 
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Члан 24. 

 
Уговор о закупу по добијању сагласности Дирекције за имовину на решење из члана 23. став 1. 
ове одлуке закључује Председник општине у име закуподавца. 

 
III. НАСТАВАК ЗАКУПОДАВНОГ ОДНОСА 

 
Члан 25. 

 
Изузетно, Председник општине може на предлог Комисије за избор најповољнијег понуђача 
закључком дати сагласност за настављање закупа у следећим случајевима: 
- ако је дошло до смрти закупца или је закупац остварио право на пензију а уредно је измиривао 
своје обавезе ка Општини Сента, закуп ће се наставити са дететом, брачним другом или 
родитељем закупца који желе да наставе обављање исте делатности под условом да исти нису у 
закупу другог пословног простора којим управља Општина; 
- када је код закупца дошло до организационих, власничких и статусних промена (спајање, 
подела и сл.) закуп ће се наставити са правним следбеником закупца, с тим да код поделе за то 
постоји писмена сагласност  правних лица насталих поделом; 
- закупцима пословног простора који је срушен због више силе или ради привођења земљишта 
намени. 
Права и обавезе са новим закупцем биће регулисана уговором о закупу. 
Уговор о закупу у смислу овог члана  закључује се на преостало време трајања закупа утврђено 
уговором који је закључио претходни закупац са Председником општине. 
 

IV. НАЧИН И ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ЗАКУПНИНЕ 
 

Члан 26. 
 

Висина закупнине за коришћење пословног простора утврђује се по 1 м2 корисне површине, а у 
зависности од пословне зоне у којој се исти налази, множењем цене закупа са квадратним 
метром. 
 
Корисна површина израчунава се у складу са ЈУС-ом УЦ 2.100. 
Висина закупнине за коришћење магацинских просторија утврђује се у висини од 30% од 
утврђене закупнине за пословни простор. 
Висина закупнине за закупце који обављају дефицитарне делатности које утврђује Председник 
општине својим закључком, као и закупце који обављају уметничке занате и народну радиност 
утврђене Правилником о одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима, 
односно пословима домаће радиности  
 („Службени гласник РС“ , бр. 21/2005), утврђује се у висини од 50% од утврђене закупнине за 
пословни простор. 
Висина закупнине за непрофитне организације из области образовања, просвете, науке, 
културе, спорта и физичке културе, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине, 
информисања и туризма, омладинске и др. и политичке странке, утврђује се у висини од 20% од 
утврђене закупнине за пословни простор са ПДВ-ом на целокупан износ закупнине. 
 

Члан 27. 
Висина закупнине за коришћење гаража, утврђује се по квадратном метру корисне површине.  
Корисна површина израчунава се у складу са ЈУС-ом УЦ 2.100. 
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Члан 28. 

На територији општине Сента одређују се пет  пословних зона, и то: 
I. Пословна зона – обухвата пословне просторије које се налазе испод зграде Градске куће. 
II. Пословна зона – обухвата простор у којем се налазе следеће улице: Главни Трг, Поштанкса, 
Главна,  Народне Баште, Ађанска, Јесења. 
III. Пословна зона – обухвата пословне просторије на Кеју Едварда Кардеља (Зорана Ђинђића). 
IV. Пословна зона – обухвата простор у којем се налазе улице: Доситеја Обрадовића, 
Карађорђева, Еугена Савојског, Вука Караџића, Лађарска, Петефи Шандора, Мадач Имреа, 
Дожа Ђерђа и Миклоша Раднотија. 
V. Пословна зона – обухвата пословне просторије у насељеним местима: Горњи Брег, Торњош, 
Кеви и Богараш. 
 
 

Члан 29. 
 

Висина месечне закупнине за пословне просторије на територији општине Сента утврђује се по 
м2 корисне површине, и то: 

- за пословне просторије, по зонама из члана 28. ове одлуке у износу од: 
 

                           Зона                         Динара /м2 
Прва                              600 
Друга                              400 
Трећа                              260 
Четврта                              110 
Пета                              100 

- за гараже према квалитету, по категоријама из члана 27. ове одлуке, у износу од: 
                      Категорије                        Динара/м2 
Прва                                150 
Друга                                100 

Цена закупа из става 1. овог члана је без пореза на додату вредност. 
 

Члан 30. 
 

Ако се пословна просторија налази у дворишту, у сутерену, на спрату или у поткровљу, износ 
месечне закупнине по квадратном метру умањује се за: 

                        Зона                                % 
Прва                               10 
Друга                               15 
Трећа                               20 
Четврта                               20 
Пета                               25 

 
Члан 31. 

 
За делатности игре на срећу (класичне игре на срећу, посебне игре на срећу и наградне игре у 
роби и услугама) на утврђену закупнину у смислу члана 26. ове одлуке примењује се 
корективни коефицијент од – 2,0. 
За делатности финансијско-техничке и пословне услуге, банке и осигуравајућа друштва на 
утрврђену закупнину у смислу члана 26. ове одлуке примењује се корективни коефицијент од – 
1,5. 
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Члан 32. 

 
Закупац коме је додељена пословна, магацинска просторија или гаража у закуп, приликом 
потписивања уговора о закупу или у месецу јануару сваке календарске године, као средство 
обезбеђења плаћања закупнине за текућу годину и измирења преосталог дуга као и будућих 
потраживања на име трошкова судског поступка или на име накнаде за штету, закуподавцу 
треба да поднесе банкарску гаранцију, односно потписану бланко меницу. 
У случају неблаговременог плаћања закупнине од стране закупца, врши се наплата  банкарске 
гаранције односно менице без упозорења закупца. 
 

Члан 33. 
 

Највиши излицитирани једнократни износ је основ за стицање својства закупца и исти се не 
урачунава у закупнину коју закупац месечно плаћа на начин прописан одредбама ове одлуке. 
Највиши излицитирани једнократни износ најповољнији понуђач дужан је да плати на основу 
фактуре испостављене од Одељења у року од 8 дана од дана лицитације. 
На захтев најповољнијег понуђача, уколико највише понуђени једнократни износ прелази 
500.000,00 динара, исти се по одобрењу може платити највише у 6 
једнаких месечних рата ревалоризованих са растом цена на мало према подацима Републичког 
завода за статитстику. 
Председник општине доноси одлуку о одобрењу плаћања на рате, на основу које ће се са 
најповољнијим понуђачем склопити Уговор о плаћању једнократног износа на рате. 
Понуђач коме је одлуком Председника општине  одобрено плаћање на рате дужан је да пре 
склапања уговора о плаћању из става 3. овог члана достави банкарску гаранцију са роком 
важења 30 дана дуже од дана доспећа последње рате за исплату или потписану бланко меницу 
на целокупно излицитирани једнократни износ са порезом. Гаранција мора да буде неопозива 
са назнаком „наплатива на први позив и без приговора“. 
 

Члан 34. 
 

Висина месечне закупнине за пословне просторије и гараже на територији општине Сента 
утврђена одредбама ове одлуке мења се једанпут годишње и то у поступку утврђивања буџета 
општине за наредну годину. 
Изузетно, висина месечне закупнине пословне просторије и гараже утврђена чланом 29. и 30. 
ове одлуке, може се изменити и у случају доношења, односно измене закона или другог 
прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 35. 
 

Одељење ће висину закупнине одређену решењем Председника општине о додели пословног, 
магацинског простора и гаража, и уговором о закупу кориговати у складу са чланом 34. ове 
одлуке. 
Закупци су дужни да закупнину усклађену у смислу претходног става овог члана и члана 34. 
ове одлуке плаћају на основу фактуре коју испоставља Одељење. 
У случају неблаговременог плаћања закупнине од стране закупца, Одељење ће обрачунавати 
камату у складу са законом. 
 

Члан 36. 
 

Закупнина за коришћење пословног, магацинског простора и гаража, плаћа се месечно, до 15-ог 
у месецу за претходни месец. 
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Трошкове коришћења заједничких уређаја у згради, утрошка електричне енергије, воде, 
грејања, хигијене, накнаду за коришћење грађевинског земљишта као и остале комуналне 
трошкове, закупац је обавезан да плаћа редовно у назначеном року, на основу испостављених 
рачуна надлежних јавних и јавно-комуналних предузећа. 
 

Члан 37. 
 
Приходи од давања у закуп пословног, магацинског простора и гаража су јавни приход и 
уплаћују се у корист буџета општине Сента. 
Средства из става 1. овог члана користе се за текуће и инвестиционо одржавање пословних, 
магацинских просторија и гаража за текућу годину. 
На предлог Председника општине, део средстава из става 1. овог члана може се користити за 
прибављање пословних, магацинских просторија и гаража на начин предвиђен законом. 
 
 

V. ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 
 

Члан 38. 
 

Инвестиционо одржавање пословних, магацинских просторија и гаража на основу 
финансијског плана врши Општинска управа у Сенти. 
Текуће одржавање пословног, магацинског простора и гаража пада на терет закупца након 
закључења уговора о закупу. 
Закупац је дужан да у случају настанка штете чије санирање спада у трошкове инвестиционог 
одржавања одмах о томе писмено обавести закуподавца, а у противном неће му се признати 
трошкови које је имао на санирању истих. 
 

Члан 39. 
 

Закупцу пословног, магацинског простора и гаража на његов захтев може се дати сагласност да 
сопственим средствима изведе радове на адаптацији, реконструкцији и инвестиционом  
одржавању, под условом да се изведу само најнеопходнији радови. 
Закупац подноси захтев Председнику општине да му се одобри извођење радова из претходног 
става. Закупац може да изведе радове из претходног става на основу писмене сагласности 
Председника општине, уз прибављено мишљење Одељења за урбанизам и стамбено-комуналне 
делатности. 
Услови под којима се може извршити адаптација и реконструкција и инвестиционо одржавање, 
врста и вредност радова који се сматрају нејнеопходнијим, као и начин на који се закупцу 
омогућава плаћање умањене закупнине, утврдиће се Правилником о условима и поступку 
одобравања закупцу да сопственим средствима адаптира и реконструише пословни, магацински 
простор и гараже (у даљем тексту: Правилник), који доноси Скупштина општине Сента.. 
 

Члан 40. 
 

Закупац нема право на стицање сусвојине на пословној, магацинској просторији и гаражи на 
основу улагања сопствених средстава у адаптацију, реконструкцију и инвестиционо одржавање 
истих. 

Члан 41. 
 

Председник општине може закупцу на његов захтев да одобри промену делатности коју ће 
обављати у пословној просторији. 
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Уколико промена делатности из претходног става захтева додатно опремање пословне 
просторије, закупац ће опремање извршити сопственим средствима, без права на надокнаду 
истих, уз стручни надзор Општинске управе – Одељена за урбанизам и стамбено-комуналне 
делатности. 
 

VI. ОБАВЕЗА ЗАКУПЦА 
 

Члан 42. 
 

Закупац има обавезу да редовно одржава пословни, магацински простор и гаражу и одговоран 
је за погоршање стања истих. 
Закупац је обавезан да о свом трошку изведе поправке ради довођења пословне, магацинске 
просторије и гараже у стање какво је било у време њене предаје, односно у стање за које му је 
одобрено улагање, када је закупцу одобрено да сопственим средствима адаптира, реконструише 
и изврши инвестиционо одржавање пословног, магацинског простора и гараже сходно 
одредбама Правилника. 
Када закуподавац у току трајања закупа промени пребивалиште – седиште, промени име фирме, 
изврши регистрацију, односно промени број текућег рачуна дужан је да о томе писмено 
обавести Општинску управу. 
Закупац не сме ући у посед пословног, магацинског простора и гараже, без закљученог уговора 
о закупу пословне, магацинске просторије и гараже. 
У моменту уласка закупца у посед пословног, магацинског простора и гараже, сачињава се 
записник о примопредаји закупца и Општинске управе којим се детаљно утврђује стање објекта 
у моменту почетка коришћења. Записник потписују обе уговорне стране. 
По престанку закупа, закупац је дужан да преда Општинској управи пословни, магацински 
простор и гаражу у стању какво је било у време њене предаје, односно у стању за које му је 
одобрено улагање, о чему се сачињава записник о примопредаји између Општинске управе и 
закупца, и у обавези је да надокнади сву евентуално насталу штету на пословном, магацинском 
простору и гаражи, што ће се такође констатовати у записнику. 
 

Члан 43. 
 

Закупац може пословну, магацинску просторију и гаражу да користи само лично и за обављање 
делатности која је одређена уговором. 
Закупац не може целу, односно део пословне, магацинске просторије и гараже дати у подзакуп 
другом лицу. 
Закупац не може гаражу користити за обављање пословне делатности. 
 

VII. УГОВОР О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан 44. 
 

Права и обавезе закуподавца и закупца регулишу се уговором о закупу који се закључује у 
писменој форми. 
 

Члан 45. 
 

Уговор о закупу садржи нарочито: 
1. податке о пословном, магацинском простору и гаражи; 
2. време важења уговора о закупу; 
3. почетак закупа; 
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4. висину закупнине уз напомену да се закупнина плаћа месечно од момента почетка закупа, на 
основу испостављене фактуре најкасније до 15-ог у месецу за претходни месец, а у случају да 
закупац не добије фактуру основ за плаћање је уговор о закупу, у висини последње примљене 
фактуре; 
5. одредбу да закупац може пословну, магацинску просторију и гаражу да користи само лично и 
за обављање делатности која је одређена уговором; 
6. одредбу да закупац не може целу, односно део пословне, магацинске просторије и гараже 
дати у подзакуп другом лицу; 
7. одредбу да закупац не може гаражу користити за обављање пословне делатности; 
8. одредбу да закупац у току трајања закупа нема право да промени уговором утврђену 
делатност која се може обављати у пословном простору без претходне сагласности председника 
општине; 
9. одредбу да је закупац поред закупнине дужан плаћати накнаду за трошкове коришћења 
заједничких уређаја у згради која није урачуната у закупнину, накнаду за коришћење 
грађевинског земљишта, трошкове електричне енергије, трошкове комуналне потрошње (вода, 
грејање, изношење смећа и друге услуге); 
10. одредбу да је закупац дужан сносити трошкове текућег одржавања пословног односно 
магацинског простора и гараже након закључења уговора о закупу; 
11. одредбу да закупац може изводити радове на адаптацији, реконструкцији и инвестиционом 
одржавању пословног, магацинског простора и гаража само уз претходну писмену сагласност 
Председника општине сходно одредбама Правилника, као и да је све до момента закључења 
анекса уговора о закупу којим ће бити регулисано плаћање умањеног износа закупнине дужан 
плаћати пун износ закупнине и сносити остале обавезе како је регулисано уговором о закупу; 
12. одредбу да закупац по основу свог улагања не може стећи право сусвојине и својине на 
пословном простору; 
13. одредбу да ће Одељење висину закупнине одређену решењем Председника општине о 
додели пословног, магацинског простора и гаража  и уговором о закупу кориговати у складу са 
чланом 34. и 35. ове одлуке; 
14. одредбу да је закупац дужан да закупнину усклађену у смислу члана 34. и 35. ове одлуке 
плаћа на основу фактуре испостављених од  стране Одељења; 
15. одредбу да се у року од осам дана од дана закључења уговора о закупу врши примопредаја 
пословног, магацинског простора и гараже, о чему се сачињава записник о стању у ком се 
пословни, магацински простор и гаража налази; 
16. одредбу да уколико закупац не напусти пословни, магацински простор или гаражу након 
престанка уговора, односно по истеку отказног рока, дужан је да до предаје истог закуподавцу, 
плаћа накнаду у висини двоструке закупнине; 
17. одредбу да је закупац дужан да у случају доцње по испостављеним фактурама и рачунима, 
плаћа камату сходно одредбама закона; 
18. одредбу да је закупац упознат са одредбама Правилника из члана 39. ове одлуке. 
 

VIII. ПРЕСТАНАК УГОВОРА О ЗАКУПУ 
 

Члан 46. 
 

Уговор о закупу престаје испуњењем следећих услова:  
1. ако закупац не плати, или плати само део од фактуром утврђеног износа закупнине, два 
месеца узастопно, односно три месеца у току календарске године, 
2. ако закупац не плати, или плати само део накнаде за коришћење заједничких уређаја у 
згради, накнаду за коришћење грађевиснког земљишта, трошкове електричне енергије, 
трошкове комуналне потрошње (вода, грејање и сл.) два месеца узастопно, односно три месеца 
у току календарске године, 
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3. када закупац пословног, магацинског простора и гараже у целини или делимично изда у 
подзакуп другом лицу, 
4. ако закупац започне извођење радова на адаптацији, реконструкцији или инвестиционом 
одржавању пословног, магацинског простора или гараже без претходне писмене сагласности 
Председника општине. 
 

Члан 47. 
 

Одлуку о отказу уговора о закупу на предлог Комисије доноси Председник општине. 
Уговор о закупу пословног, магацинског простора и гараже може престати отказом закуподавца 
или закупца без навођења посебног разлога са отказним роком од једног месеца. 
У случају неуспеле доставе отказа уговора о закупу, уредном доставом сматраће се прибијање 
отказа на врата пословног, магацинског простора и гараже. 
Општинска управа доставља на сагласност Дирекцији за имовину одлуку о отказу уговора. 
 
 

IX. НАДЗОР 
 

Члан 48.  
 

Контролу над коришћењем пословног и магацинског простора обавља Комисија за надзор 
пословног, магацинског простора и гаража (у даљем тексту: Комисија за надзор), коју образује 
Председник општине, а која се састоји од председника, два члана и њихових заменика. 
Комисија за надзор ће изласком на терен извршити увид у: 
1. делатност која се у њима обавља, 
2. фактички затечено стање – ко је у поседу предметног пословног, магацинског простора, 
3. да ли је закупац започео да изводи радове на адаптацији, реконструкцији или инвестиционом 
одржавању пословног, магацинског простора или гараже без претходне писмене сагласности 
председника општине. 
Комисија за надзор ће приликом вршења надзора затечено стање записнички констатовати. 
 
 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 49. 
 

Постојећи уговори о закупу пословних, магацинских просторија и гаража имају се ускладити са 
одредбама ове одлуке у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 50. 

 
Лица која имају статус закупца пословног, магацинског простора и гаража у моменту стаупања 
на снагу ове одлуке, дужна су да се одазову у остављеном року на позив Општинске управе у 
Сенти ради усклађивања одредаба уговора о закупу, односно ради закључивања анекса уговора, 
у противном отказаће им се уговор о закупу. 
Уколико закупац не прими уредан позив Општинске управе упућен на адресу из уговора, исти 
ће му бити прибијен на врата пословног, магацинског простора, односно гараже, што ће се 
сматрати уредном доставом. 
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Члан 51. 

 
Поступак за признавање улагања у пословни простор покренут на писмени захтев закупца до 
дана ступања на снагу ове одлуке окончаће се у складу са Одлуком о начину и условима 
издавања пословних зграда, просторија и гаража на којима право управљања има општина 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 1/2004 – пречишћен текст, 16/2008 и 2/2009). 
У случајевима у којима је закључком Председника општине окончан поступак признавања 
висине уложених средстава у адаптацију или реконструкцију пословног простора, остају на 
снази постојећи уговори о закупу и анекси уговора о закупу, до истека периода за који се 
умањује закупнина по основу улагања. 
 

Члан 52. 
 

Правилник из члана 39. ове одлуке донеће Скупштина општине Сента у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 53. 
 

Изузетно од одредаба ове одлуке, пословни простор се може дати непосредном погодбом на 
коришћење у смислу употребе и редовног одржавања: 
- политичким странкама које имају одборнике у Скупштини општине Сента, за период трајања 
мандата, 
- јавним предузећима, установама и организацијама чији је оснивач општина Сента, за период 
док обављају поверене послове. 
Комисија ће предлог одлуке о давању на коришћење пословног простора доставити 
Председнику општине ради доношења решења о давању на коришћење пословног простора. 
Права и обавезе у вези са коришћењем и одржавањем пословног простора из става 1. овог члана 
уређују се уговором који закључују политичке странке, односно јавна предузећа, установе, 
организације и Председник општине Сента. 
Пословни простор, у напред наведеним случајевима, даје се на коришћење без накнаде. 
 

Члан 54. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи: 
1. Одлука о начину и условима издавања пословних зграда, просторија и гаража на којима 
право управљања и коришћења има општина Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
1/2004 – пречишћен текст, 16/2008 и 2/2009) и 
2. Одлука о начину утврђивања закупнине за пословне зграде, просторије и гараже на којима 
право управљања и коришћења има општина Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 3/98, 
7/99, 2/200, 3/2001, 15/2001, 13/2002, 2/2006, 10/2006, 9/2007, 16/2008 и 2/2009). 

Члан 55. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“, а примењиваће се од 01.01.2010. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                     Председник СО Сента, 
Број: 361-16/2009-VI                                                            Жирош-Јанкелић Анико c.p. 
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157. 
На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007), у вези члана 6. став 1. тачка 2. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006) и члана 19. став 1. тачка 3. и 14. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 1/2006 – пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина 
општине Сента на седници одржаној дана 30.12.2009. године донела је  
 

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
I. ОПШПТИ ДЕО 

 
Члан 1.  

 
Овом одлуком уводе се општинске административне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и 
радње у пословима које врши Општинска управа у Сенти. 
 

Члан 2. 
 

Таксама подложни списи и радње, као и висина таксе утврђују се Таксеном тарифом, која је 
саставни део ове Одлуке. 
 

II. ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 
 

Члан 3. 
 

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте подносилац захтева, односно поднеска којим 
се поступак покреће, односно врши радња прописана тарифом. 
Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна, уколико овом 
Одлуком није другачије прописано. 
Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана, за који се плаћа такса, 
обвезник је давалац изјаве на записник. 
 

III. НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 4. 
Ако Таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје: 
1. за поднеске – у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник – када се записник 
састави; 
2. за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање; 
3. за управне и друге радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 

Члан 5. 
 

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе у корист буџета општине Сента, ако за 
поједине случајеве није другачије прописано. 
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IV. УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 
Члан 6. 

 
Ако је Таксеном тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, основица за 
обрачун таксе је вредност назначена у предмету, односно захтеву или поднеску којим се 
покреће поступак. 
Ако вредност предмета није назначена у захтеву, односно поднеску или је назначена мања 
вредност од стварне, вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће се решењем органа који 
води поступак.   
 

Члан 7. 
 

Када се на захтев обвезника по поднетом захтеву, односно поступку издаје решење, исправа, 
документ или писмено у више примерака, за други и сваки следећи примерак плаћа се такса као 
за препис, која не може бити већа од таксе за први примерак. 
За примерке исправа који се поводом  захтева или поднеска обвезника састављају, односно 
издају за потребе органа, такса се не плаћа. 
 

Члан 8. 
 

Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти правни основ, 
а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако тарифом није 
друкчије одређено. 
 

V. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 9. 
 

Таксе се плаћају у новцу. 
Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио. 
 

Члан 10. 
 

У решењу или другој исправи за коју се такса плаћа мора се означити да је такса плаћена, износ 
који је плаћен и тарифни број по коме је такса плаћена. 
 

Члан 11. 
 

Ако је обвезник који је дужан да плати таксу, непосредно поднесе нетаксиран или недовољно 
таксиран захтев или поднесак, службено лице за пријем захтева или поднеска  затражиће од 
обвезника да плати прописану таксу у року од десет дана од дана подношења захтева или 
поднеска и упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву односно 
поднеску сачињава забелешка. 
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне 
поштом, одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће 
обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати 
прописану таксу и таксу за опомену и упозориће га на последице неплаћања таксе. 
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Члан 12. 

 
Наплата таксе на поднеске или друге списе који нетаксирани или недовољно таксирани стигну 
поштом из иностранства врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно 
пре саопштења обвезнику да је радња извршена. 
 

