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157. 
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/05, 

36/09 и 72/09), члана 4. Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине 
(„Службени лист општине Сента“ број 17/2009) и члана 7.  и  члана 8. Одлуке  о буџетском фонду за 
заштиту животне средине ( „Сл. лист општине Сента“ бр. 7 /10), Скупштина општине Сента на 
седници одржаној дана 05. јула  2010.  године,  донела је  
 

П  Р  О  Г  Р  А  М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ 

- Овим Програмом планирају се средства за израду и реализацију планова, програма, пројеката и 
других активности заштите и унапређења животне средине у општиние Сента за 2010. годину. 

- За реализацију програма планирају се средства из буџета општине Сента у укупном 
износу од 11.000.000,00 динара, и то:                                                                                                           

   -накнаде за заштиту и унапређивање животне средине          9.000.000,00 динара 
   -накнада за загађивање животне средине                                 2.000.000,00 динара 

 
- Средства из тачке II овог програма користиће се наменски за финансирање обавеза 
локалне самоуправе утврђених законом из области заштите животне средине ; 
подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; програма и пројеката 
праћења стања животне средине (мониторинг); програма у вези управљања отпадом; 
програма заштите и развоја природних добара; научноистраживачких програма и 
пројеката; едукације и јачање свести о потреби заштите животне средине; информисања 
и објављивање података о стању животне средине; као и других активности од значаја за 
заштиту животне средине у општини и то: 

 
- Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте 

 
                                                                                                                          6.000.000,00 динара 
          Плнира се реализација пројеката и програма који се односе на: 

 
 
1. решавање проблема нешкодљивог уклањања                                   500.000,00 дин 

животињских лешева и отпада анималног порекла 
2. уништавање амброзије на јавним површинама                              3.000.000,00 дин 
3. реализација пројекта за подизање ветрозаштитних                       1.500.000,00 дин 

појасева 
4. превентивне и интервентне мере у ванредним                               1.000.000,00 дин 

околностима загађивања животне средине 
 
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим 

из Закона о заштити животне средине и у сарадњи са другим субјектима система заштите 
животне средине. 

 
2. Програме и пројекте праћења стања животне средине 
 
                                                                                                                 2.150.000,00 динара 
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        У 2010. години планира се континуирана контрола и праћење стања животне средине у складу са        
Законом о заштити животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима и то: 

• праћење квалитета ваздуха, мерење параметара                           750.000,00 дин 
утврђених Уредбом и контрола релевантних параметара 
у индустријској зони (H2S, Sе, амонијак и др.) 

• мерење комуналне буке                                                                    500.000,00 дин 
• испитивање подземне воде (узетих узорака из јавних бунара)      50.000,00 дин 
• испитивање површинских вода (учествоваће се у раду               200.000,00 дин 

Међуопштинске комисије за праћење стања реке Тисе) 
• контрола квалитета воде јавних купалишта                                  200.000,00 дин 
• праћење квалитета земљишта (контрола могућег утицаја           150.000,00 дин 

 индустријских загађивача на пољопривредно земљиште у Макошу) 
• праћење радиоактивности у животној средини (утицај               100.000,00 дин 

радиоактивних громобрана). 
•   праћење и прогноза аерополена                                                   200.000,00 дин 

 
За реализацију наведених мерења и испитивања потписаће се уговори са овлашћеним 

стручним и научним организацијама и установама, а у складу са прописима. 
 

3. Програме у вези управљања отпадом 
 

                                                                                                                       650.000,00 динара 
 
       У складу са Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр.36/09) члан 20., јединица 
локалне самоуправе је дужна да доноси: 
 

• локални план управљања отпадом,обезбеђује услове и              350.000,00 дин 
стара се о његовом спровођењу 

• уређује,обезбеђује,организује и спроводи управљање                300.000,00 дин 
комуналним,односно инертним и неопасним отпадом на  
својој територији 
 
 

4. Програме заштите и развоја природних добара 
 

                                                                                                                     500.000,00 динара 
 

На територији општине Сента потребно је израдити катастар јавног зеленила.  
 
Израду катастра јавног зеленила,потребно је вршити по месним  заједницама. 
 

 
5. Научно-истраживачке програме и пројекте 
 
                                                                                                            500.000,00 динара       

 
Суфинансираће се научно-истраживачки пројекти из области животне средине за које 

постоји потреба и интерес да се реализују на територији општине Сента, а који дају 
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применљиве научне резултате у краћем временском периоду, уз конкретна решења која 
доприносе заштити и унапређењу животне средине на територији општине Сента. 