VI. ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 13. 
 

Ослобађају се плаћања таксе: 
1. институције Републике Србије; 
2. органи и организације Републике, Аутономне покрајине и локалне самоуправе; 
3. организације обавезног социјалног осигурања; 
4. установе основане од стране Републике, Аутономне покрајине и локалне самоуправе; 
5. Црвени крст Србије; 
6. диплтоматско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности. 
 

Члан 14. 
 

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања 
таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе. 
 

Члан 15. 
 

У решењу, исправи, документу или писмену, које се издаје без плаћања таксе, мора се означити 
сврха издавања и основ ослобођења од плаћања таксе. 
 

Члан 16. 
 

Не плаћа се такса за: 
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 
2. списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода; 
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и 
службеним евиденцијама; 
4. пријаве за упис у матичне књиге; 
5. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за 
утврђивање елемената за смањење катастарског прихода због елементарних непогода, биљних 
болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање законом 
прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода; 
6. списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, 
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; 
7. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно 
преквалификацијом; 
8. списе и радње у поступку за сахрањивање; 
9. поднеске упућене органима за представке и притужбе; 
10. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу; 
11. списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором. 
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Члан 17. 

У исправи која се издаје без плаћања таксе мора се означити у ком се циљу издаје и на основу 
ког прописа се такса не плаћа. 
Исправа из става 1. овог члана може се употребити у друге сврхе само пошто за њу буде 
плаћена одговарајућа такса ако је за те сврхе прописана обавеза плаћања таксе. 
 

Члан 18. 
Страни држављанин под условом реципроцитета има иста права и обавезе по овој одлуци као и 
држављанин Републике Србије. 
 
 

VII. ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ 
 

Члан 19. 
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређује порески поступак и 
пореска администрација. 
 
 

VIII. НАДЗОР 
 

Члан 20. 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за опште управне послове и друштвене 
делатности Општинске управе у Сенти. 
 
 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
За списе и радње у управним стварима и за друге списе и радње органа за таксене обавезе које 
су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу ове Одлуке, такса се плаћа у складу са 
прописима који су били на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за 
обвезника. 
 

Члан 22. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским административним 
таксама („Службени лист општине Сента“, бр. 8/2003, 3/2004, 18/2004, 7/2005, 10/2006, 9/2007 и 
16/2008). 
 

Члан 23. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“, а примењиваће се од 01.01.2010. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                            Председник СО Сента, 
Број: 43-21/2009-VI                                                    Жирош-Јанкелић Анико c.p. 
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ТАКСЕНА ТАРИФА 

 
Тарифни број 1. 

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и друге поднеске, ако овом 
Одлуком није другачије прописано 200,00 дин.

 Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне 
поднеске којима обвезник захтева брже поступање по раније поднетом 
захтеву односно поднеску.  

Тарифни број 2. 
1. За сва решења, закључке и друге акте која доноси Општинска управа 

ако овом одлуком није другачије прописано 300,00 дин.
2. За жалбе против решења која доноси Општинска управа, ако овом 

Одлуком није другачије прописано 150,00 дин.
3. За опомену којом се обвезник позива да плати прописану таксу 150,00 дин.
 Напомена: 

1. Ако се доноси решење по захтеву више лица – обвезника таксе, 
такса по овом тарифном броју плаћа се према броју обвезника, којима 
се решење уручује. 

Тарифни број 3. 
1. За уверења која се издају на основу службене евиденције 200,00 дин.
2. За уверења о чињеницама за које се спроводи поступак утврђивања 250,00 дин.
3. За издавање потврде о животу, потврде о издржавању и потврде о 

породичном стању које се користе у иностранству 800,00 дин.
Тарифни број 4. 

1. За решење о давању сагласности на употребу имена „Сента“ 
 - за страна правна лица 50.000,00 дин.
 - за домаћа правна лица 30.000,00 дин.
 - за предузетнике 20.000,00 дин.

Тарифни број 5. 
1. За спровођење поступка закључења брака ван службених просторија 

(хотели, мотели, ресторани и сл.) 15.000,00 дин.
2. Посебни  захтеви  у  погледу  одређивања  места  и  времена  

закључења брака 25.000,00 дин.
 Напомена: 

1. Такса по тачки 2. овог Тарифног броја наплаћује се закључком о 
одобрењу захтева од стране начелника Општинске управе, на предлог 
матичара. 

Тарифни број 6. 
1. За издавање преписа из архиве, по сваком листу 100,00 дин.
2. За увид у архивирана акта по захтеву странке 500,00 дин.
3. За издавање оверене фотокопије пројектнотехничке документације из 

архивираног предмета 1.500,00 дин.
4. За издавање оверене фотокопије осталих аката из архивираног 

предмета 200,00 дин.
5. За излазак на терен ради овере потписа или аутентичности рукописа 300,00 дин.

Тарифни број 7. 
1. За издавање такси дозволе 350,00 дин.
2. За издавање дупликата такси дозволе 700,00 дин.
3. За продужење – измену података о такси дозволи 400,00 дин.
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4. За решење о утврђивању услова за обављање такси превоза 600,00 дин.
5. За пријаве о привременом прекиду обављања такси превоза 250,00 дин.
6. За решење о обавези плаћања локалне комуналне таксе 550,00 дин.
7. За решење о вршењу угоститељских услуга ван угоститељског 

објекта 550,00 дин.
8. За давање података уписаних у регистар радњи путем средстава 

за електронску обраду података (по страни) 75,00 дин.
9. За одобрење о радном времену 500,00 дин.

Тарифни број 8. 
1. За захтев за излазак службених лица по захтеву странке 500,00 дин.

Тарифни број 9. 
1. За издавање одобрења за постављање реклама, истицање фирми 

и др. 450,00 дин.
2. За издавање одобрења за постављање киоска на јавној површини 600,00 дин.
3. За издавање одобрења за постављање покретних објеката и 

уређаја 600,00 дин.
4. За издавање одобрења за постављање светлеће и обичне витрине 600,00 дин.
5. За издавање одобрења за постављање летње баште 600,00 дин.
6. За одобрење за постављање јавне телефонске говорнице и 

надстрешнице за аутобуска стајалишта 600,00 дин.
7. За захтев за издавање употребне дозволе за летње баште, јавне 

телефонске говорнице и надстрешнице за аутобуска стајалишта .600,00 дин.
Тарифни број 10. 

1. За решење о кретању и заустављању мимо утврђеног режима 
саобраћаја 1.500,00 дин.

2. За решење о кретању и заустављању ради снабдевања 1.500,00 дин.
3. За решење о измени режима саобраћаја ради извођења радова на 

одржавању јавних путева 1.500,00 дин.
4. За решење о измени саобраћаја ради извођења радова на 

подземним и надземним инсталацијама 1.500,00 дин.
5. За решење о измени режима саобраћаја ради одржавања спорстке 

или друге манифестације на јавном путу 375,00 дин.
6. За издавање потврде о погодности возила за такси превоз 300,00 дин.

Тарифни број 11. 
1. За решење о давању у закуп грађевинског земљишта 2.500,00 дин.
2. За пријаву на конкурс за издавање градског грађевинског 

земљишта 1.000,00 дин.
Тарифни број 12. 

1. За пријаву на конкурс из области јавног градског превоза 1.000,00 дин.
2. За решење о постављању привремених објеката 5.000,00 дин.
3. Решење о привременом заузећу јавних површина – тезге и други 

покретни привремени објекти 1.500,00 дин.
4. Решење о привременом заузећу јавних површина –  забавни 

паркови, циркуси и сл. 9.000,00 дин.
Тарифни број 13. 

1. За захтев за доделу стана 450,00 дин.
2. За захтев за доношење решења за исељење бесправно усељених 

лица 900,00 дин.
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3. За захтев за извршење решења 800,00 дин.
4. За захтев у вези са променама уговора о закупу пословних 

просторија 500,00 дин.
5. За састављање уговора о откупу стана и сачињавање анекса 

уговора о откупу стана 2.000,00 дин.
6. За издавање сагласности на улагање у пословни простор и 

издавање сагласности на промену намене пословног простора 500,00 дин.
7. За захтев за отказ уговора о закупу пословног простора 500,00 дин.
8. За пријаву на конкурс за учешће на јавном надметању односно 

прикупљању понуда за давање у закуп пословног простора 1.000,00 дин.
Тарифни број 14. 

1. За проверу и утврђивање испуњености услова за разврставање 
собе, односно куће и стана за одмор у одговарајућу категорију 
ради изнајмљивања 1.500,00 дин.

Тарифни број 15. 
1. За решење о дужем радном времену угоститељских објеката 2.500,00 дин.

Тарифни број 16. 
1. За издавање одобрења за изградњу: 
 - правна лица – 1 промил од предрачунске вредности објекта,  

а не више од 7.500,00 дин.
 - физичка лица  – за пословни простор 750,00 дин.
 – за стамбени простор 600,00 дин.

Тарифни број 17. 
1. За пријаву почетка извођења радова: 
 - за пословне објекте 350,00 дин.
 - за стамбене објекте 250,00 дин.

2. За пријаву почетка извођења радова , за које се не издаје 
одобрење за изградњу: 

 - за извођење радова на текућем одржавању 200,00 дин.
 - за извођење радова на адаптацији и санацији 700,00 дин.
 - за извођење радова на изградњи помоћног објакта 400,00 дин.

Тарифни број 18. 
1. За издавање потврде о извршеној контроли усаглашености 

изграђених темеља са главним пројектом: 
 - за правна лица 750,00 дин.
 - за физичка лица 400,00 дин.

Тарифни број 19. 
1. За издавање употребне дозволе: 
 - за правна лица – 1 промил од предрачунске вредности објекта, а не 

више од 10.500,00 дин.
 - за физичка лица – за пословни простор 1.050,00 дин.
 – за стамбени простор 850,00 дин.

Тарифни број 20. 
1. За издавањењ решења о склањању објекта: 
 - за правна лица 1.000,00 дин.
 - за физичка лица 500,00 дин.
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Тарифни број 21. 

1. За утврђивање испуњености услова у погледу заштите животне 
средине ради обављања делатности: 

 - за радње и регистрацију фарме 1.500,00 дин.
 - за индустријске објекте као и објекте комуналне и енергетске 

инфраструктуре  1,5 промила у односу на ревалоризовану грађевинску 
вредност објекта. 

Тарифни број 22. 
1. За преглед техничке документације по захтеву за давање сагласности 

на Студију о процени утицаја на животну средину: 
 - за објекте до 100 м2 2.000,00 дин.
 - за објекте од 101 до 300 м2 4.000,00 дин.
 - за објекте од 301 до 500 м2 6.000,00 дин.
 - за објекте од 501 до 1.000 м2 8.000,00 дин.
 - за објекте преко 1.000 м2 10.000,00 дин.

Тарифни број 23. 
1. За преглед техничке документације по захтеву за давање сагласности 

на анализу затеченог стања на животну средину: 
 - за објекте до 100 м2 2.000,00 дин.
 - за објекте од 101 до 300 м2 4.000,00 дин.
 - за објекте од 301 до 500 м2 6.000,00 дин.
 - за објекте од 501 до 1.000 м2 8.000,00 дин.
 - за објекте преко 1.000 м2 10.000,00 дин.

Тарифни број 24. 
1. Услуге изнајмљивања видео бим-пројектора 80,00 дин/мин.
2. Услуге изнајмљивања видео бим-платна 50,00 дин/мин.
3. Коришћење велике сале 10.000,00 дин до 3 сата коришћења
4. Коришћење зелене сале 5.000,00 дин до 3 сата коришћења
5. Коришћење Андрушко сале 4.000,00 дин. до 3 сата коришћења
 (За сваки даљи започети сат у коришћењу сала 

наплаћује се цена у висини од ¼ утврђене цене) 
6. Снимање седница и скупова 5.000,00 дин/час
7. Озвучење сала 4.000,00 дин/чаc
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158. 
На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007), у вези члана 6. став 1. тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006) и члана 19. став 1. тачка 3. и 14. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 1/2006 – пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина 
општине Сента на седници одржаној дана 30.12.2009. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) за 
коришћење права, предмета и услуга на територији општине Сента, утврђују се обвезници, 
висина, олакшице, рокови и начин плаћања комуналне таксе. 
 

II. КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 
 

Члан 2. 
Комуналне таксе уводе се за: 

1. истицање фирме на пословном простору; 
2. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности; 

3. држање средстава за игру („забавне игре“); 
4. држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским 

објектима; 
5. коришћење рекламних паноа; 
6. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења; 
7. коришћење обале у пословне и било које друге сврхе; 
8. истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

припадају општини Сента (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.); 
9. коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија; 
10. држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на води, 

осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају; 
11. држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације 

које одржавају и обележавају пловне путеве; 
12. држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води; 
13. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина; 
14. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова. 
15. коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима. 
 

III. ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 
 

Члан 3. 
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење 
прописано  плаћање комуналне таксе. 
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Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних 
органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне 
самоуправе. 

Члан 4. 
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је 
коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 
Таксена обавеза траје док траје коришћење права , предмета или услуга. 
 

IV. ВИСИНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 5. 
На територији општине Сента комунална такса плаћа се у различитој висини зависно од врсте 
делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката и по деловима 
територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се 
плаћа комунална такса. 
 

Члан 6. 
Комуналне таксе из члана 2. тачка 2. ове одлуке утврђују се и плаћају по зонама. 
Територија општине Сента по тарифном броју из става 1. овог члана дели се на три зоне: 

1. I. Зона - насељено место Сента - центар: улица Главна, улица Танчић Михаља, 
Поштанска до улице Танчић Михаља, Главни Трг, улица Касапска и улица Народне 
Баште; 

2. II. Зона – насељено место Сента; 
3. III. Зона – остала насељена места у општини. 

 
Члан 7. 

Комунална такса из члана 2. тачка 15. ове одлуке, утврђује се и плаћа се по зонама: 
1. Прва зона обухвата грађевинско подручје насељеног места Сента; 
2. Друга зона обухвата грађевинско подручје осталих насељених места у општини Сента. 
 

Члан 8. 
Комунална такса плаћа се у дневном, месечном и годишњем износу, што ће се дефинисати у 
тарифним бројевима таксене тарифе, која је саставни део ове одлуке. 
 

V. ПРИЈАВА ТАКСЕ 
 

Члан 9. 
Обвезници комуналне таксе дужни су да поднесу пријаву за утврђивање обавезе по основу  
комуналне таксе надлежном органу Општинске управе Сента, најкасније до 15-ог марта у 
години за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе, односно у року од 15 дана од дана 
почетка коришћења права, предмета и услуге за које је уведена комунална такса. 
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу 
Општинске управе у року од 15 дана од дана настанка промене. 
 

Члан 10. 
Ако обвезник комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или услуге, 
таксена обавеза утврдиће се на основу података којима располаже надлежни орган или путем 
инспекцијског надзора. 
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VI. УПЛАТА ТАКСЕ 

 
Члан 11. 

Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода 
Општинске управе Сента. 
 
 

Члан 12. 
 

У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 
плаћање, обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о порезу на добит 
корпорација. 
О свему осталом што није посебно регулисано овом одлуком примењују се одредбе Закона о 
финансирању локалне самоуправе. 
 

Члан 13. 
 

Наплата комуналне таксе вршиће се преко надлежне општинске службе за утврђивање, 
контролу и наплату изворних прихода. 
 

Члан 14. 
 

Саставни део ове долуке представља таксена тарифа утврђена за поједина права, предмете и 
услуге. 
 

Члан 15. 
 

Висина комуналних такси утврђена овом одлуком мењаће се једанпут годишње, и то у поступку 
утврђивања буџета општине за наредну годину. 
Изузетно, висина комуналне таксе утврђена овом одлуком, може се изменити и у случају 
доношења, односно измене закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи 
јединице локалне самоуправе. 
 

VII. НАДЗОР 
 

Члан 16. 
 

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши комунална инспекција 
Општинске управе Сента. 
 

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 

Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај обвезник локалне 
комуналне таксе – правно лице, ако: 
1. Одељењу за наплату јавних прихода не поднесе или не поднесе у прописаном року пријаву за 
утврђивање локалне комуналне таксе из члана 2. тачка 1-15. ове одлуке (чл. 9. одлуке); 
2. Не уплати у прописаном року локалну комуналну таксу из члана 2. тачка 1-15. ове одлуке 
(члан 13. одлуке). 
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За ове прекршаје казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 
250,00 до 25.000,00 динара. 
Новчаном казном од 2.500,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. тачка 1. и 
2. овог члана обвезник локалне комуналне таксе  – приватни предузетник. 
 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама 
(„Службени лист општине Сента“, број 15/2001, 13/2002, 1/2004, 18/2004, 7/2005, 10/2006, 
9/2007, 16/2008 и 2/2009). 
 

Члан 19. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“, а примењиваће се од 01.01.2010. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                     Председник СО Сента 
Број: 43-20/2009-VI                                                              Жирош-Јанкелић Анико c.p.  
 
 

ТАКСЕНА ТАРИФА 
 

Тарифни број 1. 
 

1. За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује  
годишње, и то: 

– у насељеном месту Сента ............................................................... 98.000,00 дин. 
– у осталим насељеним местима општине Сента............................ 49.000,00 дин. 

2. Под фирмом, у смислу ове одлуке, подразумева се сваки истакнути  
назив или име на пословном простору, које упућује на то да правно  
или физичко лице обавља делатност у том простору. 

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 
плаћа за једну фирму. 

3. Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна и физичка лица. 
4. Таксу на фирму у пуном износу плаћају правна лица чија је регистрована претежна 

делатност: 
– електро привреда; 
– ПТТ саобраћај; 
– цевоводни транспорт и дистрибуција гаса; 
– прерада и промет нафте и деривата нафте; 
– банкарско пословање; 
– осигурање (живота и имовине и остало осигурање); 
– промет фармацеутских производа и препарата; 
– игре на срећу и кладионице; 
– приватне здравствене установе; 
– трговине са пословним простором преко 500 м2. 

 
5. Такса на фирму умањује се: 

А) Осталим правним лицима, која су према закону којим се уређује рачуноводство, 
разврстана у: 
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– Велика правна лица – за 20%, 
– Средња правна лица – за 40% 
– Мала правна лица – за 80%. 

Б) Предузетницима чија је регистрована претежна делатност: 
– мењачки послови, 
– лекарске ординације, 
– апотеке, 
– ванлинијски превоз путника, 
– угоститељство – за 80%. 

В) Осталим предузетницима чија је регистрована претежна делатност: 
– трговина, 
– превоз робе, 
– услужно занатство, 
– туризам, 
– услуге у промету робе, 
– производња хлеба и пецива, 
– прерада меса и производња прерађевина од меса, 
– производња и продаја „брзе хране“ (киосци, шалтерска продаја), 
– остале делатности које нису наведене у претходним подтачкама – за 90%. 

Г) Предузетницима чија је регистрована претежна делатност ауто-такси превоз и продаја 
робе на тезгама – за 95%. 

Д) Предузетницима чија је регистрована претежна делатност производно занатство, стари, 
уметнички занати, народна радиност – за 98%. 

6. Обвезници комуналне тексе који су регистровани у току текуће године и који су први пут 
регистровани у ПИБ регистру не плаћају таксу за ту календарску годину. 

7. Пословне јединице правних лица и предузетника чије је седиште  на територији општине 
Сента  - по једној пословној јединици такса се умањује за 98%. 

8. Организационе јединице правних лица и предузетника које немају седиште на територији 
општине Сента за прву организациону јединицу плаћају у пуном износу таксу, за сваку 
следећу организациону јединицу такса се умањује за 98%. 

9. Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у 
годишњем износу, а плаћа се до 15-ог у месецу за претходни месец. 

 
Тарифни број 2. 

 
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа  
старих и уметничких заната и домаће радиности, од сваког целог или започетог м2 коришћеног 
простора утврђује се такса, и то: 
 
1. За обављање пословне делатности (привремени монтажни објекти – киосци) такса се 

утврђује дневно по м2: 
 

– I. Зона – до 7 м2 .........................................................................................25,00 дин. 
– преко 7 м2 ................................................................................22,00 дин. 

– II Зона – до 7 м2 ........................................................................................13,00 дин. 
– преко 7 м2 ................................................................................10,00 дин. 

– III. Зона – до 7 м2 .....................................................................................10,00 дин. 
– преко 7 м2 ............................................................................8,00 дин. 
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2. За постављање летње баште, такса се утврђује дневно по м2, и износи: 

– I. Зона........................................................................... 21,50 дин. 
– II. Зона ......................................................................... 13,00 дин. 
– III. Зона ........................................................................ 10,00 дин. 

 
3. За постављање покретних објеката и уређаја (објеката за извођење забавних програма), 

такса се утврђује дневно по м2: 

– I. Зона........................................................................... 6,00 дин. 
– II Зона .......................................................................... 5,00 дин. 
– III. Зона ........................................................................ 4,00 дин. 

 
4. За коришћење јавне површине покретне тезге, фрижидери за продају сладоледа, уређаји за 

печење и продају кокица, кестења и шећерне пене, аутомата и уређаја у возилу и приколици, 
за површину до 2 м2 и сл. плаћа се дневно: 

– I. Зона........................................................................... 45,00 дин. 
– II. Зона ......................................................................... 35,00 дин. 
– III. Зона ........................................................................ 25,00 дин. 

5. За коришћење јавне површине за вожњу дечијих аутомобила, мотора и сл. такса се плаћа по 
возилу месечно: 

– I. Зона........................................................................... 30,00 дин. 
– II. Зона ......................................................................... 25,00 дин. 
– III. Зона ........................................................................ 20,00 дин. 

6. Комунална такса утврђује се према подручју, а по зонама утврђеним чланом 6. ове одлуке. 

7. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се до 15-ог у месецу за претходни месец, на 
основу задужења надлежног Одељења општинске управе, а по претходно издатом одобрењу 
Одељења за урбанизам и стамбено-комуналне делатности. 

8. Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности продаје и нека друга роба, онда се такса плаћа у целокупно прописаном 
износу из овог тарифног броја. 

9. Комуналну таксу из овог тарифног броја за повремено коришћење простора на јавним 
површинама на покретним објектима (вашари, сајмови, изложбе и др.), хуманитарне, верске 
и друге непрофитне оеганизације плаћају у висини од 50% од прописаног износа. 

 
Тарифни број 3. 

 
1. За држање средстава за игру – „забавне игре“ утврђује се такса дневно, и то: 

– по апарату за забавне игре (компјутери, флипери, билијар).................................20,00 дин. 
2. Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно и физичко лице, корисник простора у 

коме се приређује забавна игра, на основу задужења надлежног Одељења општинске 
управе. 

3. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Одељењу за 
урбанизам и стамбено-комуналне делатности. Пријава садржи: 
– име и презиме држалаца или назив правног лица држаоца средстава и апарата, 
– адресу места држања апарата, 
– врсту, марку, тип и серијски број апарата, 
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– датум почетка обављања делатности, 
– за правна лица: ПИБ број, матични број и број жиро-рачуна, адреса седишта, 
– за физичка лица: ПИБ број, матични број, број жиро-рачуна, број личне карте и назив 

радње са адресом. 
4. Ова такса плаћа се сразмерно времену коришћења до 15-ог у месецу за претходни месец. 
 

Тарифни број 4. 
 

1. За држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима 
утврђује се такса сразмерно времену коришћења, и то дневно …………………650,00 динара. 

2. Таксени обвезник је правно лице и предузетник који обавља угоститељску делатност у 
објекту у којем се држи музички уређај и приређује музички програм. 

3. Таксени обвезник је дужан да пријави музички уређај и приређивање музичког програма 
Одељењу за урбанизам и стамбено-комуналне делатности. 

Пријава садржи: 
– име и презиме, односно назив таксеног обвезника, 
– адреса објекта у коме се држи музички уређај и приређује музички програм, 
– датум одржавања музичког програма. 

4. Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја плаћа до 15-ог у месецу за претходни 
месец. 

 
Тарифни број 5. 

 
1. За коришћење рекламних паноа плаћа се такса сразмерно времену коришћења: 

– по комаду на дан/м2...................................................................................................200,00 дин. 
– за сталне непокретне рекламне паное по комаду на дан/м2....................................20,00 дин. 

2. Такса по овом тарифном броју плаћа се до 15-ог у месецу за претходни месец. 
 

Тарифни број 6. 
 

1. За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте 
привременог коришћења утврђује се такса сразмерно времену коришћења, а за сваки 
квадратни метар (м2) заузете површине дневно……………………………………….25,00 дин. 

2. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник површине за постављање кампова, шатора и 
других сличних објеката. 

 
Тарифни број 7. 

 
1. За коришћење обале у пословне и било које друге сврхе утврђује се комунална такса, и то: 

А) за коришћење обале по дужном метру дневно, и то: 
– делови изграђене градске обале.................................................................................18,00 дин. 
– делови неизграђене градске обале...............................................................................7,00 дин. 
Б) за коришћење обале према утврђеној манипулативној површини заузетог простора по м2 
дневно, и то: 
– делови изграђене градске обале.................................................................................35,00 дин. 
– делови неизграђене градске обале.............................................................................15,00 дин. 

2. За коришћење обале за постављање и укопавање на обали или води приврермених 
грађевинских објеката, стубова, цевовода и других направа утврђује се комунална такса 
према утврђеној манипулативној површини заузетог обалног и воденог простора и то по м2 
површине, дневно..............................................................................................................65,00 дин. 
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3. Под заузећем обале у смислу ове одлуке подразумева се појас земљишта непосредно уз 

корито реке ширине 50 метара, односно појас земљишта ширине 50 метара рачунајући од 
унутрашње ножице насипа према брањеном подручју. 

4. Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се месечно, и то до 15-ог у месецу за 
претходни месец. 

5. Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши Одељење за урбанизам и 
стамбено-комуналне делатности. 

 
Тарифни број 8. 

1. За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 
припадају општини Сента такса се плаћа за сваку појединачно истакнуту фирму ван 
пословног простора где се делатност обавља. Такса из овог тарифног броја плаћа се у 
износима и на начин прописан за плаћање таксе на фирму из тарифног броја 1. 

2. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице чија је фирма истакнута, на 
основу задужења од стране Одељења за урбанизам и стамбено-комуналне делатности, а по 
претходно издатом одобрењу надлежног органа Општинске управе. 

 
Тарифни број 9. 

1. За коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија утврђује се такса од 
сваког целог или започетог м2 изложбене површине витрине, годишње и 
износи.............................................................................................................................2.700,00 дин. 

2. Изложбеном површином витрине сматра се површина главне стране витрине која је 
окренута улици или пролазу. Уколико је витрина са више страна окренута пролазу, такса се 
плаћа само за једну страну. 

3. Таксу из овог тарифног броја плаћа лице које држи витрину на основу задужења Одељења 
за урбанизам и стамбено-комуналне делатности, а по претходно издатом одобрењу 
надлежног органа Општинске управе. 

4. Такса из овог тарифног броја плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 
15-ог у месецу за претходни месец. 

 
Тарифни број 10. 

1. За држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на води, 
осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају, утврђује се комунална 
такса у месечном износу, и то: 
– од 1 до 10 тона депласмана.......................................................................................650,00 дин. 
– од 10 до 20 тона депласмана..................................................................................2.100,00 дин. 
– преко 20 тона депласмана......................................................................................2.600,00 дин. 

2. Комуналну таксу из овог броја плаћају сви власници пловних постројења и пловних направа  
и других објеката на води, без обзира да ли је извршена годишња регистрација или не. 

3. Такса из овог тарифног броја плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 
15-ог у месецу за претходни месец. 

4. Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши Одељење за урбанизам и 
стамбено-комуналне делатности. 

 
Тарифни број 11. 

1. За држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације 
које одржавају и обележавају пловне путеве, утврђује се комунална такса у годишњем 
износу, и то: 
А) за чамце и друге пловне објекте на весла и једра .....................500,00 дин. 
Б) такса се увећава за чамце који користе моторе, и то: 

– од 2,94 kW до 22,05 kW ..................................................650,00 дин. 
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– од 22,06 kW до 96,60 kW .............................................1.300,00 дин. 
– од 96,61 kW до 220,62 kW ...........................................2.600,00 дин. 
– преко 220,62 kW ...........................................................4.700,00 дин. 

В) за сплавове са или без кућице, и то: 
– до 30 м2 по квадратном метру утврђене површине .......45,00 дин. 
– преко 30м2 утврђује се још за сваки следећи м ...........212,00 дин. 

2. Комуналну таксу из овог тарифног броја плаћају сви власници чамаца и сплавова на води 
без обзира да ли је извршена годишња регистрација или не. 

3. Такса се плаћа месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 15-ог у месецу за 
претходни месец. 

4. Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши Одељење за урбанизам и 
стамбено-комуналне делатности Општинске управе. 

 
Тарифни број 12. 

 
1. За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води утврђује се 

комунална такса у месечном износу по м2 пловног објекта, и то: 
– до 10 м2 .........................................................................2.000,00 дин. 
– преко 10 м2 ...................................................................4.000,00 дин. 

2. Износ комуналне таксе увећава се за 25% за сваку следећу палубу, надградњу или привезан 
објекат-тераса. 

3. Површина објекта утврђује се увидом у пловидбену дозволу коју издаје надлежни орган и 
увидом на лицу места. 

4. Такса се плаћа месечно и то до 15-ог у месецу за претходни месец. 
5. Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши Одељење за урбанизам и 

стамбено-комуналне делатности Општинске управе. 
 

Тарифни број 13. 
 

1. За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина, утрвђује се такса годишње у износу од: 

А) за теретна возила и аутобусе........................................9.650,00 дин. 
Б) за тракторе ......................................................................1.900,00 дин. 
В) за теретну приколицу ....................................................2.320,00 дин. 
Г) за специјално возило .....................................................7.250,00 дин. 
Д) за путничка  возила: 
– до 1.150 cm3.....................................................................600,00 дин. 
– од 1.151 cm3до 1.300 cm3 ...............................................900,00 дин. 
– од 1.301 cm3 до 1.600 cm3 ...........................................1.500,00 дин. 
– од 1.601 cm3 до 2.500 cm3 ...........................................2.500,00 дин. 
– од 2.501 cm3 до 3.100 cm3 ............................................4.900,00 дин 
– преко 3.100 cm3 ............................................................6.900,00 дин. 
Ђ) за прикључна возила........................................................500,00 дин. 
Е)  за мотоцикле: 
– до 250 cm3........................................................................500,00 дин. 
– од 251 cm3 до 500 cm3 ....................................................800,00 дин. 
– од 501 cm3 до 750 cm3 .................................................1.300,00 дин. 
– од 751 cm3 до 1.100 cm3 ..............................................2.300,00 дин.  
– преко 1.100 cm3 ............................................................4.500,00 дин. 

2. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за возила за која се не плаћа накнада за употребу 
путева, сходно Закону о путевима. 
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3. Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила, на начин и према 

поступку предвиђеном за плаћање накнаде за употребу јавних путева. 
 

Тарифни број 14. 
 

1. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, 
утврђује се комунална такса дневно, и то: 

– при изградњи објеката, дневно по м2 заузете површине .............................15,00 дин. 
2. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање јавне површине, 

– ради полагања водова дневно по дужном метру..........................................10,00 дин. 
– ради изградње објекта дневно по м2..............................................................10,00 дин. 

3. При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и пешака и паркирање 
возила, дневно по м2 .........................................................................................................10,00 дин. 

4. Такса из тач. 2. и 3. овог тарифног броја повећава се за 50% уколико се дозвољени рок за 
раскопавање, односно заузимање јавних површина продужава за 15 дана, а уколико се рок 
продужи више од 15 дана, такса се повећава за 100%. 

5. Таксу из тачке. 1. овог тарифног броја плаћа инвеститор објекта од дана почетка градње до 
подношења захтева за технички пријем објекта, односно до довршетка градње. 

6. Таксу из тачке 2. овог тарифног броја плаћа извођач радова, уз захтев за одобрење за 
раскопавање, а таксу из тачке 3. овог тарифног броја организација на чији је захтев 
одобрено заузеће јавне површине. 

7. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја не плаћа се ако се раскопавање, односно 
заузимање јавне површине врши због реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне 
саобраћајне површине, као и приликом извођења радова јавних комуналних предузећа у 
сврху довођења објеката у функцију. 

8. Таксу из тачке 2. и 3. овог тарифног броја у износу од 50% од предвиђене тарифе плаћа 
извођач радова ако се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне површине врши 
због изградње примарне комуналне инфраструктуре. 

9. Таксу из овог тарифног броја наплаћује општински орган управе надлежан за послове 
саобраћаја. 

 
Тарифни број 15. 

 
За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 
обележеним местима на подручју насељеног места Сента, утврђује се комунална такса 
сразмерно времену коришћења, и то: 
1. За паркирање путничких и теретних возила до 1 тоне носивости и њихове приколице до 60 

минута и за сваку започету јединицу  парикирања по ..................................................30,00 дин. 
2. за паркирање мотоцикла до 60 минута и за сваку даљу започету временску јединицу 

паркирања по .....................................................................................................................10,00 дин. 
3. за паркирање теретних возила и аутобуса до 60 минута и сваку даље започету временску 

јединицу паркирања ..........................................................................................................45,00 дин. 
4. за коришћење посебно обележеног места за заустављање возила одређених корисника такса 

износи: 
– за теретна возила носивости до 2 тоне (утовар и истовар робе) за једно обележено 

место, дневно ...................................................................................................90,00 дин. 
– за теретна возила носивости преко 2 тоне и аутобусе, осим јавног градског 

саобраћаја, за једно обележено место, дневно ...........................................180,00 дин. 
5. За коришћење посебно обележеног простора (полигона) за почетну обуку возача утврђује се 

такса, дневно ....................................................................................................................100,00 дин. 
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6. За заустављање возила на јавним саобраћајним површинама мимо утврђеног режима 

саобраћаја (на основу посебног одобрења надлежног органа) утврђује се такса, и то: 
– за путничка и теретна возила до 2 тоне носивости, дневно ........................90,00 дин. 
– за теретна возила преко 2 тоне носивости и аутобусе, дневно.................120,00 дин. 

7. За заустављање теретних возила у централној зони ради снабдевања по основу посебне 
дозволе, за теретна моторна возила и возила којима се врши снабдевање утврђује се такса, 
дневно .................................................................................................................................60,00 дин. 

8. За заустављање грађевинских возила и машина на јавним саобраћајним површинама (по 
основу посебног одобрења надлежног органа) утврђује се такса, дневно ................380,00 дин. 

9. За коришћење обележених места на такси станици по ауто такси возилу  
месечно .............................................................................................................................750,00 дин. 

10. Таксу из тачке 1-3. овог тарифног броја плаћа возач паркираног возила на одређеним 
местима. 

11. Места на којима се за паркирање и заустављање моторних возила и њихових приколица 
наплаћује такса из овог тарифног броја, одређује општински орган надлежан за послове 
саобраћаја. 

12. Таксу из тачке 4., 5., 6. и 7. овог тарифног броја наплаћује орган надлежан за послове 
саобраћаја, а таксу из члана 8. Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне делатности. 

13. Такса из тачке 3., 4. и 5. овог тарифног броја плаћа се унапред, најмање у кварталном 
периоду. Такса из тачке 6., 7. и 8. обрачунава се за период коришћења дужи од једног дана и 
плаћа се унапред за период, најдуже до краја текуће године. 

14. Такса из тачке 9. за коришћење такси стајалишта плаћа се месечно и то до 15-ог у месецу за 
претходни месец. 

Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши Одељење за урбанизам и стамбено-
комуналне делатности. 
 
 
159. 
На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007), у вези члана 6. став 1. тачка 4. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006) и члана 19. став. 1. тачка 3. и 14. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 1/2006 – пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина 
општине Сента на седници одржаној дана 30.12.2009. године донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

 
Овом одлуком утврђује се висина, олакшице, рокови и начин плаћања боравишне таксе (у 
даљем тексту: такса) на територији општине Сента. 
 

Члан 2. 
 

Такса се плаћа у дневном износу од 100,00 динара. 
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II. ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 

 
Члан 3. 

 
Обвезник таксе је грађанин који нема пребивалиште на територији општине Сента и страни 
држављанин, а користи услуге смештаја у туристичком објекту на територији општине. 
Туристичким објектом у смислу ове одлуке сматра се хотел, мотел, пансион, туристички 
апартман, камп, одмаралиште, природно лечилиште, просторија у стамбеној згради, односно 
стану за пружање услуге смештаја, односно кућа и стан који се изнајмљује туристима за одмор. 
 
 

III. ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 4. 
 

Таксу не плаћају: 
1. деца до седам година старости; 
2. лица упућена на бањско лечење односно специјализовану рехабилитацију од стране 

надлежне лекарске комисије; 
3. лица која организовано бораве у туристичком објекту ради извођења истраживачких, 

еколошких и сличних акција, осим спортиста који се налазе на припремама и 
такмичењима; 

4. страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени 
обавезе плаћања таксе; 

5. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 
Таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости. 
Лица из става 1. овог члана не плаћају таксу ако поднесу доказ о испуњавању услова утврђених 
у ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно организатора радних, 
истраживачких и еколошких акција, упут лекарске комисије и др.). 
 

IV. НАПЛАТА ТАКСЕ 
 

Члан 5. 
 

Наплату таксе врши правно лице, предузетник и физичко лице које пружа  услуге смештаја (у 
даљем тексту: давалац смештаја). 
Давалац смештаја наплаћује таксу истовремено са наплатом услуге смештаја и дужан је да у 
рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ таксе. 
Средства од наплаћене таксе давалац смештаја је дужан да уплати до 15-ог у месецу за 
претходни месец. 
Ако давалац смештаја не наплати таксу, или је наплати у мањем износу од прописане, дужан је 
да на свој терет уплати износ ненаплаћене таксе. 
 

Члан 6. 
 

Остварена средства од таксе користиће се за подстицање развоја туризма на територији 
општине Сента. 
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V. НАДЗОР 

 
Члан 7. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за привреду Општинске управе у Сенти. 
 

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 8. 
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. не наплати таксу, или је наплати у износу већем или мањем од прописане (члан 2. ове 
одлуке); 

2. не наплати таксу истовремено са наплатом услуге смештаја (члан 5. ове одлуке); 
3. у рачуну посебно не сикаже износ таксе или не наведе основ ослобађања од плаћања 

таксе (члан 5. ове одлуке); 
4. средства од наплаћене таксе не уплати у прописаном року (члан 5. ове одлуке). 

Новчаном казном од 2.500,00 до 250.000,00 динара казниће се предузетник који учини прекршај 
из става 1. овог члана. 
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу и 
физичко лице које учини прекршај из става 1. овог члана. 
 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси („Службени лист 
општине Сента“, бр. 7/2005, 10/2006, 9/2007, 16/2008 и 2/2009). 
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“, а примењиваће се од 01.01.2010. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                               Председник СО Сента, 
Број: 43-22/2009-VI                                                        Жирош-Јанкелић Анико c.p.  
 
 
160. 
На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007), у вези члана 6. став. 1. тачка 7. Закона о финансирању локалне самоуправе  
(„Службени гласник РС“, број 62/2006) и члана 19. став 1. тачка 3. и 14. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 1/2006 – пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина 
општине Сента на седници одржаној дана 30.12.2009. године донела је  
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се обавеза плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне 
средине (у даљем тексту: накнада) на територији општине Сента (у даљем тексту: општина) 
ради стварања материјалних услова за остваривање права и дужности општине у области 
животне средине. 
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Члан 2. 

Накнаду из члана 1. ове одлуке плаћају: 
1. власници, односно корисници стамбених зграда (кућа, станова и других посебних делова 

зграде), у висини од 0,25 дин/м2 непокретности; 
2. власници, односно корисници пословних зграда, које им служе за обављање пословне 

делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности, у висини од 
0,50 дин/м2 непокретности. 

Обвезници плаћања накнаде из става 1. овог члана су имаоци права својине на непокретности, 
односно закупци ако се непокретности користе по основу закупа. 
 

Члан 3. 
Накнаду из члана 2. ове одлуке власници, односно корисници стамбених зграда плаћају 
месечно  преко јединствене уплатнице ЈКСП Сента, а власници, односно корисници пословних 
зграда, такође месечно на општински рачун за заштиту животне средине до 15-ог у месецу за 
претходни месец. 
Средства прикупљена у складу са одредбама члана 2. ове одлуке користиће се преко буџетског 
фонда, наменски за заштиту и унапређивање животне средине према  усвојеном програму 
коришћења средстава буџетског фонда. 
 

Члан 4. 
Програм из члана 3. ове одлуке доноси Скупштина општине за сваку календарску годину. 
Програм обухвата: подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, програме и 
пројекте праћења стања животне средине (мониторинг), програме заштите и развоја природних 
добара у општини, научноистраживачке програме и пројекте, образовне активностии и јачање 
свести о потреби заштите животне средине, информисање и овјављивање података о стању и 
квалитету животне средине и трошкове реализације Програма. 
 

Члан 5. 
Средства прикупљена од накнаде користиће се за финансирање односно суфинансирање 
програма из члана 4. став 2. ове одлуке. 
 

Члан 6. 
Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, програме и пројекте праћења стања 
животне средине (мониторинг) и програме заштите и развоја заштићених природних добара у 
општини реализоваће правна лица основана за обављање делатности којима се обезбеђује 
функција заштите и унапређења животне средине, правна лица којима је поверено обављање 
ових делатности, овлашћене научне и стручне организације, установе и институције којима се 
доделе уговори, у складу са важећим прописима. 
За реализацију програма и пројеката из става 1. овог члана председник општине или друго лице 
које он овласти, закључује уговор са корисником средстава који нарочито садржи: 

– садржај програма односно пројекта, 
– међусобна права и обавезе уговорних страна, 
– износ средстава и начин плаћања, 
– рокове за извршење уговорних обавеза, 
– надзор над извршавањем уговорних обавеза. 

 
Члан 7. 

Научно-истраживачки програми и пројекти и образовне активности и јачање свести о потреби 
заштите животне средине суфинансираће се у складу са правилником или на основу посебног 
акта. 
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Члан 8. 

Реализацију програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацијом 
појединачних програма и пројеката спроводи Општински инспектор за заштиту животне 
средине (у даљем тексту: инспектор). 
Инспектор најмање једанпут годишње подноси Скупштини општине извештај о реализацији 
Програма и утрошка средстава за заштиту и унапређивање животне средине. 
 

Члан 9. 
Висина накнаде у месечном износу утврђује се множењем вредности накнаде са величином 
стамбених, односно пословних зграда. 
Решење о висини накнаде из става 1. овог члана доноси Одељење за финансије Општинске 
управе Сента. 
 

Члан 10. 
Одељење је дужно да достави обвезницима накнаде решење којим се утврђује накнада у складу 
са овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 11. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине („Службени лист општине Сента“, бр. 10/2006, 1/2007, 9/2007, 16/2008 и 
2/2009). 
 

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објабљивања у „Службеном листу општине 
Сента“, а примењиваће се од 01.01.2010. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                     Председник СО Сента, 
Број: 43-18/2009-VI                                                             Жирош-Јанкелић Анико c.p.  
 
 
161. 
На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007), у вези члана 6. став 1. тачка 6. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006) и члана 19. став 1. тачка 3. и 14. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 1/2006 – пречишћен такст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина 
општине Сента на седници одржаној дана 30.12.2009. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И НАКНАДЕ 

ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком, у складу са законом, утврђују се критеријуми  и мерила за утврђивање висине 
закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта за територију општине Сента. 

 
Члан 2. 

Закупнина за грађевинско земљиште утврђује се према зонама. 
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Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу степена комуналне 
опремљености, годишњих програма за уређивање грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, 
намене и површине објекта. 
Висина закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта може се мењати највише 
једанпут годишње и то у поступку утврђивања буџета општине за наредну годину. 
Изузетно, висина закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта може се изменити 
и у случају доношења, односно измене закона или другог прописа којим се уређују изворни 
приходи јединице локалне самоуправе 

 
Члан 3. 

Подручје општине Сента подељено је на четири зоне. 
Границе зона су утврђене према тржишном критеријуму вредности саме локације (атрактивност 
локације, њена саобраћајна опслуженост и приступачност, инфраструктурна опремљеност, 
посебне погодности обзиром на одређену намену и сл.). 

 
Члан 4. 

Намена објеката, односно грађевинског земљишта може бити: 
 

– становање,  
– комерцијална делатност, 
– производна делатност и 
– остале намене. 
 

Члан 5. 
Закупнина за грађевинско земљиште  се обрачунава и плаћа према м2 површине земљишта које 
се даје у закуп, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/2009 и 81/2009 испр.). 

Члан 6. 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта  се обрачунава и уговара према м2 бруто 
површине објекта чија је изградња предвиђена планским документом, односно пројектом. 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се и не уговара за изградњу 
објеката чији је инвеститор општина Сента. 

 
II. ЗАКУПНИНА 

 
Члан 7. 

Висина закупнине за грађевинско земљиште се обрачунава према зонама утврђеним у списку 
који је саставни део ове одлуке. 

 
Члан 8. 

Обавезу плаћања закупнине има лице које је неизграђено грађевинско земљиште добило у 
закуп у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 
Члан 9. 

Висина закупнине за 2010. годину износи (дин/м2): 
– Прва зона ............................................................................ 2.090,00 
– Друга зона ............................................................................. 930,00 
–  Теће зона .............................................................................. 690,00 
– Четврта зона .......................................................................... 330,00 

Висина закупнине утврђује се овом одлуком за сваку годину посебно. 
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Члан 10. 

Висина закупнине се утвђује уговором између закупца и Председника општине, у складу са 
овом одлуком и Законом о планирању и изградњи. 
 

Члан 11. 
Закупнина се плаћа одједном у року од осам дана од дана закључења уговора о закупу 
земљишта.  
Изузетно, закупнина се може платити у једнаким месечним ратама на период од 60 месеци са 
каматном стопом од 10% на годишњем нивоу до коначне исплате, док се у случају доцње 
обрачунава и законска затезна камата до исплате доспелог дуга. 

 
III. НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 12. 

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор, у складу са овом Одлуком, на 
основу уговора који закључује са Председником општине Сента. 
Инвеститором се сматра: 

1. лице које је добило у закуп земљиште ради изградње одређеног објекта, а у складу са 
Законом о планирању и изградњи, 

2. лице које има право коришћења, односно својине на грађевинском земљишту ради 
изградње објекта, а које је стекао по важећим прописима, 

3. лице које има дозволу за грађење на одређеном грађевинском земљишту, одсносно 
дозволу за адаптацију, реконструкцију или доградњу објекта, односно промену његове 
намене, 

4. власници објеката изграђених, односно реконструисаних без грађевинске дозволе који 
су поднели захтев за легализацију свог објекта у складу са законом и другим прописима. 

 
IV. ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 13. 

Накнада се обрачунава у зависности од степена уређености грађевинског земљишта на основу 
просечних трошкова утврђених овом одлуком. 
Изузетно, накнада се обрачунава у висини стварних трошкова на основу елабората вредновања, 
и то: 

1. када Програмом уређивања грађевинског земљишта нису предвиђени радови који 
омогућавају привођење земљишта намени, 

2. за подручја за која до сада нису обрачунавани и уговарани трошкови опремања, 
3. за урбанистичке целине и објекте који се не прикључују на секундарну инфраструктуру, 
4. код урбанистичког пројекта, којим се разрађује део постојећег блока, 
5. код давања грађевинског земљишта у закуп путем јавног огласа. 

Услови плаћања накнаде из претходног става и закупнина утврђују се Елаборатом о 
вредновању локалитета. 
 