 
О суфинансирању горњих активности донеће се правилник или посебан акт. 

 
6. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине 
 
                                                                                                         1.000.000,00 динара 

 
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 

средине, орган надлежан за заштиту животне средине Општинске управе, самостално или у 
сарадњи са другим органима Општинске управе, организацијама и службама, школама, 
стручним и научним организацијама или појединцима и невладиним организацијама, 
организовати или учествовати на предавањима, семинарима и трибинама из области заштите и 
унапређења животне средине и обележавању значајних догађаја и датума из области заштите 
животне средине: 

 
-сајмови заштите животне средине 
-Дан планете Земље 
-Дан заштите животне средине 
-Светски дани без аутомобила 
-Дан климатских промена 
-Дан екилогије Србије 
-као и други значајни датуми и догађаји. 
 
О суфинансирању горњих активности донеће се правилник или посебан акт. 

 
7. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 
 
                                                                                                          200.000,00 динара 

 
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о 

стању животне средине, јавности рада надлежног органа за заштиту животне средине и јачања 
свести о значају заштите животне средине поставиће се Интернет презентација надлежног 
органа за заштиту животне средине. 

 
Истовремено ће се обавештавање јавности о стању животне средине вршити и путем 

средстава јавног информисања. 
 

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

 
II. Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Сента 

утврђује приоритетне активности. 
 
III. Средства из тачке  II овог програма могу да се увећају за износ донација и прихода из 

других извора,која ће се користити у складу са овим програмом.  
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IV. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 
појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за заштиту животне 
средине Општинске управе Сента. 

 
V. Овај програм објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                      ПРЕДСЕДНИК СО СЕНТА      
БРОЈ : 415-2/2010-VI                                                                     Rácz Szabó László, с.р. 

 

 
158. 
Н а основу члана 70. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”  број 72/2009) и члана 
19. став 1. тачка 6. Статута општине Сента, („Службени лист општине Сента” број 1/06-
пречишћени текст, 2/07 и 11/08 ), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 05. јула   
2010.  године,  донела је  
 

ОДЛУКА 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА УПЛАТУ 
ДОПРИНОСА ЗА ОСИГУРАЊЕ  ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ 

ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 
 

Члан 1 
 

Овом одлуком одређују се ближи услови и начин остваривања права на уплату доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло 
статус лица које самостално обавља уметничку и другу делатност (у даљем тексту: самостални 
уметник) у области културе. 
Средства за намене из става 1 овог члана обезбеђују се у буџету Општине Сента. 
 

Члан 2 
 

Општина Сента  плаћа допринос за здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање 
(у даљем тексту: допринос за осигурање) за самосталног уметника који: 
- самостално, у виду занимања обавља уметничку или другу делатност  у области културе, 
- коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља 
уметничку или другу делатност у области културе, 
- има пребивалиште на територији Општине Сента; 
- уметничку или другу  делатност у области културе обавља као једино или главно занимање, 
- није осигуран по другом основу у целости. 
- није остварио укупан приход у претходној години, који прелази износ просечне годишње 
бруто зараде на нивоу Општине Сента; 
- не поседује (ни ужи члан породичног домаћинства) непокретну имовину, осим стана  или  
породичне стамбене зграде где станује и објекат који користи за уметничко стваралаштво 
 

Члан 3 
 

Самостални уметник има обавезу да уз пријаву на јавни позив на остваривање права на плаћање 
доприноса за осигурање,  достави доказе: уверење  репрезентативног удружења у култури о 
статусу самосталног уметника, фотокопију личне карте и радне књижице, потврду 
Министарства финансија - Пореске управе Филијала  Сента о пријави укупног прихода и о 
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пријави пореза на непокретну имовину, уверење о имовном стању Катастра непокретности за 
себе и чланове уже породице.  
Докази из става 1 овог члана не могу бити старији од шест месеци.  
 

Члан 4 
 

Одељење Општинске управе надлежано за послове културе (у даљем тексту: одељење) 
објављује у дневним листовима „Дневник“ и „Маgyаr Szó“ јавни позив који траје од 1. до 30. 
априла текуће године, на који се пријављују самостални уметници којима ће Општина Сента, у 
складу са одредбама ове одлуке, плаћати доприносе за осигурање. 
Одељење  до 1. јуна текуће године утврђује да ли су самостални уметници, који су се пријавили 
на јавни позив, испунили услове из члана 2 ове одлуке и о томе их обавештава.  
 