Члан 14. 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта (у даљем тексту: накнада) обухвата: 

1. трошкове припремања грађевинског земљишта (у даљем тексту: трошкови припремања), 
и 

2. трошкове комуналног опремања грађевинског земљишта (у даљем тексту: трошкови 
опремања). 

 
1. Трошкови припремања грађевинског земљишта 
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Члан 15. 

 
Трошкови припремања грађевинског земљишта обухватају трошкове за: 

– истражне радове, 
– израду геодетских, геолошких и других подлога, 
– израду планске и техничке документације, 
– израду програма за уређивање земљишта, 
– расељавање,  
– рушење објеката,  
– санирање терена и 
– друге радове. 

 
Члан 16. 

 
Трошкови припремања грађевинског земљишта за 2010. годину износе: 
 

Зона Дин/м2 
Прва  2.090
Друга  930
Трећа  690
Четврта  330

 
2. Трошкови опремања грађевинског земљишта 

 
Члан 17. 

 
Трошкови опремања обухватају трошкове за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и 
изградњу и уређење површина јавне намене, који се односе на: 

– водоснабдевање, 
– канализацију, 
– електроенергетску мрежу, 
– систем топлификације, 
– саобраћајне површине, 
– ТТ инсталације, 
– слободне и зелене површине, и 
– друге трошкове опремања. 

 
Члан 18. 

 
Трошкови опремања разврставају се према функционалном рангу одговарајућих делова 
комуналних система на трошкове примарног и секундарног опремања у блоку, односно у 
улицама (примарна и секундарна мрежа). 
 

Члан 19. 
 

Трошкови опремања обухватају: 
1. трошкове изградње примарне мреже који обухватају објекте и радове који опслужују два 

или више стамбених блокова, или ужих просторних целина друге намене и имају значај 
само за одређени део територије, 
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2. трошкове изградње секундарне мреже који обухватају делове комуналних система који 

опслужују два или више објеката у једном стамбеном блоку, или у ужој просторној 
целини друге намене који су од значаја само за тај стамбени блок, или ужу просторну 
целину. 

Радови на изградњи комуналних објеката у делу који служи само појединим стамбеним 
зградама, односно објектима друге намене а ради повезивања тих објеката са одговарајућим 
системима комуналне инфраструктуре сматрају се саставним деловима објеката којима служе, 
не исказују се у оквиру радова и уређивању грађевинског земљишта, те нису садржани ни у 
накнади за уређивање грађевинског земљишта, с тим да извођење и финансирање ових радова 
сноси инвеститор. 
 

Члан 20. 
 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове инфраструктуре које 
инвеститор посебно уговара са надлежним предузећима (електродистрибутивни објекти и 
мрежа, ТТ објекти и мрежа, КДС, топлификација, гасификација и сл.). 
 

Члан 21. 
 

Уколико је, као последица изградње објекта, потребно реконструисати примарну или 
секундарну мрежу инфраструктуре, инвеститор ће сам сносити стварне трошкове 
реконструкције односне инфраструктуре, с тим што неће имати обавезу плаћања  трошкова 
опремања само за инфраструктуру коју реконструише. 
 

Члан 22. 
 

Обрачун трошкова уређивања грађевинског земљишта на већ уређеним локалитетима врши се 
на основу постојеће евиденције о постојању примарних и секундарних водова инфраструктуре 
и обрачунавају се 1 м2 планиране, односно изграђене бруто развијене површине објекта који се 
гради. 
 

Члан 23. 
 

Трошкови припремања и трошкови опремања обрачунавају се и уговарају истовремено као 
јединствени делови накнаде. 
 

Члан 24. 
 

Трошкови опремања грађевинског земљишта обухватају (у дин/м2 објекта): 
 

Врста опремања  
- водовод 93
- електромрежа 152
- коловоз 152
- канализација 152
- тротоари 48
- јавна расвета 62
   Укупно: 659
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Члан 25. 

 
Неизграђено грађевинско земљиште које није опремљено у смислу ове одлуке, а налази се у 
обухвату плана генералне регулације, односно плана детаљне регулације, може се опремити и 
средствима физичких и правних лица. 
Предлог о финансирању изградње комуналне инфраструктуре лице из става 1. овог члана 
подноси Одељењу за урбанизам и стамбено-комуналне делатности Општинске управе у Сенти. 
Ако су испуњени законски услови, орган из става 2. овог члана сачиниће услове о финансирању 
изградње комуналне инфраструктуре. 
За објекте који ће се градити на локацији, односно зони која се комунално опрема средствима 
власника, накнада за уређивање грађевинског земљишта се умањује за стварне трошкове 
комуналног опремања, а највише до 60% од висине накнаде утврђене према мерилима за 
обрачун за ту локацију. 
О предлогу о финансирању изградње комуналне инфраструктуре одлуку доноси скупштина 
општине. 
Уз предлог скупштини општине доставља се и предлог уговора о финансирању комуналне 
инфраструктуре. 
Председник општине закључује уговор у року од 30 дана од дана доношења одлуке из става 5. 
овог члана. 

 
V. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 26. 

 
Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује се према бодовном систему из 
Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине 
Сента“, бр. 8/2003), према следећој формули: 
Накнада= О x К1 x К2 
где је: 
О = основица 
К1 = коефицијент положајне ренте 
К2 = корективни коефицијент утврђен према намени објекта (увећање, односно умањење). 
Основица за обрачунавање висине накнаде се обрачунава према формули: 
О = укупни трошкови припремања + укупни трошкови опремања (с тим да се трошкови 
припремања и трошкови опремања обрачунавају према намени објекта). 
Положајна рента се одређује обзиром на погодности које пружа локација на којој се објекат 
гради. 
Коефицијент за положајну ренту износи: 
 
 

1. Зона 0,25
2. Зона 0,2
3. Зона 0,15
4. Зона  0,1
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Члан 27. 

Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта у зависности од намене објекта који се 
гради умањује се, односно увећава (К2 – корективни коефицијент), и то тако што се за: 
 

1. изградњу објеката за становање примењује коефицијент           1,0 
2. изградњу објеката од општег друштвеног значаја примењује 
коефицијент 

   
          0,5 

3. изградњу објеката привредно-пословне намене примењује коефицијент             0,7 
4. изградњу објеката пословно-услужне намене примењује коефицијент           1,2 
5. изградњу објеката пословно-комерцијалне намене примењује 
коефицијент 
5а) изградњу бензинских пумпи примењује коефицијент 1,5 и накнада се 
обрачунава и уговара по м2 укупне површине парцеле 

 
          1,5 

6. изградња пратећих објеката који служе редовној употреби стамбених 
објеката примењује коефицијент 
6а) изградњу стакленика примењује коефицијент 

 
          0,3 
          0,5 

7. претварање тавана у стамбени простор примењује коефицијент                           0,5         
7а) претварање тавана у пословни простор                                                                  1,0 
8. претварање помоћних просторија у стамбене примењује коефицијент           0,7 
9. за постављање киоска примењује коефицијент           0,3 
10. претварање стамбених у просторије: 
- привредно-пословне намене не обрачунава се накнада 
- пословно-услужне намене примењује коефицијент 
- пословно-комерцијалне намене примењује коефицијент 

 
          0,2 
          0,5 

11. претварање помоћних у просторије: 
- привредно-пословне намене примењује коефицијент 
- пословно-услужне намене примењује коефицијент 
- пословно-комерцијалне намене примењује коефицијент 

 
          0,4 
          0,9 
          1,2 

12. изградњу надстрешнице у оквиру производних погона примењује 
коефицијент 

 
          0,35 

13. изградњу надстрешница за пољопривредну механизацију и теретна 
возила примењује коефицијент 

 
          0,2 

14.изградња лођа и затворених тераса примењује коефицијент           0,5 
15. изградњу паркинга и отворених спортских терена примењује 
коефицијент 0,1, за изградњу наткривених спортских терена коефицијент 
0,25, а за изградњу покривених спортских објеката примењује 
коефицијент 0,3 

 

16. изградњу сутерена примењује коефицијент 50% од основице намене 
објекта 

 

17. изградњу подрума примењује коефицијент 40% од основице намене 
објекта 

 

18. изградњу галерије примењује коефицијент 50% од основице намене 
објекта 

 

19. изградњу гаража у оквиру стамбених објеката у нивоу терена          0,7 
20. изградњу економских објеката у дворишту (стаје, котарке, затворене 
шупе за пољопривредне машине) 

 
         0,4 

21. изградњу отворених складишта (надстрешница) у оквиру пословно-
комерцијалних објеката (дрваре, гвожђаре исл.) 

 
         0,4 

22. изградњу гаража за смештај аутобуса, камиона и сл. (у оквиру 
транспортних делатности) 

 
         0,5 
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Члан 28. 

 
Инвеститор је дужан да пре подношења захтева за пријаву градње закључи уговор о накнади за 
уређивање грађевинског земљишта са Председником општине Сента. 
 

Члан 29. 
 

За објекте који су изграђени без грађевинске дозволе односно одобрења за изградњу до ступања 
на снагу Закона о планирању и изградњи, накнада се обрачунава на основу пројекта изведеног 
објекта и обавештења надлежног органа о условима, односно документацији потребној за 
издавање одобрења за изградњу. 

 
Члан 30. 

 
За доградњу јавних објеката од општег интереса обрачунавају се само трошкови припремања из 
члана 16. ове одлуке. 
Ако је за доградњу јавних објеката од општег интереса потребно додатно примарно и 
секундарно опремање, трошкове истог сноси инвеститор. 
 

Члан 31. 
 

За постављање антенског стуба обрачунавају се трошкови припремања и трошкови опремања за 
површину заузетог земљишта. 
 

Члан 32. 
 

Ако у току грађења инвеститор одступи од документације на основу које је прибавио одобрење 
за изградњу, односно одступи од главног пројекта на основу кога је извршио пријаву почетка 
извођења радова, дужан је сносити трошкове разлике у накнади за уређивање према стварно 
изведеном стању. 
 

Члан 33. 
 

У случају да се гради објкат са вишенаменским садржајем, накнада ће се обрачунати за сваку 
намену посебно. 
 

Члан 34. 
 

У случају да ивеститор руши постојећи објекат изграђен у складу са законом и другим 
прописима и ако је накнада за објекат који се гради већа од обрачуна накнаде за објекат који се 
руши на истој грађевинској парцели, накнада се обрачунава у висини те разлике. 
У случају из става 1. овог члана инвеститор је дужан да достави документацију којом доказује 
површину и намену објекта који се руши и да омогући увид у стање објекта пре рушења. 
 

VI. НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 35. 
 

За изградњу објеката накнада се плаћа по уговору, с тим да се може уговорити њено плаћање: 
1. у целости (комплетно обрачунат износ накнаде), у року од 8 дана од дана закључења 

уговора, или 
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2. у ратама, и то на следећи начин: 

– прва рата у износу од 10% целокупног износа накнаде у року од 8 дана од дана 
закључења уговора, 

 
– преостали износ најдуже на 60 месечних рата с каматном стопом од 10% на 

годишњем нивоу до коначне исплате, док се у случају доцње са исплатом 
обрачунава и законска затезна камата до исплате доспелог дуга. 

 
 

VII. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 
 

Члан 36. 
 

Ако је инвеститор – обвезник плаћања накнаде правно лице обавезан је, ради обезбеђења 
плаћања накнаде из члана 35. ове одлуке, приложити одређена средства обезбеђења у моменту 
закључења уговора, и то: 

1. Оверено и потписано овлашћење банке дужника  којим се Општинској управи у Сенти 
омогућава да подношењем налога за наплату располаже средствима са рачуна 
инвеститора до висине уговорене накнаде. 

Налози за наплату са овлашћењем чији је саставни део распоред ануитета подносе се банци 
инвеститора. 

2. Уз налоге за наплату и овлашћење, обавезно је и једно од средстава обезбеђења које 
вредносно покрива износ уговорене обавезе – накнаде утврђене уговором, и то: 

– банкарска гаранција „без приговора“, „на први позив“, банкарска супергаранција, 
– заложно право у корист Општине Сента на непокретности инвеститора која није 

ничим оптерећена а чија вредност прелази за 50% или више уговорени износ 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта, 

– сопствене бланко менице без протеста са овлашћењем инвеститора којим се 
Општини Сента омогућава да изврши њихову наплату. 

Инвеститор је обавезан приложити у моменту закључења уговора и следећу документацију: 
– извод из регистра надлежног органа, 
– овлашћење за заступање, 
– ПИБ и назив и седиште банке код које се води рачун правног лица. 

 
Члан 37. 

 
Ако је инвеститор – обвезник накнаде за уређивање грађевинског земљишта физичко лице, 
обавезан је, ради обезбеђења плаћања накнаде из члана 35. ове одлуке, приложити одређена 
средства обезбеђења потраживања у моменту закључења уговора, и то: сопствене менице 
акцептиране од стране два кредитно способна солидарна менична дужника – жиранта, са 
овлашћењем које гласи на Општинску управу у  
 
Сенти да као поверилац попуни и преда на наплату постојеће менице уколико менични дужник 
не испуни своју обавезу, или 

– укњижено заложно право у корист Општине Сента и то на непокретности дужника која 
није оптерећена другим заложним правом, а чија је вредност већа за 50% или више од 
укупно уговореног износа накнаде за уређивање грађевинског земљишта. 
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VIII. ЗОНЕ 

 
Члан 38. 

 
I. Зона – границе ове просторне јединице чине: улице од моста на Тиси, улица Светог Саве, 
улица Предградски Венац до улице Војислава Илића, улица Војислава Илића, улица Светозара 
Милетића, улица Лазе Лазаревића до  улице Петра Прерадовића, улица Петра Прерадовића, 
улица Карађорђева од улице Петра Прерадовића до улице Жарка Зрењанина, улица 
Мушкатировића од Рибарског Трга до улице Потиске, улица Потиска и Кеј Тисин Цвет до 
моста. 
II. Зона – границе ове просторне јединице чине: улица Предградски Венац од улице Војислава 
Илића до улице Нови Шор, Нови Шор од Предградског Венца до улице Ференца Фехера, улица 
Ференца Фехера од Новог Шора до улице Дежеа Костолањиа, улица Дежеа Костолањиа од  
улице Ференца Фехера до улице Петефи Шандора,  улица Петефи Шандора од улице 
Костолањи Дежеа  до улице Кошут Лајоша, Улица Кошут Лајоша, Новосадски пут, Доња 
Тисина Обала, Улица Потиска, Улица Мушкатировића од улице Потиске до Рибарског Трга, 
улица Жарка Зрењанина, улица Карађорђева од улице Жарка Зрењанина до улице Петра 
Прерадовића, улица Петра Прерадовића, улица Лазе Лазаревића од улице Петра Прерадовића 
до Трга Народног Фронта, улица Светозара Милетића и улица Војислава Илића. 
III. Зона – обухвата преостали простор у границама грађевинског рејона у Сенти. 
IV. Зона – обухвата територију осталих насељених места у општини: Горњи Брег, Торњош, 
Кеви и Богараш. 

 
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 39. 

 
Ако је поднет захтев за обрачун и плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, а 
уговор није закључен, обрачун ове накнаде ће се извршити по одредбама ове одлуке. 
 

Члан 40. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе одредбе члана 9.-20. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист општине Сента“, бр. 3/2004 и 6/2005). 
 

Члан 41. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                  Председник СО Сента, 
Број: 43-19/2009-VI                                                           Жирош-Јанкелић Анико c.p.  
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162. 
На основу члана 220. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/2009 и 
81/2009 – испр.), члана 6. став 1. тачка 5. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006), члана 25. став 1. тачка 3. подтачка 1. Закона о јавним 
приходима и јавним расходима („Службени гласник РС“, број 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 45/94, 
42/98, 54/99, 22/2001 и 33/2004) и члана 19. и 78. став 1. Статута Општине Сента («Службени 
лист општине Сента», број 1/2006 – пречишћен текст, 2/2007 и  11/2008) Скупштина општине 
Сента на седници одржаној дана 30.12.2009. године донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком се врше измене Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта («Службени лист општине Сента», број 8/2003, 18/2004, 7/2005, 10/2006, 9/2007 и 
16/2008). 
 

Члан 2. 
 
Члан 13. став 2. мења се и гласи: 
«Одређује се вредност бода у смислу става 1. овог члана од 01.01.2010. године, и то: 
 

1. за I групу  2,3802 динара 
2. за II групу  1,8065 динара 
3. за III групу  1,1900 динара 
4. за IV групу  0,4250 динара 
5. за V групу  0,0551 динара 
6. за VI групу  0,0443 динара 
7. за VII групу  0,0280 динара 
8. за VIII групу  0,0280 динара.» 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Сента». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                     Председник СО Сента, 
Број: 418-8/2009-VI                                                              Жирош-Јанкелић Анико c.p.  
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163. 
На основу члана 19. ст. 1 тачка 14. Статута општине Сента („Сл. лист општине Сента“ бр. 1/06-
пречишћен текст , 2/07 и 11/08 ) Скупштине општине Сента на седници одржаној  
30.12.2009.године доноси 

 
О Д Л У К У 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ТАРИФЕ ПРОСТОРНЕ 
И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ЗА ОПШТИНУ СЕНТА 
 

Члан 1 
Накнада за услуге које врши Општинска управа Сента за издавање информације о 

локацији,  лолацијске дозволе  односно извода из урбанистичког плана  и за утврђивање 
испуњености услова за легализацију: ЗА СВЕ ВРСТЕ ОБЈЕКАТА  
 

Члан 2 
Накнада за израду информације о локацији односно, извода из урбанистичког плана за 

изградњу и уређивање услова за комуналну инфраструктуру и других прописаних услова  од 
органа или организација у локацијску дозволу као саставних  делова локацијске дозволе, које 
издаје Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне делатности, Општине Сента. 
 
ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ 
Р.Бр. ОПИС ЈЕДИНИЦА ЦЕНА, (дин.) 

1. За изградњу помоћних објеката ( гараже, оставе, 
септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл. ) 5,0 С 3.750,00

2. 

За посебне врсте  објеката (типска трафо станица 
10/0,4кV или 20/0,4кV, објекти противградне одбране, 
типски кабинети базних станица на одговарајућим 
носачима, контејнери за смештај телекомуникационе 
опреме  и уређаја и сл.) 15,0 С 11.250,00

3. 
За посебне врсте  објеката (прикључци за изграђену 
дистрибутивну гасну мрежу, типски топловодни 
прикључци  и сл.) 5,0 С 3.750,00

 Израда извода из плана или услова за изградњу 5,0 С 3.750,00
 
 
ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ 
Р.Бр. ОПИС ЈЕДИНИЦА ЦЕНА, (дин.) 

1. Издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу  
или реконструкцију стамбеног објекта до 50,00 м2 7,0 С 5.250,00

2. 
Издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу  
или реконструкцију стамбеног објекта од 50,00 м2 до 
100,00 м2 14,0 С 10.500,00

3. 
Издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу  
или реконструкцију стамбеног објекта од 100,00 м2 
до150,00 м2 20,0 С 15.000,00

4. Издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу 
или реконструкцију стамбеног објекта преко 150,00 м2 24,0 С (бр површина/150)
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ЕКОНОМСКИ И ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ који нису обухваћени у Члану 2. ст.2 
Р.Бр. ОПИС ЈЕДИНИЦА ЦЕНА, (дин.) 

1. Издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу 
или реконструкцију помоћног објекта до 60,00 м2 6,0 С 4.500,00

2. Издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу  
или реконструкцију економског објекта до 60,00 м2 7,0 С 5.250,00

3. 
Издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу 
или реконструкцију економског објекта од 60,00 м2 
до 200,00 м2 12,0 С 9.000,00

4. Издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу 
или реконструкцију економског објекта преко 200,00 м2 10,0 С(бр површина/150)

 
МАЛА ПРИВРЕДА – РАДИОНИЦЕ – ПРОДАВНИЦЕ – ХАЛЕ 
Р.Бр. ОПИС ЈЕДИНИЦА ЦЕНА, (дин.) 

1. 
Издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу, 
реконструкцију објекта или претварање у пословни 
простордо 40,00м2 15,0 С 11.250,00

2. 
Издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу, 
реконструкцију објекта или претварање у пословни 
простор од 40,00м2  до 150,00 м2 25,0 С 18.750,00

3. 
Издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу, 
реконструкцију објекта или претварање у пословни 
простор изнад 150,00 м2  30,0 С(бр.површина/150)

 
 
Вредност норма час је .. (C )  .................................................750,00 дин. 

Цена израде се коригује према потребама за време проведено  
на терену или времена потребног за обраду предмета. 
Цене су исказане без пореза на промет. 
 

Израда ситуационих планова ............................................... 3.000,00 дин. 
 

Члан 3 
Приликом изградње објеката: 

- породичног становања 
- индустријских објеката и осталих објеката преко 1000 м2, 
 
цена се формира на бази утврђеног процента 0,25 % од планске или стварне инвестиционе 
вредности објеката по 1/м2, помножене са бруто површином објекта. 
 
Планске цене за објекте по 1/м2: 
- стамбени објекти ...................................................................................... 40.000,00 дин/м2 
- пословни објекти...................................................................................... 45.000,00 дин/м2 
- индустријски и производни објекти....................................................... 35.000,00 дин/м2 
- магацини и остали пратећи објекти ....................................................... 30.000,00 дин/м2 
- хале и остале грађ.објекти преко 10000 м ........................................... 215.000,00 дин/м2 
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Члан 4 

Изградња инфраструктурних објеката: 
- коловози 
- водоводи 
- канализације 
- гасоводи 
- електроенергетска инфраструктура 
- термо енергетска инфраструктура 
- телекомуникациона инфраструктура; 
- до 100 м′ ...................................................................................................... 7.500,00 дин 
- од 100 м′ до 500 м′.................................................................................... 25.000,00 дин 
- од 500 м′ до 1000 м′ за сваки започетих 100 м′ на износ од  

25.000,00 дин зарачунава се 4.000,00 динара 
- преко 1000 м′ за сваки започетих 100 м′ на износ од  

45.000,00 динара зарачунава се 3000,00 динара 
 

Преглед терена, по потреби скицирање за потребе услова 
и сагласности горњих дозвола по броју излазака ..................................... 1.000,00дин 
 

Издавање техничких услова за коришћење јавних површина: 
- уређење јавне површине испред стамбеног и  
  пословног објекта , пaркиралишта и сл. .................................................... 100,00 дин/м2 
- терасе............................................................................................................. 200,00 дин/м2 
- шематски приказ положаја посебних и заједничких делова зграде.......... 15,00 дин/м2 
- припрема молби ради издавања услова или одобрења за изградњу ......... 15,00 дин/м2 
 

Издавање Сагласности  или извода из плана 
- за постављање натписа, рекламних паноа, светлећих  
реклама и слично ................................................................................................ 2.500,00 дин 
- обнова (продужење) локацијске дозволе............................... 1/3 цене из овог тарифника 
- измена решења о локацијској  дозволи.................................. 1/3 цене из овог тарифника 
- издавање урбанистичког мишљења или података........................................ 2.500,00 дин 
- за киоске, аутобуска стајалишта и друге објекте привредног 
Карактера ............................................................................................................ 8.500,00 дин 

Потврда усклађености плана парцелације и препарцелације са планским 
документом 
Правна лица: 
- једноставни предмети .................................................................................... 15.000,00 дин 
- сложени предмети....................................................... за сваку парцелу по 7.500,00 дин 
- услови за исправку међе.................................................................................. 7.000,00 дин 
Физичка лица 
- једноставни предмети ...................................................................................... 5.000,00 дин 
- сложени предмети ..................................................... за сваку парцелу по  2.500,00 дин 
- услови за исправку међе.................................................................................. 5.000,00 дин 

Прибављање услова и сагласности (плус трошкови датих услова комуналних и других 
јавних предузећа): 
- најједноставнији предмети.............................................................................. 2.500,00 дин/предмет 
- предмет средње сложености ........................................................................... 5.000,00 дин/предмет 
- сложени предмети.......................................................................................... 10.000,00 дин/предмет 
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Остале услуге 

 
-За коришћење службеног возила се додаје код свих цена трошак по стварно пређеним 
километрима. 
-Цена за сваки пређени километар одређује се у висини 30 % од цене безоловног бензина у 
слободној продаји. 
 