Члан 5 
 

По добијеном обавештењу из става 2 члана 4 ове одлуке, самостални уметник има право 
приговора Општинском већу Општине. 
 

Члан 6 
 

Општинско веће Општине Сента на предлог Одељења, а у оквиру средстава предвиђених 
буџетом  Општине  Сента  за те намене за текућу годину,  до 1. јула текуће године утврђује број 
самосталних уметника за које општина плаћа доприносе за осигурање. 
Одељење  обавештава самосталне уметнике који су остварили право да им Општина Сента  
плаћа доприносе за осигурање. 
Основицу на коју се плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринис за 
здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку 
или другу делатност у области културе чини минимална зарада без пореза и доприноса, чија је 
висина последњи пут објављена у „Службеном гласнику Републике Србије.“ 
 

Члан 7 
 

Допринос за осигурање самосталних уметника утврђен на основу ове одлуке плаћа се за период 
од 1. јула текуће године до 30. јуна наредне године. 
Уплата доприноса за осигурање врши се преко репрезентативног  удружења у култури код кога 
је то лице уведено у евиденцију. 
 

Члан 8 
 

Пријава на јавни позив у смислу члана 4 ове одлуке подноси се на формулару чију садржину 
одређује Одељење. 

Члан 9 
 

До 31. марта 2011. год. пријаве се поднесу без јавног позива, директно Одељењу за општу 
управу и друштвене делатности Општинске управе. 
 

Члан 10 
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Сента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                          Председник Скупштине општине Сента 
БРОЈ : 451-13/2010-V                                                                    Rácz Szabó László, с.р. 
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159. 
На основу члана 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Србије“, број: 62/06, 65/08 и 41/09), члана 4. став 1. и члана 35. Закона о 
прекршајима („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 116/2008 и 111/2009) и члана 19. тачка 5. 
Статута Општине Сента („Службени лист општине Сента“, број: 1/2006-пречишћен текст, 
2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана  05. јула 2010.  
године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ЗАШТИТИ УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ 

ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком прописују се мере за заштиту од пољске штете и мере за заштиту од 
спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту (у даљем тексту: мере за 
заштиту од пољске штете ), надлeжност за вршење послова заштите од пољске штете, надзор 
над спровођењем ове Одлуке и друга питања од значаја за заштиту од пољске штете и од 
спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту.  
 

Члан 2. 
 Под пољском штетом, у смислу ове одлуке, подразумева се штета која је настала 
уништавањем и оштећењем усева, садница, стабала и пољопривредне механизације на 
пољопривредном земљишту, оштећења која доводе до смањења продуктивности, структуре и 
слојева пољопривредног земљишта, као и свако друго оштећење на пољопривредном 
земљишту. 
 

Члан 3. 
У циљу заштите пољопривредног земљишта на подручју општине Сента овом 

Одлуком уређује се:  
 

- заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и номадске 
испаше, 

- заштита пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом (системи за 
надводњавање, противградне станице), 

- заштита пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од бацања 
комуналног и другог отпада,  

- заштита пољопривредног земљишта, пољских путева и канала за одводњавање и 
наводњавање од неконтролисаног ширења корова и парложне траве, 

- друга питања од значаја за спровођење исте. 
 

Члан 4.  
Предмет заштите, у смислу ове Одлуке су усеви и засади на пољопривредном 

земљишту, пољопривредно земљиште без обзира на облик својине, опрема и објекти на истом 
као и пољски путеви и канали за одводњавање и наводњавање. 
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Члан 5. 
Под усевима у смислу ове одлуке подразумевају се засејане пољопривредне културе 

намењене за људску и сточну исхрану и индустријску прераду. 
 

Члан 6. 
Под засадима у смислу ове одлуке подразумевају се воћњаци, виногради, расадници, 

ремизе, пољозаштитни појасеви и шумско дрвеће поред регионалних путева који се налазе ван 
граница грађевинског земљишта на територији општине. 

 
Члан 7. 

Под пољопривредним земљиштем у смислу ове одлуке сматрају се њиве, вртови, 
воћњаци, виногради, пашњаци, ливаде, рибњаци, трстици и мочваре без обзира на облик 
својине, земљиште које се може привести намени за пољопривредну произвођњу који се налазе 
ван граница грађевинског земљишта на територији општине. 

 
Члан 8.  