Послови који нису предвиђени актима органа управе 
р. инжењеринг послови, надзор итд. наплаћују се на основу утрошених часова и трошкова или 
процентуално сразмерно вредности инвестиције, а регулисаће се посебним уговорима. 
 
Услуге скенирања 50 дин/лист 
 
Услуге плотовања 
- црно-бела техника ......................................................................................... 800 дин/АО 
- колор-техника.............................................................................................. 1000 дин/АО 
- на паус-папиру ............................................................................................ 1000 дин/АО 
- плотовање постера ...................................................................................... 4500 дин/АО 
 

Члан 5 
У поступцима започети пре ступања на снагу овог ценовника, у којима није донетo 

решење о утврђивању накнаде, исти ће се утврдити по одредбама овог ценовника. 
 

Члан 6 
Даном ступања на снагу овог ценовника , престаје да важи Одлука за утврђивање 

тарифе просторне и урбанистичке документације за  општину Сента („Сл.лист општине 
Сента“ 16/2008) 
 

Члан 7 
Овај ценовник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Сента. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                       Председник СО Сента 
Број:43-23/2009-V                                                                  Жирош-Јанкелић Анико c.p. 
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164. 
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број  54/2009), члана 
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС " број  129/07), и члана 11 став 
1.тачка 3. и члана 78. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента " број  1/2006 -  
пречишћен текст 2/2007 и 11/2008)Скупштина општине Сента на седници одржаној дана   
.12.2009. године донела је: 

О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2010. ГОДИНУ 

ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Укупна примања буџета општине Сента  за 2010.годину (у даљем тексту: буџет) утврђује се у 
износу од 666.709.000,00 динара.  

Члан 2. 
Буџет за 2010.годину састоји се од: 
1. Укупна примања буџета у износу од 616.967.000,00 динара 
2. Примања корисника из других извора у износу од 49.742.000,00 динара 
 

Члан 3. 
Приходи и примања буџета по изворима, планирају се у следећим износима, и то : 

 
Група 

Економска 
класификација Примања        План 

        2010 
1 2 3 4 
I  ПОРЕЗИ  
    
 321 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА  
 321120 Вишак или мањак прихода и примања  
    

 
711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 165 880 000 
 711110 Порез на зараде 126 500 000 
 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 9 500 000 
 711140 Порез на приходе од имовине 12 500 000 
 711180 Самодопринос из прих. лица од самосталне делатности 1 380 000 
 711190 Порез на друге приходе 16 000 000 
    
 713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 49 752 000 
 713120 Порез на имовину 34 202 000 
 713310 Порез на наслеђе и поклон  1 500 000 
 713420 Порез на капиталне трансакције 14 000 000 
 713610 Порез на акције на име и уделе 50 000 
    
 714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 21 231 000 
 714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 40 000 
 714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 700 000 
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1 2 3 4 
 714440 Средства за противпожарну заштиту 231 000 
 714510 Порези, таксе  и накнаде на моторна возила 14 500 000 
 714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 2 100 000 
 714550 Концесиона накнада и боравишне таксе 820 000 
 714560 Општинске накнаде 2 800 000 
 714570 Општинске комуналне таксе 40 000 
 716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 8 607 000 
 716110 Комунална такса на фирму 8 607 000 
  СВЕГА I : 245 470 000 

II  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  
 731 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 1 000 000 
 731150 Текуће донације од иностраних држава општини 1 000 000 
 732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 650 000 
 732150 Текуће донације од међ.организација у кор.општина 500 000 
 732250 Капиталне донације од међ.организација у кор.општина 150 000 
    
 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 164 000 000 
 733150 Текући трансфери од других нивоа власти  у кор.општина 81 000 000 
 733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у кор.општина 83 000 000 
   СВЕГА II :  165 650 000 

III  ДРУГИ ПРИХОДИ  
 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 106 551 000 
 741150 Камате на средства буџета општине 5 000 000 
 741510 Накнада за коришћење минералних сировина 2 000 000 

 741520 
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног 
земљишта 67 551 000 

 741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 32 000 000 
 742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 31 520 000 

 742150 
Приходи од прод.добара и усл.или закупа у кор. нивоа 
општина  20 500 000 

 742250 Таксе у корист нивоа општина 11 000 000 
 742350 Приходи општ.органа од споредне продаје добaра и услуга 20 000 

 743  
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 3 100 000 

 743350 
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа 
општ. 3 100 000 

 
744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 1 500 000 
 744150 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 1 500 000 
 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 60 176 000 
 745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 60 176 000 

 770 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХ. 2 000 000 

 771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2 000 000 
    

 
921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 1 000 000 

 
921950 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 

корист нивоа општ. 1 000 000 
   СВЕГА III :  205 847 000 

  

ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ 
БУЏЕТА 616 967 000  

  
ПРИХОДИ КОРИСН. 
ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА 49 742 000  

  У К У П Н О :  666 709 000  
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Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима и то:  
Економ.   План Планови    
класи- Опис буџета буџетских Укупно 
фикац.   2010 корисника   

1 2 3 4 3 
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 186 382 100 11 474 500 197 856 600
411 Плате и додаци запослених 137 684 900 8 814 000 146 498 900
412 Соц. доприноси на терет послодавца 24 312 300 1 867 500 26 179 800
413 Накнаде у натури 43 000 43 000
414 Социјална давања запосленима 13 520 000 700 000 14 220 000
415 Накнаде за запослене 10 864 900 50 000 10 914 900
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 67 479 500 8 771 500 76 251 000
421 Стални трошкови 30 856 900 3 111 000 33 967 900
422 Трошкови путовања 1 784 000 466 000 2 250 000
423 Услуге по уговору 17 763 000 2 087 200 19 850 200
424 Специјализоване услуге 3 480 000 1 371 300 4 851 300
425 Текуће поправке и одржавање 4 445 600 515 000 4 960 600
426 Материјал 9 150 000 1 221 000 10 371 000

     
43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0 50 000 50 000
431 Употерба основних средстава 50 000 50 000

   
44 ОТПЛАТА КАМАТА 16 500 000 17 000 16 517 000
441 Отплата домаћих камата 16 500 000 17 000 16 517 000

   
45 СУБВЕНЦИЈЕ 107 911 000 0 107 911 000
451 Субвенције јавним нефин.предуз. 107 911 000  107 911 000

     
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 61 874 000 299 000 62 173 000
463 Донације и трансфери ост.нив.власт. 21 268 000  21 268 000
465 Донације и трансфери ост.нив.власти 40 606 000 299 000 40 905 000

   
47 ПРАВА И СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 20 160 000 0 20 160 000
472 Накнаде за  социјалну заштиту 20 160 000  20 160 000

     
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 38 428 000 90 000 38 518 000
481 Дотације навладиним организацијама 35 038 000 10 000 35 048 000
482 Порези, обавезне таксе 3 390 000 80 000 3 470 000

   
49 РЕЗЕРВЕ 3 989 000 0 3 989 000
499 Средства резерве      3 989 000  3 989 000

     
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 98 243 400 29 040 000 127 283 400 
511 Зграде и грађевински објекти 95 660 000 28 300 000 123 960 000
512 Машине и опрема 2 083 400 740 000 2 823 400
515 Нематеријална имовина 500 000  500 000

   
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦА 16 000 000 0 16 000 000
611 Отплата главнице домаћим кредитор. 16 000 000  16 000 000

  УКУПНО: 616 967 000 49 742 000 666 709 000
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ПОСЕБАН ДЕO 

 
Члан 5. 

Средства Буџета у износу од 666.709.000,00  динара и средства додатних прихода из додатних 
активности директних и индиректних корисника буџета у износу 49.742.000,00    динара што 
укупно износи  616.967.000,00 динара  распоређују се по корисницима и то: 

Ра
зд
ео

 

Гл
ав
а 

ф
ун
кц

иј
а 

П
оз
иц

иј
а 

Е
ко
но
м
ск
а 

кл
ас
иф

ик
ац
иј

а О п и с 
План 
буџета 
2010.г. 

Издаци 
из 

сопств. 
прихода 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1     ОПШТИНСКА УПРАВА    

 1.1    
СО, ПРЕДСЕДНИК, ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА, ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ 

   

  110   Извршни и законодавни органи 
   1 411 Плате и додаци запослених 13 730 000 13 730 000
   2 412 Соц. доприноси на терет послодавца 2 474 000 2 474 000
   3 415 Накнаде за запослене 384 000 384 000
   4 421 Стални трошкови 1 210 000 1 210 000
   5 422 Трошкови путовања 700 000 700 000
   6 423 Услуге по уговору 6 713 000 6 713 000
   7 425 Текуће поправке и одржавање 500 000 500 000
   8 426 Материјал 1 620 000 1 620 000

          Извори финансирања за функ. 110:    
    .01 Приходи из буџета 27 331 000 27 331 000
         Укупно за функцију 110: 27 331 000 27 331 000
         Извори финансирања за главу 1.1: 
    .01 Приходи из буџета 27 331 000 27 331 000
          Свега глава 1.1 27 331 000 27 331 000

 1.2    ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО    

  330   Судови  
   9 411 Плате и додаци запослених 1 677 000 1 677 000
   10 412 Соц. доприноси на терет послодавца 300 200 300 200
   11 414 Социјална давања запосленима 20 000 20 000
   12 415 Накнаде за запослене 80 000 80 000
   13 421 Стални трошкови 111 800 111 800
   14 422 Трошкови путовања 45 000 45 000
   15 423 Услуге по уговору 18 000 18 000
   16 426 Материјал 50 000 50 000
          Извори финансирања за функ. 330:
    .01 Приходи из буџета 2 302 000 2 302 000
          Укупно за функцију 330: 2 302 000  2 302 000
          Извори финансирања за главу 1.2:
        .01 Приходи из буџета 2 302 000 2 302 000
          Свега глава 1.2. 2 302 000 2 302 000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1.3    М. З. ТИСАПАРТ- АЛВЕГ    
  110  Извршни и законодавни органи    
   17 411 Плате и додаци запослених 724 800 724 800
   18 412 Соц. доприноси на терет послодавца 130 400 130 400
   19 415 Накнаде за запослене 99 800 99 800
   20 421 Стални трошкови 143 000 70 000 213 000 
   21 422 Трошкови путовања 53 500 53 500 
   22 423 Услуге по уговору 51 000 278 000 329 000
   23 425 Текуће поправке и одржавање 50 000 50 000
   24 426 Материјал 40 000 40 000
   25 431 Употреба основних средстава 50 000 50 000
   26 511 Зграде и грађевински објекти 18 200 000 18 200 000
          Извори финансирања за функ. 110:  
    .01 Приходи из буџета 1 149 000 1 149 000
        .04 Сопствени приходи 18 741 500 18 741 500
          Укупно за функцију 110: 1 149 000 18 741 500 19 890 500
          Извори финансирања за главу 1.3:  
    .01 Приходи из буџета 1 149 000 1 149 000
        .04 Сопствени приходи 18 741 500 18 741 500
          Свега глава 1.3 1 149 000 18 741 500 19 890 500
 1.4    М.З. ЦЕНТАР - ТОПАРТ   
  110  Извршни и законодавни органи   
   27 411 Плате и додаци запослених 719 300 719 300
   28 412 Соц. доприноси на терет послодавца 128 500 128 500
   29 415 Накнаде за запослене 69 200 69 200
   30 421 Стални трошкови 143 000 143 000
   31 423 Услуге по уговору 51 000 51 000
          Извори финансирања за функ. 110:  
    .01 Приходи из буџета 1 111 000 1 111 000
        .04 Сопствени приходи
          Укупно за функцију 110: 1 111 000 1 111 000 
          Извори финансирања за главу 1.4:  
    .01 Приходи из буџета 1 111 000 1 111 000
        .04 Сопствени приходи
          Свега глава 1.4 1 111 000 1 111 000
 1.5    М.З. КЕРТЕК   
  110  Извршни и законодавни органи   
   32 411 Плате и додаци запослених 679 400 679 400
   33 412 Соц. доприноси на терет послодавца 121 500 121 500
   34 415 Накнаде за запослене 69 100 69 100
   35 421 Стални трошкови 143 000 110 000 253 000
   36 422 Трошкови путовања 20 000 20 000
   37 423 Услуге по уговору 51 000 50 000 101 000
   38 425 Текуће поправке и одржавање 50 000 50 000
   39 426 Материјал 25 000 25 000
   40 482 Порези, обавезне таксе 10 000 10 000
   41 511 Зграде и грађевински објекти 10 000 000 10 000 000
          Извори финансирања за функ. 110:   

    .01 Приходи из буџета 1 064 000 1 064 000
        .04 Сопствени приходи  10 265 000 10 265 000
          Укупно за функцију 110: 1 064 000 10 265 000 11 329 000
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          Извори финансирања за главу 1.5:   
    .01 Приходи из буџета 1 064 000 1 064 000 
        .04 Сопствени приходи 10 265 000 10 265 000
          Свега глава 1.5 1 064 000 10 265 000 11 329 000
      
 1.6     М.З. ГОРЊИ БРЕГ   
  110  Извршни и законодавни органи   
   42 411 Плате и додаци запослених 273 300 273 300
   43 412 Соц. доприноси на терет послодавца 48 500 48 500
   44 415 Накнаде за запослене 35 200 35 200
   45 421 Стални трошкови 143 000 387 000 530 000
   46 423 Услуге по уговору 51 000 434 000 485 000
   47 424 Специјализоване услуге 704 000 704 000
   48 425 Текућe поправке и одржавање 240 000 240 000
   49 511 Зграде и грађевински објекти  1 160 000  1 160 000
          Извори финансирања за функ. 110: 
    .01 Приходи из буџета 1 711 000 1 711 000
        .04 Сопствени приходи 1 765 000  1 765 000
          Укупно за функцију 110: 1 711 000 1 765 000 3 476 000
          Извори финансирања за главу 1.6:   
    .01 Приходи из буџета 1 711 000 1 711 000
        .04 Сопствени приходи 1 765 000  1 765 000
          Свега глава 1.6 1 711 000 1 765 000 3 476 000
 1.7    М.З. БАЧКА - БОГАРАШ   
  110  Извршни и законодавни органи   
   50 411 Плате и додаци запослених 358 600 358 600
   51 412 Соц. доприноси на терет послодавца 64 200 64 200
   52 415 Накнаде за запослене 35 200 35 200
   53 421 Стални трошкови 143 000 143 000
   54 423 Услуге по уговору 51 000 51 000
          Извори финансирања за функ. 110:  
    .01 Приходи из буџета 652 000 652 000
    .04 Сопствени приходи 
          Укупно за функцију 110: 652 000 652 000
          Извори финансирања за главу 1.7:  
    .01 Приходи из буџета 652 000 652 000
        .04 Сопствени приходи 
          Свега глава 1.7 652 000 652 000
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 1.8    М.З. ТОРЊОШ   
  110  Извршни и законодавни органи   
   55 411 Плате и додаци запослених 644 700 644 700
   56 412 Соц. доприноси на терет послодавца 114 700 114 700
   57 415 Накнаде за запослене 68 600 68 600
   58 421 Стални трошкови 143 000 143 000
   59 423 Услуге по уговору 51 000 51 000
          Извори финансирања за функ. 110: 
    .01 Приходи из буџета 1 022 000 1 022 000
        .04 Сопствени приходи 
          Укупно за функцију 110: 1 022 000 1 022 000
          Извори финансирања за главу 1.8:  
    .01 Приходи из буџета 1 022 000 1 022 000
        .04 Сопствени приходи 
          Свега глава 1.8 1 022 000 1 022 000
 1.9    М.З. КЕВИ  
  110  Извршни и законодавни органи        
   60 411 Плате и додаци запослених 284 200 284 200
   61 412 Соц. доприноси на терет послодавца 51 300 51 300
   62 415 Накнаде за запослене 35 500 35 500
   63 421 Стални трошкови 143 000 143 000
   64 423 Услуге по уговору 51 000 51 000
          Извори финансирања за функ. 110:  
    .01 Приходи из буџета 565 000 565 000
          Укупно за функцију 110: 565 000 565 000
          Извори финансирања за главу 1.9:  
    .01 Приходи из буџета 565 000 565 000
          Свега глава 1.9 565 000 565 000

 1.10    ОПШТИНСКИ ОРГАН УПРАВЕ  
  130   Извршни и законодавни органи  
     Општинска Управа  
   65 411 Плате и додаци  запослених 49 778 000 49 778 000
   66 412 Соц. доприноси на терет послодавца 8 881 000 8 881 000
   67 414 Социјална давања запосленима 5 000 000 5 000 000 
   68 415 Накнаде за запослене  5 000 000  5 000 000
   69 421 Стални трошкови 8 804 000 8 804 000
   70 422 Трошкови путовања   500 000   500 000
   71 423 Услуге по уговору 3 205 000 3 205 000
   72 425 Текуће поправке и одржавање 1 000 000 1 000 000
   73 426 Материјал 2 650 000 2 650 000
   74 482 Порези, обавезне таксе 15 000 15 000
   75 512 Машине и опрема 1 000 000 1 000 000
         Извори финансирања за функ. 130: 
    .01 Приходи из буџета 85 833 000 85 833 000
          Укупно за функцију 130: 85 833 000 85 833 000
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    130    Опште услуге 
          Пољочуварска делатност 
      76 411 Плате и додаци  запослених 4 189 000 4 189 000
      77 412 Соц. доприноси на терет послодавца 750 500 750 500
      78 415 Накнаде за запослене 493 000 493 000
   79 421 Стални трошкови 32 500 32 500
      80 425 Текуће поправке и одржавање 138 000 138 000
      81 426 Материјал 261 000 261 000

          Извори финансирања за функ. 130: 
    .01 Приходи из буџета  5 864 000     5 864 000
          Укупно за функцију 130: 5 864 000 5 864 000
      

  130   Опште услуге   
   82 414 Социјална давања запосленим (отпр.) 6 500 000 6 500 000
   83 421 Стални трошкови 9 841 000 9 841 000
   84 423 Услуге по уговору 4 900 000 4 900 000
   85 424 Спортске активности радника ОУ 300 000 300 000
   86 441 Отплата домаћих камата 100 000 100 000
   87 481 Дотација невл. организацијама 500 000 500 000
   88 482 Порези, обавезне таксе 3 360 000 3 360 000
   89 512 Машине и опрема 500 000 500 000
   90 515 Нематеријална имовина 500 000 500 000
          Извори финансирања за функ. 130: 
    .01 Приходи из буџета 26 501 000 26 501 000
          Укупно за функцију 130: 26 501 000 26 501 000
      

     
ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ 
СТРАНАКА 

  111  Извршни и законодавни органи    
   91 481 Дотације невладиним организац. 430 000 430 000
          Извори финансирања за функ. 111: 
    .01 Приходи из буџета 430 000 430 000
          Укупно за функцију 111: 430 000 430 000
      
  912   Основно образовање-  
     ОШ.Стеван Сремац  
   92 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 27 908 000 57 000 27 965 000
          Извори финансирања за функ. 912: 
    .01 Приходи из буџета 27 908 000 27 908 000
    .04 Сопствени приходи 57 000 57 000 
          Укупно за функцију 912: 27 908 000 57 000 27 965 000
      
  912   Основно образовање-  
     ОМШ. Стеван Мокрањац  
   93 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 2 441 000 2 441 000
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          Извори финансирања за функ. 912: 
    .01 Приходи из буџета 2 441 000 2 441 000
    .04 Сопствени приходи 
          Укупно за функцију 912: 2 441 000 2 441 000
  920   Средње образовање-    
     Гимназија  
   94 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 2 485 000 2 485 000
          Извори финансирања за функ. 920: 
    .01 Приходи из буџета 2 485 000 2 485 000
    .04 Сопствени приходи 
          Укупно за функцију 920: 2 485 000 2 485 000
  920   Средње образовање-  
     Гимназија за надарене ученике  
   95 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 2 630 000 242 000 2 872 000
          Извори финансирања за функ. 920: 
    .01 Приходи из буџета 2 630 000 2 630 000
    .04 Сопствени приходи 242 000 242 000
          Укупно за функцију 920: 2 630 000 242 000 2 872 000
  920   Средње образовање-  
     Еконмска Трговинска Сред.Школа  
   96 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 2 485 000 2 485 000
          Извори финансирања за функ. 920: 
    .01 Приходи из буџета 2 485 000  2 485 000
    .04 Сопствени приходи 
          Укупно за функцију 920: 2 485 000 2 485 000
      
  920   Средње образовање-   
      Медицинска Сред.Школа   
   97 465 Донације и трансфери ост.нив.власти 1 862 000 1 862 000
          Извори финансирања за функ. 920: 
    .01 Приходи из буџета 1 862 000 1 862 000
    .04 Сопствени приходи 
          Укупно за функцију 920: 1 862 000 1 862 000
  980   Образовање некласификовано    
     на другом месту      
   98 472 Накнада за соц.заштиту из буџета 18 560 000 18 560 000
     `-Превоз ученика                       7 500 000
     `-Стипендирање студенатa      2 600 000 
     `-Стручно усавршавање             500 000   
     - Пројект. партнерств.са инос. 1 000 000   
     - Обелжј. годишњ. школе            300 000  
     - Едукација деце у саобр.            250 000   
     - Такмичење ученика                  300 000   
     `-Центр.грејање у сред.школ.   6 110 000  
          Извори финансирања за функ. 980:   
        .01 Приходи из буџета 18 560 000 18 560 000
          Укупно за функцију 980: 18 560 000 18 560 000
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  110   Резерве    
   99 499 Средства резерве                      3 989 000 3 989 000
     `-Стална резерва                        2 200 000 
     `-Текућа резерва                        1 789 000 
          Извори финансирања за функ. 110: 
    .01 Приходи из буџета 3 989 000 3 989 000
          Укупно за функцију 110: 3 989 000 3 989 000
  620   Развој заједнице  
     Стамбено комунални послови  
   100 441 Отплате домаћих камата 16 400 000 16 400 000 
   101 451 Субвенције јавним нефин.предузећима   107 911 000 107 911 000 
     `-Oдржавање семафора                300 000
     `-Јавна расвета                         11 560 000
     `-Чишћење улица                      4 100 000
     `-Зелене површине                    6 300 000
     `-Koшење траве у Нар.башти     700 000 
     `-Трошк.посл.прос.и општ.им. 5 700 000
     `-Одрж.садница и под.зашт.пој. 500 000
     `-Стручно орезивање дрвећа       500 000
     `-Сузбијање комараца               4 600 000
     `-Заштита животне средине     1 400 000
     `-Одржавање локалних путева 2 500 000
     `-Вертикална сигнализација        600 000
     `-Хоризонтална сигнализација   600 000
     `-Урбанизац. градског штранда 100 000  
     `-Одржавање споменика              200 000
     `-Зимско одржавање путева        600 000
     `-Одржавање дечјег игралишта  100 000
     `-Кап.субв.за пољопривреду  67 551 000
   102 463 Донације и трансфери ост.нив.власт. 20 600 000 20 600 000
     `-Објекти образов.и опрема     8 000 000
     `-Развој пољопривреде Сенте  1 000 000
     `-Развој мале прив.и зан. Сенте 500 000
     `-Учешће у пројектима                600 000
     `-Адаптација КОЦ                    2 000 000
     `-Историјски архив                      500 000
     `-ДОО Инкубатор                     1 000 000
     `-"Kamaraszínház"                     2 000 000
     `- За потребе здравств. Устан.   500 000
     `-Рег.депонија смећа                 1 500 000
   103 511 Зграде и грађавински објекти 94 500 000 94 500 000
     `-Планови Сенте                       7 000 000
     `-Експ Мала комп.и Кец. нас 1 500 000 
     `-Пројекти  и сопств.учешће  36 000 000  
     `-Изградња термал. бунара 50 000 000  

   104 611 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима  16 000 000 16 000 000
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         Извори финансирања за функ. 620: 
    .01 Приходи из буџета 255 411 000 255 411 000
         Укупно за функцију 620: 255 411 000 255 411 000
      

  110   Извршни и законодавни органи  
     Остале невладине организације  
   105 481 Дотације невладин. организацијама 5 966 000 5 966 000
     `-Локални план акције о деци     1 060 000   
     `-Локални план акције за омлад.1 060 000   
     `-Локални план акције Рома          400 000   
     `-Социјална стратегија                   200 000   
     `-Учешће у пројектима НВО      1 000 000   
     - Удружења пољ. Сенте                 300 000   
     `-Остало                                        1 946 000   
          Извори финансирања за функ. 110: 
    .01 Приходи из буџета 5 966 000 5 966 000
          Укупно за функцију 110:  5 966 000 5 966 000
          Извори финансирања за главу 1.10:   
    .01 Приходи из буџета  442 365 000  442 365 000
    .04 Сопствени приходи 299 000 299 000
          Свега глава 1.10 442 365 000 299 000 442 664 000
 1.11     
   620     ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
     106 411 Плате и додаци запослених 1 118 000 500 000 1 618 000
     107 412 Соц. доприноси на терет послодавца 200 000 93 000 293 000
   108 414 Социјална давања запосленима 20 000 20 000
     109 415 Накнаде за запослене 69 000 50 000 119 000
     110 421 Стални трошкови 214 000 252 000 466 000
     111 422 Трошкови путовања 60 000 260 000 320 000
     112 423 Услуге по уговору 200 0001 100 000 1 300 000
   113 424 Специјализоване услуге 300 000 300 000 
   114 425 Текуће поправке и одржавање 1 600 75 000 76 600
     115 426 Материјал 104 000 290 000 394 000
   116 463 Донације и трансфери ост.нив.власт. 668 000 668 000
   117 472 Накнаде за  социјалну заштиту 330 000 330 000
   118 482 Порези, обавезне таксе 50 000 50 000 
     119 511 Зграде и грађавински објекти 100 000 100 000
   120 512 Машине и опрема 43 400 740 000 783 400
     Извори финансирања за функ. 620: 
        .01 Приходи из буџета 3 028 000 3 028 000
    .04 Сопствени приходи 3 810 000 3 810 000
          Укупно за функцију 620: 3 028 0003 810 000 6 838 000
     Извори финансирања за главу 1.11: 
       .01 Приходи из буџета 3 028 000 3 028 000
    .04 Сопствени приходи 3 810 000 3 810 000
          Свега глава 1.11 3 028 0003 810 000 6 838 000
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 1.13    ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ    

     ДВ. Снежана 
  911   Предшколско образовање 
   121 411 Плате и додаци запослених 40 759 000 7 154 000 47 913 000
   122 412 Соц. доприноси на терет послодавца 6 957 000 1 356 000 8 313 000
   123 413 Накнаде у натури 43 000 43 000
   124 414 Социјална давања запосленима 1 100 000 700 000 1 800 000
   125 415 Накнаде за запослене 3 075 000 3 075 000
   126 421 Стални трошкови 3 585 000 2 223 000 5 808 000
   127 423 Услуге по уговору 380 000 74 000 454 000
   128 424 Специјализоване услуге 20 000 20 000
   129 425 Текуће поправке и одржавање 1 370 000 1 370 000
   130 426 Материјал 3 284 000 306 000 3 590 000
   131 441 Отплата домаћих камата 17 000 17 000
      Извори финансирања за функ. 911:    
    .01 Приходи из буџета 60 510 000 60 510 000
    .04 Сопствени приходи  11 893 000 11 893 000
      Укупно за функцију 911: 60 510 00011 893 000 72 403 000
      Извори финансирања за главу 1.13:    
    .01 Приходи из буџета 60 510 000 60 510 000
    .04 Сопствени приходи  11 893 000 11 893 000
      Свега глава 1.13. 60 510 00011 893 000 72 403 000
      
 1.14    КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ 
  820   Услуге културе   
   132 411 Плате и додаци запослених 12 594 000 12 594 000
   133 412 Соц. доприноси на терет послодавца 2 250 000 2 250 000
   134 414 Социјална давања запосленима 600 000 600 000
   135 415 Накнаде за запослене 589 000 589 000
   136 421 Стални трошкови     4 830 000 69 000 4 899 000
   137 422 Трошкови путовања 120 000 112 500 232 500
   138 423 Услуге по уговору 1 000 000 91 200 1 091 200
   139 424 Специјализоване услуге 3 000 000 347 300 3 347 300
   140 425 Текућe поправке и одржавање 1 240 000 1 240 000
   141 426 Материјал 550 000 200 000 750 000
   142 482 Порези, обавезне таксе 10 000 30 000 40 000
   143 512 Машине и опрема 540 000 540 000
        Извори финансирања за функ. 820: 
    .01 Приходи из буџета 27 323 000 27 323 000
    .04 Сопствени приходи 850 000 850 000
        Укупно за функцију 820: 27 323 000 850 000 28 173 000
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  820   Културне организације   
   144 481 Дотације невладиним организац. 6 530 000 6 530 000
     `-Осталe културне организације 2 060 000   
     `-Прослава града Сенте               1 720 000   

     
`-VIII Међународни  сусрет жетеоца    
   Карпатског базена                       200 000   

     
`-VIII Међународно такмич.у стржењу  
   оваца и кувању овч.перкелта      200 000   

     `-Знање имање                                 200 000   
     `-X Летње омладинске игре        1 000 000   
     `-Мајсторска школа муз.акаде.   1 150 000   
        Извори финансирања за функ. 820:   
    .01 Приходи из буџета 6 530 000 6 530 000
        Укупно за функцију 820: 6 530 000 6 530 000
        Извори финансирања за главу 1.14:   
    .01 Приходи из буџета 33 853 000 33 853 000
      .04 Сопствени приходи 850 000 850 000
        Свега глава 1.14. 33 853 000 850 000 34 703 000
 1.15    ФОНДАЦИЈА СТЕВАНА СРЕМЦА 
  820    Услуге културе   
   145 411 Плате и додаци запослених 365 000 365 000 
   146 412 Соц. доприноси на терет послодавца 65 000 65 000
   147 414 Социјална давања запосленима 10 000 10 000
   148 415 Накнада за запослене 33 000 33 000
   149 421 Стални трошкови 210 000 210 000
   150 422 Трошкови путовања 250 000 250 000
   151 423 Услуге по уговору 350 000 350 000
   152 424 Специјализоване услуге 180 000 180 000
   153 425 Текућe поправке и одржавање 15 000 15 000
   154 426 Материјал 170 000 170 000
   155 481 Дотације невладиним организац. 500 000 500 000
       `-Организ. културне манифест.     500 000
        Извори финансирања за функ. 820:  
    .01 Приходи из буџета 2 148 000 2 148 000
        Укупно за функцију 820: 2 148 000 2 148 000
        Извори финансирања за главу 1.15:   
    .01 Приходи из буџета 2 148 000 2 148 000
        Свега глава 1.15. 2 148 000 2 148 000

 1.16    ИСТОРИЈСКИ АРХИВ  
  820   Услуге културе   
   156 411 Плате и додаци запослених 7 176 000 840 000 8 016 000
   157 412 Соц. доприноси на терет послодавца 1 305 700 360 000 1 665 700
   158 414 Социјална давања запосленима 140 000 140 000
   159 415 Накнаде за запослене 392 300 392 300
   160 421 Стални трошкови 70 000 70 000
   161 425 Текуће поправке и одржавање 40 000 40 000
   162 426 Материјал 20 000 20 000
        Извори финансирања за функ. 820:
    .01 Приходи из буџета 9 114 000 9 114 000
    .04 Сопствени приходи 1 200 1 200 000
        Укупно за функцију 820: 9 114 000 1 200 000 10 314 000
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        Извори финансирања за главу 1.16: 
    .01 Приходи из буџета 9 114 000 9 114 000
      .04 Сопствени приходи 1 200 000 1 200 000
        Свега глава 1.16. 9 114 000 1 200 000 10 314 000
      
 1.17    ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
     Спортски Савез 
  810   Услуге рекреације и спорта    
   163 463 Донције и трансфери ост. нив. власт.  10 344 000
     Извори финансирања за функ. 810: 
    .01 Приходи из буџета 10 344 000 10 344 000
     Укупно за функцију 810: 10 344 000 10 344 000
     Спортске организације         
  810   Услуге рекреације и спорта    
   164 481 Дотације невладиним организац. 5 052 000 5 052 000
     `-Традиц.спорт. Манифестације 1 000 000  
     `-Дотирање врховног спорта      1 032 000  
     `-Спортска стратегија                     400 000  
     `-Остале спортске организације 2 620 000  
        Извори финансирања за функ. 810:  
    .01 Приходи из буџета 5 052 000 5 052 000
        Укупно за функцију 810: 5 052 000 5 052 000
        Извори финансирања за главу 1.17  
    .01 Приходи из буџета: 15 396 000 15 396 000
        Свега глава 1.17: 15 396 000 15 396 000
 1.18    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
  090   Социјална заштита   
   165 411 Плате и додаци запослених 2 365 000 2 365 000
   166 412 Соц. доприноси на терет послодавца 423 000 423 000
   167 414 Социјална давања запосленима 130 000 130 000
   168 415 Накнаде за запослене 337 000 257 000
   169 421 Стални трошкови 910 000 910 000
   170 422 Трошкови путовања 100 000 20 000 120 000
   171 423 Услуге по уговору 595 000 10 000 605 000
   172 425 Текуће поправке и одржавање 100 000 100 000
   173 426 Материјал 360 000 10 000 370 000
   174 472 Накнаде за  социјалну заштиту 1 270 000 1 270 000
   175 482 Порези, обавезне таксе 5 000 5 000

 

      Извори финансирања за функ. 090: 
    .01 Приходи из буџета 6 595 000 6 595 000
    .04 Сопствени приходи 40 000 40 000
        Укупно за функцију 090: 6 595 000 40 000 6 635 000
  090   Соц.зашт.некласифик.на другом месту   
     Остале невладине организације   
   176 481 Дотације невладин. организацијама 5 716 000 5 716 000
     `-Црвени крст                               1 000 000  
     `-Савез глувих                                 530 000   
     `-Старосни пензионери                 175 000    
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     `-Инвалидски пензионери              178 000   
     `-СУПУС                                          859 000   
     `-Кућна нега – Каритас                   250 000   
     `-Народна кухиња                        1 690 000   
     `-Цивилна орг. Сунцокрет              292 000   
     `-Тинче                                               90 000   
     `-Удружење дистрофичара               22 000   
     `-Међ.орг.слепих и слабовидих       78 000   
     `-Удруж.обол.од склероз.мултипл. 34 000   
     `-Комисија за родну равноправн.    45 000   
     `-Рука у руци - Орг.хендик.деце    146 000   
     `-СУБНОР                                          27 000   
     `-Остало                                           300 000   
        Извори финансирања за функ. 090:   
    .01 Приходи из буџета 5 716 000 5 716 000
    .04 Сопствени приходи  40 000 40 000
        Укупно за функцију 090: 5 716 000 40 000 5 756 000
        Извори финансирања за главу 1.18  
    .01 Приходи из буџета: 11 516 11 516 000
    .04 Сопствени приходи  40 000 40 000
        Свега глава 1.18: 11 516 40 000 11 556 000
 1.19    ФОНД ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТ. 
  320   Услуге противпожарне заштите    
   177 465 Донације и транс. остал. нив. власти 231 000 231 000 
        Извори финансирања за функ. 320:    
    .01 Приходи из буџета 231 000 231 000
        Укупно за функцију 320: 231 000 231 000
  320   Услуге прот.- Општ. ватрогасни сав.    
   178 411 Плате и додаци запослених 249 600 320 000 569 600
   179 412 Соц. доприноси на терет послодавца 46 800 58 500  105 300
   180 421 Стални трошкови 37 600 37 600
   181 422 Трошкови путовања 9 000 9 000
   182 423 Услугe по уговору 45 000 50 000 95 000
   183 425 Текуће поправке и одржавање 41 000 100 000 141 000
   184 426 Материјал 81 000 350 000 431 000
        Извори финансирања за функ. 320:    
    .01 Приходи из буџета 510 000 510 000
      .04 Сопствени приходи 878 500 878 500
        Укупно за функцију 320: 510 000 878 500 1 388 500
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  320   Услуге прот.- Добровољ.ватр.друшт.    
   185 465 Донације и трансфери ост.нив.власт. 314 000 314 000
       Извори финансирања за функ. 320: 
    .01 Приходи из буџета 314 000 314 000
       Укупно за функцију 320: 314 000 314 000

  320   
Услуге прот.-Потиски дувачки 
оркестар    

   186 465 Донације и трансфери ост.нив.власт. 250 000 250 000
        Извори финансирања за функ. 320:    
    .01 Приходи из буџета 250 000 250 000
        Укупно за функцију 320: 250 000 250 000
     Извори финансирања за главу 1.19:    
    .01 Приходи из буџета 1 305 000 1 305 000
    .04 Сопствени приходи 878 000 878 000 
        Свега глава 1.19 1 305 000 2 183 000
        УКУПНО: 616 967 000 49 742 000 666 709 000
 

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 6. 
За извршење одлуке о буџету одговоран је председник општине. Наредбодавац за 

извршење буџета је председник општине.  
 

Члан 7. 
Наредбодавац директних  и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 

(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за 
уплату средстава која припадају буџету. 

 
Члан 8. 

За законито и наменско  коришћење средстава распоређених овом одлуком, поред 
функционера односно  руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, 
одговоран је начелник општинске управе. 
 

Члан 9. 
     Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње  информише председника општине (општинско веће), а обавезно у 
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, председник 
општине (општинско веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење 
великих одступања. 

Члан 10. 
 
 Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему 
доноси председник општине (општинско веће). 
 Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог 
локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине (општинско веће). 
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Члан 11. 

 Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог 
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун 
трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 
 

Члан 12. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава  могу користити средства 
распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства 
одобрена и пренета. 
 Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из 
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из тих других извора. 
 Обавезе преузете у 2009.години у складу са одобреним апропријацијама у 2009.години, а 
не извршене у току 2009.године, преносе се у 2010.годину и имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет  одобрених апропријација овом одлуком. 
 

Члан 13. 
 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на 
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно 
актом Владе предвиђен другачији метод. 
 

Члан 14. 
 Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа 
апропријације утврђене Одлуком. 
 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или 
другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. 
 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених  Одлуком или су у 
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. 
 

Члан 15. 
 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, 
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима  
који уређују јавне набавке. 
 Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија 
је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2010.годину. 
 

Члан 16. 
 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем  нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 
 Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа 
исказаног у члану 5. ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до 
нивоа  до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком. 
 Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 5. ове 
одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
 

Члан 17. 
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се 

на основу њиховог захтева и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 
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Члан 18. 

 Расподела средстава на функцији 110, позиција 105. став 07, економска класификација 
481 вршиће се на основу конкурса. 

 
Члан 19. 

 Расподела средстава на функцији 820, позиција 144. став 01, економска класификација 
481 вршиће се на основу конкурса. 

 
Члан 20. 

 Расподела средстава на функцији 810, позиција 164, економска класификација 481 
вршиће се сходно одговарајућем општем акту. 

  
Члан 21. 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2010.години 
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим 
чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и 
сигурност тог инвестирања. 
 

Члан 22. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или 
претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2010.години, на 
терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по 
основу донација. 
 

Члан 23. 
 Изузетно, у случају да се буџету општине Сента из другог буџета (Републике, 
Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и 
наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања 
донације, чији износи  нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе 
надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење 
расхода по том основу, у складу са чланом 5.Закона о буџетском систему. 
 

Члан 24. 
 Ову одлуку објавити у службеном  гласнику општине и доставити Министарству 
финансија. 
 

Члан 25. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику 
општине, а примењиваће се од 1. јануара 2010.године.  
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА 
Број: 400-4/2009-V. 

Председник СО Сента 
 Жирош-Jанкелић Анико, 

 
 
 
 
 
 
 



 - 566 -

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
− Број 17. − 31. децембар 2009. 

 
165. 
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
("Сл. гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 - испр. и 123/2007 - др. закон), члана 
32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС” бр. 129/2007) и члана 19. 
стаав 1. тачке 7. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 1/2006 – 
пречишћени текст и бр. 11/2008), Скуптина општине Сента на својој седници, одржанoj 
30.12.2009. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА  

ЈКСП СЕНТА ЗА 2010. ГОДИНУ 
 

I.  
Даје се сагласност на Програм рада ЈКСП Сента за 2010. годину, који је Управни одбор 
предузећа усвојио закључком бр 01-1076-01/2009 на  својој седници од 17.12.2009. године. 
 

II. 
Овај закључак се објављује у “Службеним листу општине Сента”. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                        Председник СО Сента 
Број: 023-18/2009-V                                              Жирош – Јанкелић Анико c.p. 
 
 
166. 
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
("Сл. гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 - испр. и 123/2007 - др. закон), члана 
32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС” бр. 129/2007) и члана 19. 
стаав 1. тачке 7. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 1/2006 – 
пречишћени текст и бр. 11/2008), Скуптина општине Сента на својој седници, одржаној 
30.12.2009. године донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈAВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЕЛГАС“  СЕНТА ЗА 2010. ГОДИНУ 
 

I.  
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Елгас“ Сента за 2010. годину, који 
је Управни одбор предузећа усвојио својом одлуком бр.2-7/2009 на  својој седници од 
21.12.2009. године. 
 

II. 
Овај закључак се објављује у “Службеним листу општине Сента”. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                         Председник СО Сента 
Број: 023-20/2009-V                                                Жирош – Јанкелић Анико c.p. 
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167. 
гласник РС“ бр. 16/02 и 115/05 ) и члана 19.тачка 6. Статута општине Сента (“ Сл.лист општине 
Сента” бр. 1/06-пречишћени текст,2/07 и 11/08 ) Скупштина општине Сента, на седници 
одржаној дана 30.12.2009. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ      

ТРОШКОВА БОРАВКА  ДЕЦЕ У ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ 
„СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE“СЕНТА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце 
у Дечјем вртићу „Снежана – Hófehérke“у Сенти ( у даљем тексту :Одлука), утврђују се услови, 
начин  и поступак остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Дечјем вртићу 
„Снежана-Hófehérke“ ( у даљем тексту : Установа) , у складу са Законом о финансијској 
подршци породици са децом ( у даљем тексту : Закон). 
 

Члан 2. 
Право на регресирање трошкова боравка деце  под условима утвђеним овом Одлуком има 
родитељ, старатељ, односно хранитељ детета ( у даљем тексту:корисник права) који има 
пребивалиште на територији општине Сента. 
 

Члан 3. 
Висина учешћа у месечној цени услуга , корисницима услуга појединачно зависно од врсте 
услуге ,утврђују се у висини од 20 % од номиналног износа учешћа корисника у економској 
цени услуга, утврђеног Решењем о утврђивању цена услуга предшколске установе Дечји вртић 
„Снежана – Hófehérke“ Сента. 
 

Члан 4. 
Право на регресирање трошкова боравка деце у Установи корисницима услуга појединачно 
утврђују  се у складу са овом Одлуком према следећем: 
  
1. За  дете без родитељског старања и дете ометено у развоју, уколико није  остварило право из 
члана   23. и 24. Закона, трошкови боравка у Установи зависно од врсте услуге ,регресирају се у 
висини од 20 % од номиналног износа учешћа корисника у економској цени услуга, утврђеног 
Решењем о утврђивању цена услуга предшколске установе Дечји вртић „Снежана – Hófehérke“ 
Сента.  
 
2. За треће и четврто дете у породици по реду рођења, трошкови боравка у Установи, зависно 
од врсте услуге ,регресирају се у висини од 20 % од номиналног износа учешћа корисника у 
економској цени услуга, утврђеног Решењем о утврђивању цена услуга предшколске установе 
Дечји вртић „Снежана – Hófehérke“ Сента , када висина износа средстава коју обезбеђује 
установи на име регреса за треће и четврто дете Покрајински секретаријат за социјалну 
политику и демографију Нови Сад,  не покрива износ од 20% од номиналног износа учешћа 
корисника у економској цени услуга. 
3.За  дете из породице која остварује право на материјално обезбеђење по прописима из 
области социјалне заштите, трошкови боравка у Установи, зависно од врсте услуге, регресирају 
се у висини од 20 % од номиналног износа учешћа корисника у економској цени услуга, 
утврђеног Решењем о утврђивању цена услуга предшколске установе Дечји вртић „Снежана – 
Hófehérke“ Сента . 
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Члан 5. 

Право на регресирање трошкова боравка деце остварује се на захтев једног од  родитеља. 
Захтев са доказима релевантним за одлучивање о праву на регресирање трошкова боравка цеде 
подноси се Организационој јединици Општинске управе надлежне за друштвене делатности. 
Право на регресирање трошкова боравка деце по поднетим захтевима признаје  се од првог дана 
наредног месеца по подношењу захтева, до краја школске године. 
 

Члан 6. 
За оставаривање појединачног права из члана 4. ове Одлуке, корисници услуга уз захтев 
подносе: 
 
- фотокопију личне карте подносиоца захтева, 
- фотокопију решења Центра за социјални рад Сента,да је породици признато право на    
материјално обезбеђење, 
- изводе из матичне књиге рођених за сву децу мајке за које се подноси захтев , 
- акт о разврставању детета ометеног у развоју, са потврдом надлежног одељења Општинске 
управе  да за дете није остварено право на дечји додатак,  
- потврду Центра за социјални рад да дете има статус детета без родитељског старања уз 
потврду надлежног одељења Општинске управе  да за дете није остварено право на дечји 
додатак 
 

Члан 7. 
О праву на регресирање трошкова боравка деце у Установи обавезно се доноси писмено 
решење. 
 

Члан 8. 
 За децу за коју је остварено право на регресирање дела трошкова боравка у Установи у 
претходној школској години, надлежно одељење Општинске управе , по прибављеној потврди 
да се дете и даље налази у предшколској установи, продужиће коришћење оствареног права и у 
текућој школској години. 

 
Члан 9. 

Обрачун за наплату услуге по утврђеној цени из ове Одлуке, врши се зависно од броја дана 
боравка детета у установи. 
 Обрачун накнаде трошкова корисницима услуга Установа доставља надлежном одељењу 
Општинске управе до 3-ћег у месецу за претходни месец, за свако дете за које је донето 
решење, на обрасцима ЦБ-1 И ПБ-2, који чине саставни део ове Одлуке. 
Надлежно одељење , по извршеној контроли, оверен извештај из става 2.овог члана  доставља 
Одељењу за буџет и финансије ради преноса средстава Установи. 
Пренос средстава из става 3. овог члана врши се месечно, за претходни месец. 
За дане присуства детета, услуга се наплаћује у пуном износу,а за дане оправданог одсуства у 
износу од 50% дневне цене. 
 

Члан 10. 
Средства за регресивање трошкова боравка деце у Установи у складу са одредбама ове Одлуке 
обезбеђују се у буџету општине Сента.. 
 

Члан 11. 
Корисници услуга су дужни да благовремено, у року од 15 дана пријаве промене, које утичу на 
губитак или обим права утврђених чланом 4. ове Одлуке. 
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Члан12. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања 
права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи „Снежана-Hófehérke“ 
број 60-6/04-II донет 01.11.2004. год. 

Члан 13. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“ . 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                   Председник Скупштине општине 
БРОЈ: 60-2/09-III         Жирош –Јанкелић Анико c.p.  
 