Земљиште, у смислу одредбе члана 7. ове Одлуке, које је проглашено грађевинским, а 
користи се за пољопрвиредну производњу до привођења планираној намени, ужива заштиту по 
овој одлуци. 

 
Члан 9.  

Под пољским путевима подразумевају се некатегорисани путеви који повезују парцеле 
пољопривредног земљишта у ванграђевинском реону на територији општине. 

 
Члан 10.  

Под каналима за наводњавање и одводњавање подразумевају се канали који се граниче 
са парцелама и пољским путевима и служе за континуирани прилив, односно одлив сувишне 
воде, а у циљу унапређења пољопривредне производње. 

 
II   МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 11.  

У циљу заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, опреме и објеката на 
истом, пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од пољске штете забрањено је:  

 
1. присвојити, кидати, чупати, косити и брати туђе пољопривредне усеве, плодове на 

туђем пољопривредном земљишту без одобрења власника или корисника 
пољопривредног земљишта, 

2. ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем као и на други начин 
оштетити усеве и засаде на туђем пољопривредном земљишту без одобрења 
власника или корисника пољопривредног земљишта, 

3. сакупљати остатке пољопривредних производа на туђем пољопривредном земљишту 
без одобрења власника или корисника пољопривредног земљишта, 

4. палити остатке усева и засада на пољопривредном земљишту, 
5. орање или било која друга радња на туђем пољопривредном земљишту без одобрења 

власника или корисника пољопривредног земљишта, 
6. прелазити трактором, запрежним колима или другим превозним        средствима преко 

туђег обрађеног или необрађеног пољопривредног земљишта, без одобрења власника 
или корисника пољопривредног земљишта, 
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            7. правити пешачке стазе преко туђег обрађеног или необрађеног   пољопривредног 
земљишта, 

8. пуштати на испашу и терати стоку и живину преко туђег обрађеног или необрађеног 
пољопривредног земљишта без одобрења власника, односно корисника 
пољопривредног земљишта, осим на водама за напајање стоке која се налази на 
пашњацима у смислу чл. 74. Закона о пољопривредном земљишту,  

 9. остављати стоку у пољу без надзора, или поверити чување исте  
      малолетном или другом лицу које није у стању њоме да влада, 
10. чинити штету на објектима и направама које служе при коришћењу  
       пољопривредног земљишта, 

            11. износити и бацати разне биљне остатке, лешеве угинулих животиња  
                  отпад, грађевински шут и друго смеће на пољопривредноземљиште,  
                  јавни пут, пољски пут, канал и друге водене токове, 
            12. остављати или заоравати употребљене пластичне масе у виду фолија,         
                  амбалаже и слично, као и других тешко разградивих материјала, на 
                  пољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима, 
           13.  испуштати фекални и осочни отпад на своје и на туђе пољопривредно        
                   земљиште  и у канале за одводњавање и наводњавање, 

14. непрописно употребљавати минерална и органска ђубрива и пестициде, 
15. оштетити, уклонити или премештати ознаке за неку забрану, упозорење,  

међу или границу, 
16. употреба пољопривредне механизације, оруђа и средстава за обраду пољопривредног 

земљишта, убирање усева и плодова, заштиту и негу пољопривредних култура на 
начин којим се наноси штета суседном пољопривредном земљишту, 

17. преоравати, сужавати, прекопавати, засипати или затрпавати пољске путеве, 
18. одорати и оштетити пољски пут приликом обраде пољопривредног земљишта 
19. палити ремизе, 
20. растурати отровне мамке и друге врсте отрова, 
21. празнити прскалице и цистерне на необележеном месту, 
22. растурати празну амбалажу од употребљеног семенског материјала, минералног 

ђубрива, пестицида и другог употребљеног средства на пољопривредном земљишту 
23. нарушавати функционалност канала за наводњавање и одводњавање и воде у њима. 
24. номадска испаша оваца и друге стоке ради спречавања штета, које могу настати 

номадском испашом оваца и друге стоке и појаве ширења заразних и паразитарних 
болести животиња, 

25. остављати превозна средства, механизацију и стоку за време извођења 
пољопривредних радова на јавном путу и пољском путу, тако да ометају саобраћај на 
путу или да чине штету на туђем пољопривредном земљишту.  
 