 
168. 
На основу члана 2. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама 
(“Сл. гласник РС”, бр.1/93 и 6/96) и члана 78. Статута општине Сента ( “Службени лист 
општине Сента”, бр. 1/06-пречишћени текст 2/07 и 11/08) , Скупштина општине Сента на 
седници одржаној дана 30.12. 2009. године, донела  је 

Р Е Ш Е Њ Е  
 О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

ДВ” СНЕЖАНА- HÓFEHÉRKE ” СЕНТА 

Члан 1. 

Утврђује се месечна економска цена услуга за Предшколску установу ДВ” СНЕЖАНА- 
HÓFEHÉRKE ” Сента за: 

Ред. 
бр. НАЗИВ УСЛУГЕ Месечни 

износ 
Дневни
износ 

1. Целодневни боравак-ЈАСЛИЦЕ - (1-3 год.) 19.040,41 865,47

2. Целодневни  боравак – ОБДАНИШТЕ- у трајању од 10 сати 
дневно  10.633,20 483,33

3. Целодневни боравак –ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ програм  
( 5,5-6,5 год.) -  у трајању од 10 сати дневно  8.380,77 380,94

4. Полудневни боравак – ОБДАНИШТЕ- (3-5,5 год.)  - у трајању од 
5 сати дневно  4.888,81 222,22

5. Полудневни боравак –ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ програм 
(5,5-6,5 год.) - у трајању од 5 сати дневно   2.636,38 119,84

  

 

 

 



 - 570 -

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
− Број 17. − 31. децембар 2009. 

Члан 2. 
Номинални износ учешћа корисника услуга у економској цени услуга је: 
Ред. 
бр. НАЗИВ УСЛУГЕ Месечни

износ 
Дневни
износ 

1. Целодневни боравак-ЈАСЛИЦЕ - (1-3 год.) 3.809,00 174,00

2. Целодневни  боравак - ОБДАНИШТЕ у трајању од 10 сати дневно 2.127,00 97,00

3. Целодневни боравак - ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ програм 
5,5-6,5 год.) -  у трајању од 10 сати дневно 1.677,00    77,00  

4. Полудневни боравак - ОБДАНИШТЕ  (3-5,5 год.)  - у трајању од 5 
сати  дневно 978,00 45,00

5. Полудневни боравак–ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ програм 
(5,5-6,5 год.) - у трајању од 5 сати  дневно   528,00 24,00

Одређене категорије корисника имају право на регресирање трошкова боравка деце у односу на 
месечни износ, у складу са Правилником о условима и начину остваривања права на 
регресирање трошкова боравка деце у ДВ” Снежана- Hófehérke ” Сента.  

Члан 3. 
Ово решење ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Сента ", а примењиваће се почев од  1. јануара 2010. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                Председник СО Сента 
БРОЈ: 60-2/09-III                                                             Жирош-Јанкелић Анико c.p.  
 
 
169. 
На основу члана 89. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС“ бр. 72/2009), члануа 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр. 129/2007) и члана 19. става 1. тачке 7. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 1/2006 – пречишћени текст, 2/2007 и 11/2008), Скупштина општине Сента 
на својој седници, одржаној 30.12.2009. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА  

„СНЕЖАНА – HÓFEHÉRKE” СЕНТА ЗА 2009/2010 ГОДИНУ 
 

I.  
Даје се сагласност на Годишњи програм Дечјег вртића „Снежана – Hófehérke” Сента  за 2009 / 
2010. годину, који је Управни одбор установе  усвојио на  својој седници 04.09.2009. године. 
 

II. 
Овај закључак се објављује у “Службеним листу општине Сента”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                              Председник СО Сента 
Број: 60-6/2009-V                                                        Жирош – Јанкелић Анико c.p. 
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170. 
На основу члана 8. и 9. Закона о матичним књигама(„Сл. гласник РС „,број 20/09) и члана 19. 
став 1. тачка 6. Статута општине Сента („Сл. лист општине Сента” , број 1/06-пречишћени 
текст, 2/07 и 11/08) , Скупштина општине Сента , по прибављеном мишљењу Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу, број 20-00-56/2009-04 од 10.12. 2009. године,на седници 
одржаној дана 30.12.2009. године, донела је 

О Д Л У К У  
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА 

I 
Овом одлуком одређују се матична подручја за вођење матичних књига на територији општине 
Сента.  

II 
Матична подручја на територији општине Сента су:  
1. Сента , за насељена места: Сента, Горњи Брег, Богараш. 
2. Торњош , за насељена места: Торњош и Кеви. 
 

III 
Седиште Матичног подручја Сента је насељено место Сента, а Матичног подручја Торњош је 
насељено место Торњош.  
 

IV 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању матичних подручја на 
територији општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 3/07).  
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Сента", а примењиваће се од дана почетка примене Закона о матичним књигама. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА               Председник Скупштине општине 
БРОЈ 20-24 /09-III                                                  Жирош – Јанкелић Анико c.p.     
 
 
171. 
На основу члана 20. става 1. тачке 1. и 32. става 1. тачке 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007) и члана 11. става 1. тачке 1. и члана 19. 
става 1. тачке 3. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006-
пречишћени текст, бр. 2/2007 и 11/2008), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној 30.12.2009. године донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РАЗВОЈ ОМЛАДИНСАКОГ 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ОПШТИНИ СЕНТА 
 
 

1. 
Приступа се изради Акционог плана за развој омладиснког предузетништва општине Сента (у 
далјем тексту: Акциони план). 
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2. 

Циљ доношења Акционог плана је унапређење предузетничких и тржишних вештина и знања 
младих и промовисање и реализација програма за унапређење предузетништва међу младима. 
 

3. 
Рок издаре Акционог плана је 31.03.2010.год. 
 

4. 
Носилац израде Акционог плана по налогу Америчке агенције за међународни развој (USAID) 
је Cromer Grupa, уз подршку Канцеларије за младе општине Сента и Радне групе за израду 
Акционог плана. 
 

5. 
Средства за спровођење Акционог плана обезбеђује Америчка агенција за међународни развој 
(USAID). 
 

6. 
Овлашћује се председник општине Сента да у року од 3 (три) дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке именује чланове Радне групе за израду Акционг плана.  
 

7. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                    Председник СО Сента 
Број:3-6/2009-V                                                                  Жирош- Јанкелић Анико c.p. 
 
 
172. 
На основу члана 154., 155., 156. и 158. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 
број 72/09 и 81/09) и члана 31. става 1. тачке 5. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ број: 1/2006 – пречишћени текст, бр. 2/2007, 11/2008) Скупштина општине 
Сента на седници одржаној дана 30.12.2009. године, донела је 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ФОРМИРАЊУ И РАДУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА 

 
Члан 1. 

Технички преглед изграђеног објекта или дела објекта који представља економско-техничку 
целину која се може самостално користити, односно ставити у погон независно од осталих 
делова објекта који се изграђује у етапама односно фазама рада, врши се према одредбама 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09 и 81/09), као и овог 
Правилника. 
 

Члан 2. 
Технички преглед врши стручна комисија, коју на захтев инвеститора или извођача радова 
образује решењем Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне делатности Општинске управе 
Сента. 
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Члан 3. 

Задатак Комисије је: 
- провера потпуности техничке и  друге документације за изградњу објекта, односно за 
извођење радова 

- преглед изграђености објекта односно изведених радова у складу са главним пројектом на 
основу кога је објекат изграђен 

- у случају када се ради о објектима и радовима посебне сложености и специфичних техничких 
и технолошких својстава, односно објектима и радовима за које су прописане посебне мере 
заштите, технички преглед може се проширити и прилагодити тим особеностима објекта и 
радова 

Члан 4. 
У Комисији за технички преглед одређује се потребан број стручњака зависно од врсте и 
сложености објеката. 

Поред чланова Комисије за технички пријем, по потреби треба да присуствују и грађевински 
инспектор који проверава да ли је технички преглед извршен у складу са законом и прописима, 
урбаниста који контролише да ли су испуњени дати услови и промене у простору и да ли су у 
складу са урбанистичким плановима, и инспектор за здравље и животну средину који 
контролише да ли су испуњени и испоштовани услови који су одређени у Студији о процени 
утицаја на животну средину, као и виши сарадник за грађевинарство као организатор техничког 
пријема. 
 
Решењем о образовању Комисије одређују се председник и чланови Комисије, односно рок у 
којем је Комисија дужна да почне са радом. 
 

Члан 5. 
Представници инвеститора, пројектанта и извођача радова дужни су присуствовати техничком 
прегледу и Комисији давати потребна објашњења и техничке податке у вези са извођењем 
објекта. 
 

Члан 6. 
Комисија води записник. 
У записнику се уноси нарочито: број и датум решења о образовању Комисије, имена чланова 
Комисије, назив инвеститора, пројектанта и извођача радова и имена њихових представника 
који су учествовали у раду Комисије или присуствовали њеном раду, место, време и начин рада 
Комисије, предмет техничког прегледа, која је и каква документација стављена на располагање 
Комисији, налаз, мишљења и предлог Комисије, као и издвојена мишљења појединих чланова 
Комисије. 
 
Записник потписују чланови Комисије и сви присутни који су учествовали у раду Комисије. 
 

Члан 7. 
У Комисију за технички преглед не може да се одреди лице које је у радном односу код 
инвеститора, или код организације која је израдила техничку документацију, или је била 
извођач радова, као ни лице које је вршило стручни надзор над грађењем објекта. 
 

Члан 8. 
Трошкове техничког прегледа сноси инвеститор или извођач радова, како је то решењем 
предвиђено. 

Трошкови за рад на техничком прегледу се утврђује у бруто износу према формули по 
објектима: 
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Т = н х ЦКМГ х 0,6 

 
Т – трошкови техничког прегледа 
н – број чланова  
ЦКМГ – цена квадратног метра градње 
 

Члан 9. 
За накнадни технички преглед рачуна се 80% од утврђеног износа за првобитни технички 
преглед. 
 

Члан 10. 
Трошкове техничког прегледа утврђује решењем Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне 
делатности или ће се утврдити непосредно вршилацима техничког прегледа путем уговора, на 
основу одредаба овог Правилника. 

Од трошкова техничког прегледа припада 4 % одговарајућој служби Оделења за финансије 
Општинске управе, ако се исплата врши путем тог оделења. 
 

Члан 11. 
Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне делатности Општинске управе Сента издаће 
одобрење за употребу у року од осам дана од дана пријема извештаја Комисије за технички 
преглед. 

Пре издавања одобрења за употребу, подносилац захтева за технички преглед дужан је 
приказати документацију о извршеној уплати фактурисаног износа трошкова техничког 
прегледа. 
 

Члан 12. 
Накнада за извршени технички преглед индивидуалне стамбене зграде износи 0,4 % од 
грађевинске вредности објекта, а подела се врши према ставу 2. члана 10. овог Правилника. 
 

Члан 13. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 
 

Члан 14. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о формирању и раду 
Комисије за технички преглед објекта („Службени лист општине Сента“ број 7/95)- 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                             Председник СО Сента 
Број: 020-81/2009-V                                                                    Жирош-Јанкелић Анико, с.р. 
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173. 
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 
81/2009) и члана 25. става 3. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ број 
1/2006 – пречишћени текст, 2/2007 и 11/2008.) Скупштина општине Сента на седници одржаној 
дана 30.12.2009.  године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
 
Овим решењем врше се измене у решењу о именовању Комисије за планове општине Сента  
број 020-8/208-V  од 19. фебруара 2008. године, које решење је објављено у „Службеном листу 
општине Сента број 1/2008“. 

Члан 1. 
Члан 6. се брише и гласи:  
„Накнада на коју имају право лица именована од стране Скупштине општине и од стране  
Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство Нови Сад, добијају 
накнаду која износи по седници 10% износа републичке просечне нето зараде за претходни 
месец. 
Трошкови рада администрације и обрачунске службе Одељења за финансије Општинске управе 
износи 10% од износа републичке просечне нето зараде за претходни месец.“ 
 

Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу даном објављављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Број: 020-80/2009-V                                                                        Председник СО Сента 
                                                                                                       Жирош-Јанкелић Анико c.p. 
 
 
174. 
На основу  члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. чласник РС“ бр. 
129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента („Службвени лист општине Сента“ бр. 1/06  - 
пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од 30.12.2009. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА 

„ТУРЗО ЛАЈОШ“ СЕНТА 
 

Члан 1. 
Разрешава се дужности пре истека мандата: 

 
1.  – ИЛИЈИН ИЛОНА – члан Управног одбора Културно-образовног центра „Тузо Лајош“ 

Сента. 
Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном  објављивања  у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                 Председник СО Сента 
Број: 020-79/2009-V                                                         Жирош – Јанкелић Анико c.p. 
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175. 
На основу  члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. чласник РС“ бр. 
129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента („Службвени лист општине Сента“ бр. 1/06  - 
пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од 30. 12. 2009. 
године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА 

„ТУРЗО ЛАЈОШ“ СЕНТА 
 

Члан 1. 
Овим решењем именује се члан Управног одбора Културно-образовног центра „Турзо Лајош“ 
Сента и то: 

 
1. – Месарош Марта- за члана 

 
Члан 2. 

Мандат члана Управног одбора Културно-образовног центра „Турзо Лајош“ Сента из члана 1. 
овог решења траје до истека мандата председника и чланова Управног одбора Културно-
образовног центра „Турзо Лајош“ Сента именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 
020-8/2009-V od 25.02.2009. 
 

Члан 3. 
Ово решење ступа на снагу даном објављивања се у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                  Председник СО Сента 
Број:020-78/2009-V                                                          Жирош – Јанкелић Анико c.p.   
 
 
176. 
На основу  члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. чласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 19. и 78. Статута општине Сента („Службвени лист општине Сента“ бр. 1/06  - пречишћени 
текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од 30.12.2009. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ  

„СТЕВАН СРЕМАЦ“ СЕНТА 
 

Члан 1. 
Разрешава се дужности пре истека мандата: 

 
1.  – МР СЕГЕДИ КСЕНИЈА – члан Надзорног одбора Завичајне фондације „Стеван 

Сремац“ Сента. 
Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном  објављивања  у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                  Председник СО Сента 
Број: 020-76/2009-V                                                         Жирош – Јанкелић Анико c.p.  
 



 - 577 -

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
− Број 17. − 31. децембар 2009. 

 
177. 
На основу  члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. чласник РС“ бр. 
129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента („Службвени лист општине Сента“ бр. 1/06  - 
пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од 30.12.2009. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ  

„СТЕВАН СРЕМАЦ“ СЕНТА 
 

Члан 1. 
Овим решењем именује се члан Надзорног одбора Завичајне фондације „Стеван Сремац“ Сента 
и то: 
 

1. – ДОБРИЛА НИКОЛОСКИ- за члана. 
 

Члан 2. 
Мандат члана Надзорног одбора Завичајне фондације „Стеван Сремац“ Сента из члана 1. овог 
решења траје до истека мандата председника и чланова Надзорног одбора Завичајне фондације 
„Стеван Сремац“ Сента, именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 020-22/2009-V. 
од 25.02.2009. 

Члан 3. 
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                Председник СО Сента 
Број: 020-77/2009-V                                                      Жирош – Јанкелић Анико c.p. 
 
 
178. 
На основу  члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. чласник РС“ бр. 
129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента („Службвени лист општине Сента“ бр. 1/06  - 
пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од 30.12.2009. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ  

„СТЕВАН СРЕМАЦ“ СЕНТА 
 

Члан 1. 
Разрешава се дужности пре истека мандата: 

 
1.  – БРАНКО ВУЧЕТИЋ – члан Управног одбора Завичајне фондације „Стеван Сремац“ 

Сента. 
Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном  објављивања  у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                Председник СО Сента 
Број:020-74/2009/V                                                          Жирош – Јанкелић Анико c.p. 
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179. 
На основу  члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. чласник РС“ бр. 
129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента („Службвени лист општине Сента“ бр. 1/06  - 
пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од 30.12.2009. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ  

„СТЕВАН СРЕМАЦ“ СЕНТА 
 

Члан 1. 
Овим решењем именује се члан Управног одбора Завичајне фондације „Стеван Сремац“ Сента 
и то: 
 

1. – МР СЕГЕДИ КСЕНИЈА- за члана. 
 

Члан 2. 
Мандат члана Управног одбора Завичајне фондације „Стеван Сремац“ Сента из члана 1. овог 
решења траје до истека мандата председника и чланова Управног одбора Завичајне фондације 
„Стеван Сремац“ Сента, именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 020-12/2009-V. 
од 25.02.2009. 
 

Члан 3. 
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                    Председник СО Сента 
Број:020-73/2009-V                                                           Жирош – Јанкелић Анико c.p.   
 
 
180. 
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007) и 
члана 25. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента бр. 1/2006 – пречишћени 
текст, бр. 2/07 и 11/2008), Скупштина опоштине Сента на својој седници 30.12.2009. године 
донела је.  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА СТАТУТ И НОРМАТИВНА АКТА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

I. 
Разрешава се дужности пре истека мандата: 

- ГОРАН ЈОВАНОВИЋ – члан Одбора за статут и нормативна акта Скупштине општине 
Сента.  

II. 
Ово решење ступа на снагу даном његовог објављивања у „Службеном листу општине Сента. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                               Председник СО Сента 
Број:020-72/2009-V                                                        Жирош – Јанкелић Анико c.p. 
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181. 
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007) и 
члана 25. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента бр. 1/2006 – пречишћени 
текст, бр. 2/07 и 11/2008), Скупштина опоштине Сента на својој седници 30.12. 2009. године 
донела је.  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА СТАТУТ И НОРМАТИВНА АКТА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

I. 
За  члана Одбора за статут и нормативна акта Скупштине општине Сента именује се : 

- БОРИС ЗЕЦ, дипл. правник из Сенте.  
 

II. 
Мандат члана Одбора за статут и нормативна акта Скупштине општине Сента из тачке 1. овог 
решења траје до истека мандата чланова Одбора за статут и нормативна акта Скупштине 
општине Сента именованих од стране Скупштине општине Сента решењем бр. 020-20/V-08. од 
09.09.2008. године. 
 

III. 
Ово решење ступа на снаги даном његовог објављивања у „Службеном листу општине Сента“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                   Председник СО Сента 
Број:020-71/2009-V                                                          Жирош – Јанкелић Анико, c.p. 
 
 
182. 
На основу  члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. чласник РС“ бр. 129/2007), члана 25. 
Статута општине Сента („Службвени лист општине Сента“ бр. 1/06  - пречишћени текст, 2/07 и 
11/2008) Скупштина општине Сента на седници од 30.12.2009. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА МАНДАТНО – ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  СЕНТА 
 

Члан 1. 
Разрешава се дужности пре истека мандата: 

 
1.  – ИЛИЈИН ИЛОНА – члан Одбора за мандатно-имунитетна питања Скупштине 

општине Сента. 
 

Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу даном  објављивања  у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                 Председник СО Сента 
Број: 020-65/2009-V                                                        Жирош – Јанкелић Анико c.p.  
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183. 
На основу  члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. чласник РС“ бр. 129/2007), члана 25. 
Статута општине Сента („Службвени лист општине Сента“ бр. 1/06  - пречишћени текст, 2/07 и 
11/2008) Скупштина општине Сента на седници од 30.12.2009. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА МАНДАТНО – ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  СЕНТА 
 

Члан 1. 
Овим решењем именује се члан Одбора за мандатно-имунитетна питања Скупштине општине 
Сента  и то: 
 

1. – ЈУЛИЈАН ЈЕНЕ - за члана. 
 

Члан 2. 
Мандат члана Одбора за мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента из члана 1. 
овог решења траје до истека мандата председника и чланова Одбора за мандатно-имунитетна 
питања Скупштине општине Сента, именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 020-
27/2008-V. од 09.09.2008. 
 

Члан 3. 
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                  Председник СО Сента 
Број:020-64/2009-V                                                          Жирош – Јанкелић Анико c.p.   
 
 
184. 
На основу  члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. чласник РС“ бр. 129/2007), члана 25. 
Статута општине Сента („Службвени лист општине Сента“ бр. 1/06  - пречишћени текст, 2/07 и 
11/2008) Скупштина општине Сента на седници од 30.12.2009. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  СЕНТА 
 

Члан 1. 
Разрешава се дужности пре истека мандата: 

 
1.  – КАПЛАР КАТА – члан Одбора за образовање Скупштине општине Сента. 
 

Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу даном  објављивања  у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                  Председник СО Сента 
Број:020-75/2009-V                                                          Жирош – Јанкелић Анико c.p.  
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185. 
На основу  члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. чласник РС“ бр. 129/2007), члана 25. 
Статута општине Сента („Службвени лист општине Сента“ бр. 1/06  - пречишћени текст, 2/07 и 
11/2008) Скупштина општине Сента на седници од 30.12.2009. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
Овим решењем именује се члан Одбора за образовање Скупштине општине Сента  и то: 
 

1. – ВИАКТЕР БЛАНКА - за члана. 
 

Члан 2. 
Мандат члана Одбора за образовање Скупштине општине Сента из члана 1. овог решења траје 
до истека мандата председника и чланова Одбора за образовање Скупштине општине Сента, 
именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 020-23/2008-V. од 09.09.2008. 
 

Члан 3. 
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                  Председник СО Сента 
Број: 020-70/2009-V                                                         Жирош – Јанкелић Анико c.p.   
 
 
186. 
На основу члана 66. ст.10. и члана 67. ст. 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09 ) и члана 19. став 1. тачка 26. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр.1/06-пречишћени текст , 2/07 и 11/08) Скупштина 
општине Сента на седници оджаној дана 30.12.2009.године  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ СРЕДЊЕ 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 
 
I 

Именује се  за члана стручног актива за развојно планирање Средње Медицинске Школе у 
Сенти: 
 
- Леринц Чонгор из Сенте, Гајева 68.   – представник локалне самоуправе 
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Скупштина општине Сента                                       Председник Скупштине општине 
Број: 61-47/2009-III                                                         Жирош-Јанкелић Анико c.p.  
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187. 
На основу члана 19. и 78. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.1/06-
пречишћени текст , 2/07 и 11/08) Скупштина општине Сента на седници оджаној дана 30. 12. 
2009.године  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 

ЛОКАЛНОГ ПЛАНA АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
I 

Разрешава се на лични захтев дужности члана  Комисије за праћење остваривања циљева 
Локалног плана акције за децу општине Сента, која је именована Решењем Скупштине општине 
Сента број 020-2/V-06 од 29.12.2006. године: 
 
- Шароши Габриела из Сенте.  

II 
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Скупштина општине Сента                                       Председник Скупштине општине 
Број: 020-67/2009-V                                                        Жирош-Јанкелић Анико c.p.  
 
 
188. 
На основу члана члана 19. и 78. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ 
бр.1/06-пречишћени текст , 2/07 и 11/08) Скупштина општине Сента на седници оджаној дана 
30.12.2009.године  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА  

ЦИЉЕВА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
I 

Именује се  за члана Комисије за праћење остваривања циљева Локалног плана акције за децу 
општине Сента: 
 
- Теке Марта, психолог из Сенте. 
 

II 
Мандат именованог члана Комисије траје до истека мандата Комисије за праћење остваривања 
Локалног плана акције за децу општине Сента, именоване Решењем Скупштине општине Сента 
број 020-2/V-06 од 29.12.2006. године. 
 

III 
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Скупштина општине Сента                                       Председник Скупштине општине 
Број: 020-66/2009-V                                                         Жирош-Јанкелић Анико c.p.  
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189. 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ЕЛГАС“ СЕНТА ВЕЗАНИХ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА 

Редни 
бр.  