Члан 12. 
Изузетно од одреби члана 11. тач. 8. ове Одлуке, стока се може пуштати на пашњак у 

државној својини који је ограђен на начин који онемогућава излазак стоке, под условом да је 
власник стоке о истом предходно осам дана пре пуштања стоке прибавио сагласност месне 
заједнице на чијем подручју се налази пашњак, а уз захтев је приложио доказ о праву 
коришћења пашњака. 

 
Члан 13. 

Власници и корисници обрадивог пољопривредног земљишта (правна и физичка лица) 
дужни су да врше систематско уклањање парложне траве на истом. 
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Члан 14. 
Ради очувања како величине, тако и стања проходности путева забрањено је одоравање 

површине пута као и било који начин оштећења проходности путева. 
Сваки грађанин има једнако право коришћења и обавезу очувања пољских путева. 
 

Члан 15. 
У циљу враћања оштећених и одораних пољских путева у првобитно стање, на 

иницијативу чувара поља, пољопривредника или надлежног органа месне заједнице, службено 
лице организационе јединице за послове пољопривреде Општинске управе наложиће поновни 
премер пољског пута или поправку оштећеног пута.  

 
Трошкови премера и уређења пута падају на терет лица које је поступило супротно 

забрани из чл. 14. ове Одлуке. 
 

III   НАДЛЕЖНОСТ ЗА  ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 
 

Члан 16. 
За обезбеђење организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, 

пољских путева и канала од пољске штете у смислу ове Одлуке, надлежна је организациона 
јединица Општинске управе за пољопривреду.  

Спровођење мера организоване заштите од пољске штете може да се повери 
привредном друштву, односно предузећу, предузетнику или другом правном лицу који је 
регистрован за обављање наведене делатности, под условом да привредно друштво, предузеће, 
предузетник или друго правно лице, коме се на основу јавног конкурса први пут поверава 
вршење послова заштите од пољске штете прихвати обавезу  преузимања у радни однос 
запослених Општинске управе општине Сента који су на дан ступања на снагу ове Одлуке 
распоређени на истим пословима (пољочувари). 

Одлуку о расписивању јавног конкурса и одлуку о поверавању послова заштите од 
пољске штете у смислу предходног става доноси начелник Општинске управе уз сагласност 
Општинског већа. 

                                                   
Члан 17. 

 Надзор над спровођењем мера заштите од пољске штете врши службено лице 
организационе јединице за пољопривреду Општинске управе. 

  
Члан 18. 

Непосредну заштиту усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете 
врши чувар поља привредног друштва, предузетника или другог правног лица коме се 
поверавају послови заштите од пољске штете по одредбама ове Одлуке.  

У вршењу заштите усева и засада на пољопривредном земљишту, пољопривредно 
земљиште, пољске путеве и канала за наводњавање и одводњавање чувар поља има својство 
службеног лица. 

Чувар поља има службену легитимацију у којој је,  поред личних података, назначено 
његово својство, подручје на коме обавља заштиту, као и да има овлашћења утврђена овом 
Одлуком. 

Чувари поља су униформисани у службене униформе. 
За време обављања пољочуварских послова чувар поља мора носити ознаку на 

службеној униформи и службену легитимацију. 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

− Број 13. − 
06. јули 2010. 

 

 - 316 -

Ознака на служвбеној униформи садржи: име и презиме чувара поља, као и број 
службене легитимације. 

 
Члан 19. 

У обављању пољочуварских послова чувар поља има права и дужности да: 
1. редовно обилази пољопривредно земљиште, пољске путеве и канале за  

наводњавање и одводњавање 
2. спречава све радње из члана 11. ове Одлуке, 
3. проналази сопственике пољопривредног земљишта којима се штета наноси, односно 

одговорна лица за причињену штету,  
4. од лица затечених у радњи извршења прекршаја привремено одузима уз потврду све 

присвојене плодове и предмете, и да им уз потврду преда оштећеном сопственику или 
кориснику пољопривредног земљишта, а у случају да је исти непознат, одузете плодове и 
предмете предаје службеном лицу Општинске управе ради даљег поступања,  

5. за сваку недозвољену радњу утврди ближа обележја радњи којима је штета 
причињена, време и место на коме је штета причињена и да од лица затеченог у радњи 
извршења прекршаја узме неопходне податке о чему сачињава записник,  

6.  упозори сопственика, односно корисника пољопривредног земљишта и канала за 
наводњавање и одводњавање да изврши уклањање корова и парложне траве, 

7. спроведе или преда стоку или живину уз потврду, на место чувања, ухваћену у 
штети без чувара или чији сопственик није познат, 

8. обавести службеног лица Општинске управе из чл. 17. ове Одлуке ради 
организовања уклањања лешева угинулих животиња, 

9. предузима и друге мере заштите од пољске штете прописаних овом Одлуком. 
 