Опис услуга Дец. 2009 Планска 2010 Индеx  
2009/2010 

1. Цена гаса На основу 
мишљења 
АЕРС-а и 
одобрење Владе

На основу 
мишљења 
АЕРС -а и 
одобрење Владе 

 

2. Право прикључивања на 
гасну мрежу дистр. са        

   

 Г – 2,5  63.466,00 63.466,00 1,00
 Г - 4 67.058,00 67.058,00 1,00
 Г - 6 74.797,00 74.797,00 1,00
3. Пуштање у погон гасне 

инсталације без потр. 
3.535,00 3.535,00 1,00

4. Пуштање у погон 
потрошаче  

 

 - гасни котао до 50 кW 1.579,00 1.579,00 1,00
 - гасни бојлер до 24 кW 1.585,00 1.585,00 1,00
 - гасни шпорхет до 10 кW 792,00 792,00 1,00
 - гасни конвектор до 10 кW 792,00 792,00 1,00
5. Искључење гасног 

потрошача 
1.579,00 1.579,00 1,00

6. Покушај искључ. гасног 
потр. услед пнеплаћања 

1.579,00 1.579,00 1,00

7. Поновно укључење гасног 
потрошача 

1.579,00 1.579,00 1,00

8. Годишњи преглед гасне 
инсталације 

767,00 767,00 1,00

9. Контрола димњака 396,00 396,00 1,00
10. Интервенције на гасној 

инст. или на апаратима 
792,00 792,00 1,00

11. Стручни послови на гас. 
инст. који нису набрајани 

792,00 792,00 1,00

12. Излаз. код потрош. са 
возилом на територији 
Сенте 

Заокруж.цена3л
ит.супер бенз 

Заокруж.цена3л
ит.супер бенз. 

1,00

Горе наведене цене су без ПДВ – а и искључиво намењене за потребне  техничко – финансијске 
послове који су предвиђени Законом о дистр. гаса. 
За све остале послове и услуге које треба урадити на тзв. „слободном тржишту“ формирање 
цене је искључиво на принципу понуде и потражње 
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190. 
         На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Сл. гласник 
РС” бр. 25/2000, 25/2002,107/2005 и 108/2005) и члана 16. став 1. тачка 3. и члана 25. став 1. тачка 7. Статута Јавног комунално- 
стамбеног предузећа Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 11/2002 и 8/2003) Управни одбор ЈКСП Сента на својој ИИ. 
седници одржаној дана  17.12.2009.године доноси 
        
        

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

ЈКСП СЕНТА 
    

Члан 1.        
    

Овом одлуком се врши утврђивање ценовника комуналних услуга ЈКСП Сента са даном примене од дана 01.01.2010.године. 

   Члан 2.   
    

 Цене на основу члана 1. ове одлуке су:      
   Цене важе од: 01.01.2010.  

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ И ОТПАДНЕ 
ВОДЕ И  

    

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ    
    

1. Домаћинства и предузећа која користе водоводну мрежу без канализације, са водомером, плаћају за 1м³ утрошене  
    воде на основу одредаба Одлуке о јавном водоводу ( Службени лист општине Сента бр. 6/2000 и 9/2002) и то: 

    
- домаћинства   по блок тарифи  м3 до 25 м3 30,49
     преко 25 м3 60,97

    
 - велике породице, тј. домаћинства у којима има више од 2 малолетне деце и пензионери самци који имају мању  
   пензију од 75% од просечне пензије   м3 без ограничења 30,49

    
- установе, организације и предузећа   
  које финансира СО    м3  30,49
- остала привредна друштва    м3  106,71

    
2. Домаћинства и предузећа која користе водоводну мрежу без водомера, до постављања водомера плаћају месеч- 
    ни паушал и то:   
    - домаћинства у индивидуалним зградама мес  825,85
    - домаћинства у колективним зградама  мес  825,85

    
   - велике породице, тј. домаћинства у којима има више од 2 малолетне деце и пензионери самци који имају мању  
      пензију од 75% од просечне пензије  мес  379,90

    
    - установе, организације и предузећа    
     које финансира СО   мес  3 742,62
    - остала привредна друштва  мес  5 765,88

    
3. На основу Одлуке о канализацији (Службени лист општине Сента бр.  2/2000 и 18/2004 и 6/2005) под условима упуштања  
    отпадних вода у јавну канализацију по члану 51-65, сви корисници су дужни да плаћају одредјено у Одлуци о  
    канализацији  града Сенте, и то:  
а) домаћинства за упуштене отпадне воде одвођене градском канализацијом, која поседују водомер,  
    плаћају по утрошку воде  м3  13,21
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б) домаћинства за упуштене отпадне воде одвођене градском канализацијом која не поседују водомерни сат, 
    плаћају месечни паушал  мес  330,39

    
ц) за пуштање отпадне воде, одвођене градском канализацијом за отпадне воде, које су у границама  
    загађености по чл. 46 Одлуке о канализацији, а без примарног пречишћавања у кругу предузећа по утрошку  
    воде, читаном по водомерном сату, плаћају по м³   

    
     

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    - установе, организације и предузећа   
       које финансира СО   м3  13,21
    - остала привредна друштва  м3  48,78

    
д) предузећа за упуштање воде одвођене градском канализацијом, која не поседују водомерни сат, плаћају месечни паушал   
     - установе, организације и предузећа   
       које финансира СО  мес  1 547,59
    -  остала привредна друштва мес  2 105,84

    
4. Предузећа и остале организације и удружења са одвођење отпадних вода које се примарно пречишћавају у кругу предузећа, 
са ефектом одстрањења свих штетних приноса и загађења, за упуштање у градску канализацију по утрошку читаном по водомер- 
Ном сату за 1м3 плаћају на следећи начин:  

    
     - установе, организације и предузећа     
       која финансира СО                                                         м3  24,53
    - остала привредна друштва                                                м3  31,77

    
     По доношењу овог ценовника, предузећа и остале организације и удружења су дужни, да на својим водозахватима
    монтирају водомерни сат одговарајућег калибра или мерач протока отпадних вода, сходно члану 31. Одлуке о ка- 
    нализацији. Од наплате одвођења отпадних вода, на бази чишћења количина по водомерном сату, изу- 
    зимају се градилишта за извођење грађевинских радова објекта високоградње од стране за то регистрованих гра- 
    ђевинских радних организација, за време извођења радова.  

    
   Олакшица оним корисницима по паушали, који закључују уговор о монтирању водомерног сата, рачунајући од 
дана 
    закључивања уговора, уместо 825,85 динара 495,60 динара, а за одвод отпадних вода уместо 330,39 динара  198,10 
   динара са десетомесечном бескаматном отплатом.  

    
5. Пречишћавање отпадне воде  
   а) – домаћинства                                    м³  9,79
       - установе, организације и предузећа  
         које финансира СО                 м³  9,79
       - остала привредна друштва  м³  29,37

    
   б) месечни паушал   
       - домаћинства 
  

 мес  187,35

       - установе, организације и предузећа које финансира 
СО 

мес  877,02

       - остала привредна друштва  мес  1 193,59
    

1. Изношење и депоновање смећа у граду једанпут недељно за градјане по 1 м2 стамбене површине плаћа се 
на основу одредаба Одлуке о одржавању чистоће (Службени лист општине Сента бр. 11/98,17/99 и 9/2002) 

    
    - домаћинства  м2/месец  2,44
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 2. За изношење смећа једанпут недељно за 1м2 пословног простора плаћају 

    
   - установе, организације и предузећа   
     које финансира СО  м2/месец  4,29
   - остала привредна друштва м2/месец  5,96

    
3 . Месечни паушал износ за набавку и одржавање контејнера у зградама колективног становања, 
     и за канте за смеће код индивидуалних стамбених објеката мес  31,88

    
4.Изношење смећа месечно једанпут у Горњи Брег и Богараш м2/месец  0,59
5. Изношење смећа месечно једанпут – Торњош за:  
   -  градјане  – мала врећа ( 25 лит. )  мес  45,02
                     - велика врећа ( 50 лит. ) мес  83,61

    
    - предузећа – мала врећа ( 25 лит. )   мес  45,02
                     - велика врећа ( 50 лит. ) мес  83,61

     
ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ И ПОЉСКОГ WЦ-А      

   Цене важе од: 01.01.2010.  
    

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
1. Чишћење септичке јаме код грађана у граду Сента аутоцистерном  тура нове цене

      1 520,00
    

2. Чишћење септичке јаме код предузећа у граду Сента  тура  3 039,00
    

3. Чишћење пољског WЦ-а, превоз и депоновање фекалија  тура  2 007,00
    

4. Чишћење септичке јаме код грађана ван града аутоцист. тура  2 363,00
    

5. Чишћење септичке јаме код предузећа ван града Сента  тура  3 763,00
    

6. У местима која су удаљена преко 5 км, зарачунава се за  километражу 30% од цене дизел горива. 
     
     
    

ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОСТАЛОГ СМЕЋА     
   Цене важе од: 01.01.2010.  

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

1. Извођач радова на зградама и објектима у изградњи и 
адаптацији  

  

   по 1 м2 градилишта плаћају дневно м2/дан  1,76
    
2. Изношење и депоновање смећа са булдожером на депонији смећа плаћа се: 
    - тракторска приколица   товар  158,00
    -  камион   товар  399,00
    

     

     
    

3. Изношење смећа смештеног у контејнер са специјалним  
возилом   ком  1 266,00
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опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ – СЕНТА  - накладач  по тури  1 520,00
  - кипер – смеће   по тури  2 059,00

     
    

-  Изношење контејнера на веће удаљености или под посебним околностима     – по погодби 
    
    

КАНАЛИЗАЦИЈА – АТМОСФЕРСКА ВОДА     
   Цене важе од: 01.01.2010.  

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

Предузећа и остале организације и удружења плаћају за упуштање атмосферске воде са  
отворених платоа, саобраћајница, кровне конструкције који су директно или индиректно  
повезани са градском канализацијом по изграђеној површини и према члану бр. 57. и 58.  
општинске Одлуке о канализацији.                                                        
   м2/месец  10,08

    
УЧЕШЋЕ ЗА ВОДОВОД       

   Цене важе од: 01.01.2010.  
    

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

Учешће нових корисника градског водовода за развој и реконструкцију водозахвата – обрачунава се према 
пречнику цеви изграђено у цену  

    
 - домаћинства   мм  364,00
 - предузећа    мм  775,00

    
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ       

   Цене важе од: 01.01.2010.  
    

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

1. Стављање у сандук и ручни пренос посмртних остатака  
    до кола са  приземља – по случају по случају  320,00

    
2. Стављање покојника у пластичну врећу – по случају  по случају  320,00

    
3. Ручни пренос посмртних остатака из спратних зграда за сваки   
    спрат плус – по једном раднику  по раднику  158,00

    
4. Пренос посмртних остатака у граду погребним возилом по случају  955,00

    
5. Пратиоци при превозу у граду и изван града – на час  час  241,00

    
6. Чекање у болници због предавања покојника ( по једном   
    раднику на час )  радник/час  241,00

    
7.  а) Превоз посмртних остатака ван града – 70% од цене  
       бензина - по км   км  
     б) Превоз посмртних остатака ван града – уколико странка   
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        обезбеди гориво - 30% од цене бензина – по км  км  

     
опис послова                                                                                     јед. мере цена 

    нове цене

8.  Интервенција ( излазак ван радног времена 
)  

по случају  1 274,00

     б) рад у специјалним условима ( вадјење леша из реке,   
       бунара )    по случају  4 252,00

     
    

9. Дезинфекција погребних кола – по случају по случају  158,00
     
    

НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА У ГРОБЉУ  
    

1. Ископ и затрпавање обичне раке (3.6 м3 ) обликовање хумке  по случају  3 188,00
б) ископ и затрпавање дечје раке ( 2.6 м3 ) по случају  1 701,00
ц) ископ и затрпавање раке са оквиром ( 3.6 м3 ) по случају  4 247,00

    
2. Отварање и зазиђивање гробница ком  1 384,00

    
3. Ископ и затрпавање земље гробнице  ком  1 384,00

    
4. Рад у гробници – премештај посмртних остатака под посебним   
    условима   по случају  1 865,00

    
5. Дезинфекција гробнице   ком  262,00

    
6. Дезинфекција радних одела  ком  158,00

    
7. Подизање бетонских поклопаца и поновно постављање  ком  1 580,00

    
8. Подизање и спуштање мермерних поклоп. са споменика по ком  3 188,00

    
9. Обнављање, одвоз и паљење венаца за гроба након шест   
    недеља после сахране   по случају  262,00

    
10. Ексхумација   
     а) – ископ и затрпавање обичне раке ( 3.6 м2 ) по случају  3 188,00
         -  ископ и затрпавање раке са оквиром по случају  4 247,00
     б) дезинфекција ковчега  по случају  158,00
     ц) ексхумација – вадјење леша и смештај у нови сандук,   
         пренос ручним колицама и спуштање у нови гроб   
         – до 2 год.старости  по случају  9 122,00
         - преко 2 године старости  по случају  4 776,00
     д) Изношење,спуштање и спаљивање старих сандука  
         по ексхумацији  по случају  745,00

    
11. Колчење при изради гробнице или надгробног  споменика по случају  262,00

    
12. Постављање покојника на одар  по случају  372,00

    
13. Лемљење лименог сандука (без утрошеног материјала)   
      материјал(350гр цинка–зарачунати по стварној 
вредности) 

по случају  1 172,00
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14. Натпис на ковчег и ознаке по случају  262,00

    
     

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

15. Пренос покојника од мртвачнице до раке на колицама, 
пренос  

 

     венаца до раке,  спуштање ковчега у раку или смештај у гробницу,   
     опрема хумке на раци са обележјем, обављање страже приликом  
      церемоније уз коришћење униформе – у градском 
гробљу 

по случају  2 126,00

                                                                      - у осталим 
гробљима 

по случају  2 635,00

Приликом сахране од куће тарифа се повећава за 50%.  
    

16. Дезинфекција мртвачнице и спремање по случају  158,00
    

17. Накнада за декорацију мртвачнице по сваком започетом   
      дану коришћења  дан  479,00

    
18. Накнада за коришћење мртвачнице по сваком започетом дану  дан  479,00

    
19. Ношење ознаке ( крста ) приликом сахране по случају  107,00

    
20. Дезинфекција колица после сваке сахране по случају  107,00

    
21. Коришћење музике са плоча или траке по случају  379,00

    
22. Коришћење микрофона приликом сахране по случају  372,00

    
23. Коришћење звона  по случају  107,00

    
24. Загревање друштвене просторије и чишћ. после сахране по случају  429,00

    
25. Коришћење струје у друштвеној просторији по случају  319,00

    
ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА ( ГОДИШЊЕ ДИН/СЛУЧАЈ )  

    
1. Поред главних путева 1, 1А, 1Б, 1Ц, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4Б,   
   4Ц, 4Д, 4Ф са обе стране у првом реду  - симпла рака по ком  507,00
                                                              - дупла рака  по ком  1 012,00
                                                             - рака већа од дупле по ком  1 520,00
2. Остала гробна места унутар свих парцела осим парцеле бр.1.  
 - симпла рака   по ком  419,00
 - дупла рака   по ком  836,00
 - рака већа од дупле   по ком  1 012,00

    
3. Сва гробна места унутар парцеле бр.1.  
  - симпла рака      по ком  341,00
  - дупла рака      по ком  507,00
  - рака већа од дупле    по ком  672,00

    
4. Закуп гробног земљишта за гробнице  
       - новоизрадјене гробнице за сваки  м2 заузетог 
простора  

м2   165,00

       - старе гробнице за сваки  м2 заузетог простора  м2   75,00
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5.  Докупљивање гробног земљишта ради подизања споменика   
     изнад раке - важи за све парцеле – годишње         
                - симпла рака   дин/случај  254,00
                - дупла рака  дин/случај  419,00
               - рака већа од дупле  дин/случај  534,00
опис послова                                                                                     јед. мере цена 

    нове цене

НАКНАДА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБНИЦЕ (ПО СЛУЧАЈУ) ЗА КОРИСНИКЕ  
    

1. Израда гробнице   
             - за 2 особе   по ком  1 685,00
              - за 4 сосбе   по ком  2 548,00
             - за 6 особа   по ком  3 370,00

    
ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОДЈЕЊЕ ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉУ  
( односи се на занатлије )   

    
1. За израду надгробног споменика  
    - за симплу раку   по ком  4 181,00
    - за дуплу раку  по ком  7 600,00
    - за раку већу од дупле   по ком  8 438,00

    
2. За израду гробнице ( са спомеником )  
    - за две особе   по ком  8 438,00
    - за четри особа   по ком  11 806,00
    - за шест особа  по ком  13 503,00

    
3. Адаптација старих споменика по случају ( постављање ограде,   
    клупе, пренос старог споменика , урезивање текста, слике,   
    постављање слободног крста, покривање плочама )  по ком  836,00

    
4. Реконструкција старих споменика – 50% од тарифе за   
    израду новог споменика  по ком  

    
    

5. Накнада за лагеровање градјевинског материјала од стране   
    каменоресца или закупца гробног места у градском гробљу   по случају  596,00
     
6. Израда надгробног споменика – дечјег  по ком  2 533,00

    
ЦЕНОВНИК ПИЈАЦА       

   Цене важе од: 01.01.2010.  
    

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

ДНЕВНА ПИЈАЧАРИНА     
- за објекте зелене, воћне и цветне пијаце плаћа се  
- за столове са годишњом 
резервацијом 

дневно  105,00

- за столове без годишње резервације  дневно  210,00

 за коришћење половине стола плаћа се 50% наведене цене 

    
1. За монтажне боксове плаћа се дневно:  
    - са годишњом резервацијом   дневно  330,00
    - без годишње резервације  дневно  495,00
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2. За објекте млечне пијаце са расхладним уређајем плаћа се дневно:  
    - за пола витрине са годишњом резервацијом  дневно  50,00
    - за пола витрине без годишње резервације дневно  80,00
    - за целу витрину са годишњом резервацијом дневно  100,00
    - за целу витрину без годишње резервације дневно  165,00
опис послова                                                                                     јед. мере цена 

    нове цене

ПРОИЗВОДИ ЗАНАТСКЕ, КУЋНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Наплаћује се на дан 
    

1. Све занатлије до 2 м2 заузетог простора површине м2   75,00
    

2. Остали производи до 2 м2 заузетог простора површине м2   100,00
    

3. Угоститељски шатори и занатлије преко 2 м2 заузетог  
    простора површине   м2   25,00

    
4. Специјално опремљени покретни објекти м2   220,00

    
5. Пољопривредни и други производи са заузетим простором  
 већим од 2 м2    м2   75,00

    
Употреба јавног WЦ-а     15,00

    
ЦЕНОВНИК ЗА МЕСЕЧНУ РЕЗЕРВАЦИЈУ ПИЈАЧНИХ СТОЛОВА     

   Цене важе од: 01.01.2010.  
    

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

1. И и ИИ ред од бр. 1 – 50 и бр. 147 – 154, гвоздени                          
    столови б. 3, 5 и 8   месечно  1 197,00

    
2. Столови према Поштанској улици од бр. 1 – 24  
    (занатлије)   месечно  1 197,00

    
3. Воћарска – нови део – столови од бр. 206 – 220  месечно  1 197,00

    
4. ИИИ и ИВ ред, столови бр. 51 – 66, 87 – 100 и  
    гвоздени столови бр. 9, 10, 11 и 24  месечно  901,00

    
5. Воћарска – покривени део, столови од бр. 67 – 86 и  
    гвоздени столови бр. 13 и 14  месечно  1 352,00

    
6. В и ВИ ред столови бр. 101 – 133 и гвоздени   
    столови бр. 7 – 15   месечно  819,00

    
7. Столови испред млечне пијаце 1 – 16  месечно  708,00

    
8. Столови у просторији млечне пијаце са расхладним  
уређајем (од ред. бр. 1 до 13)  
    - пола витрине    месечно  901,00
    - цела витрина   месечно  1 803,00

    
    

9. Места за продају на пијаци по 1 м2  месечно  531,00
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10. Монтажни боксови од 8 м2 плаћају се  месечно  1 651,00

    
    
    
    

ЦЕНОВНИК ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ   
   Цене важе од: 01.01.2010.  
    

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

1 За тезге на робној пијаци плаћа се   месечно  2 396,00
    

2. За столове на робној пијаци плаћа се  месечно  708,00
    

3. За продајна места на робној пијаци плаћа се за 1 м2 месечно  531,00
    
4. Дневна пијачарина за један сто, тезгу или продајно место  
    са годишњом резервацијом  дневно  165,00

    
5. Дневна пијачарина за један сто, тезгу или продајно место  
    без годишње 
резервације 

 дневно  250,00

    
    

ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСТА ЗА КИОСК     
   Цене важе од: 01.01.2010.  
    

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

1. Киосци до 5,0 м2 – дневно   ком  43,69
    
2. Киосци преко 5,0 м2 – дневно   м2   8,26

    
ЦЕНОВНИК 
ВАШАРИШТА 

      

   Цене важе од: 01.01.2010.  
    

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

ЦЕНА ВАШАРИШТА    
    

ВАШАРИШТЕ СТОКЕ – Наплаћује се за дан  
    

1. Коњи, ждребад и магарци ком  230,00
    

2. Краве    ком  230,00
    

3. Телад    ком  165,00
    

4. Свиње, назимад   ком  165,00
    

5. Прасад    ком  70,00
    

6. Овце, козе   ком  125,00
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ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА – Наплаћује се на дан  

    
1. Шпедитер    ком  185,00

    
2. Сељачка кола   ком  165,00

    
     

опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

3. Комбајн   ком  345,00
    

4. Трактор    ком  290,00
    

5. Камион, приколица   ком  290,00
    

6. Круњач, крупара, плуг, сејачица и остало  ком  140,00
    

ПРОИЗВОДИ ЗАНАТСКЕ, КУЋНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Наплаћује се на дан 
    

1. Све занатлије до 2 м2 заузетог простора површине м2   90,00
    

2. Остали производи до 2 м2 заузетог простора површине м2   125,00
    

3. Угоститељски шатори и занатлије преко 2 м2  заузетог  
    простора површине   м2   35,00

    
4. Рингишпил, стрелишта и слично  м2   70,00

    
5. Циркус – по договору   

    
6. Специјално опремљени покретни објекти м2   290,00

    
7. Пољопривредни и други производи са заузетим  
   простором већим од 2 м2 м2   90,00

    
ПОЛОВНА ВОЗИЛА – Наплаћује се на дан  

    
1. Аутомобил    ком  140,00

    
2. Мотоцикл   ком  90,00

    
ПАРКИРАЊЕ – Тарифни број 6.  

    
1. Аутомобил   ком  140,00

    
2. Мотоцикл    ком  90,00

    
3. Камион   ком  290,00

    
4. Трактор са приколицом  ком  290,00

    
     Употреба јавног WЦ-а   15,00

     
 ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА ВАШАРИШТУ У СЕНТИ 
   Цене важе од: 01.01.2010.  
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опис послова                                                                                     јед. мере цена 
    нове цене

1. Резервација продајних места за вашариште   
    

- без прикључка на струју  1м/месец  165,00
- са прикључком на струју  1м/месец  277,00

    
    

 Цене у овој одлуци су утврђене са ПДВ.  
    
    
   Члан 6.  
    

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ЈКСП Сента. 
 Ова одлука је објављена на огласној табли дана                                        године. 
 Ова одлука ће се примењивати од дана добијања сагласности од Скупштине општине Сента. 
 Сагласност за ову одлуку је дата на основу                                                       донетог дана                                  
године под бр.                                           .  

    
   Члан 7.  
    

 Ова одлука се објављује у Службеном листу општине Сента након добијања сагласности од Скупштине општине Сента. 
    
    

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО  
            ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА  
БРОЈ:                                                       

    
    Председник Управног одбора 
    
    
      Месарош Карољ дипл.инг. 
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ИЗДАВАЧ: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине, 
Сента, Главни трг бр. 1. Тел. 024/813-574 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Пастор Марија, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно 
или за годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 
динара, за претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике 
буџета оглашавање је бесплатно. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа 
општине 

ШТАМПА: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине 

ТИРАЖ: 200 ком. 
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