Члан 20. 
Уколико чувар поља затекне стоку у пољској штети без чувара или чији је власник 

непознат, исту одводи и предаје на одређено место за чување. Чувар поља дужан је, у сарадњи 
са месном зајеницом на чијем подручју је затечена стока у пољској штети, да организује превоз 
и смештај стоке, о чему саставља извештај и исти доставља службеном лицу из чл. 17. ове 
Одлуке.  

На основу извештаја из претходног става, службено лице је у обавези да обезбеди 
истицање обавештења на огласној табли месне заједнице којим се позива власник, односно 
држалац стоке да у року од 15 дана преузме стоку, са назнаком да ће у противном бити продата. 
Ако се власник, односно држалац јави у одређеном року и докаже да је стока његова, након 
измирења трошкова превоза, исхране и чувања, стока му се предаје уз потврду. 

Уколико се власник, односно држалац стоке не јави у одређеном року или одбије да 
преузме стоку под условима из члана 20. став 2. ове Одлуке, у процесу спровођења мера за 
заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете 
ће се спровести поступак продаје путем јавне лицитације, а добијена новчана средства, по 
одбијању трошкова превоза, исхране и чувања, положити у депозит.  

Ако се власник, односно држалац стоке не јави у року од једне године или не покрене 
судски поступак, депонована средства ће постати приход буџета општине и користиће се за 
изградњу, доградњу, адаптацију и одржавање објеката за привремени смештај ухваћене стоке. 

 
Члан 21. 

Чувар поља је дужан да приликом проналажења учиниоца прекршаја, односно 
учиниоца штете сачини записник са подацима о учиниоцу прекршаја, односно учиниоцу штете 
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и да исти достави службеном лицу из чл. 17. ове Одлуке најкасније у року од три дана од дана 
извршене радње односно од примљеног захтева. 

Уколико власник, односно корисник пољопривредног земљишта утврди да му је штета 
причињена, а чувар поља то није уочио, исти ће штету пријавити чувару поља најкасније у року 
од три дана од дана стицања сазнања о причињеној штети. 

Записник из става 1. овог члана садржи: основне податке о идентитету учиниоца, 
односно власника-држаоца стоке, чињенични опис прекршаја (време, место и начин извршења 
прекршаја), доказе (изјаве учиниоца, изјаве оштећеног, изјаве сведока уз њихов потпис, 
фотографије о учињеној штети) и потпис чувара поља. Основни подаци о идентитету су име и 
презиме, година и место рођења, адреса пребивалишта или привременог боравка, ЈМБГ и 
занимање.  

 
Члан 22. 

Чувар поља је овлашћен да, у случају ако није у могућности да идентификује лице 
затечено у чињењу пољске штете или номадске испаше или ако лице одбије сарадњу са чуварем 
поља, затражити помоћ од МУП-а ради идентификације лица на лицу места. 

 
Члан 23. 

Чувар поља дужан је да свакодневно води „Извештај о раду“. 
 

Члан 24. 
Службено лице Општинске управе из чл. 17. ове Одлуке  има следеће обевезе: 
 
- да израђује предлог годишњег Програма рада спровођења мера за заштиту усева и 

засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на 
територији општине, 

- да подноси Општинском већу општине Сента на сагласност предлог годишњег 
Програма рада спровођења мера за заштиту усева и засада, пољопривредног 
земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на територији општине, 

- да подноси документацију Надзорнику пољочуварске службе о причињеној штети,    
- да затражи извештај о распоређивању чуваре поља у складу са Програмом рада 

спровођења мера за заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских 
путева и канала од пољске штете на територији општине, 

-  да поднесе захтев привредном друштву и др. из чл. 16. ове Одлуке за организовање 
контролне акције на територији општине,  

- да најмање једном годишње, затражи и достави извештај о раду и резултатима рада 
чувара поља Скупштини општине Сента, 

- да врши и друге послове неопходне за спровођење мера заштите од пољске штете. 
 
 

IV  ПОСТУПАК  УТВРЂИВАЊА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 
 

Члан 25. 
Захтев за процену пољске штете подноси се службеном лицу из чл. 17. ове Одлуке, а 

које исти прослеђује општинској Комисији за процену пољске штете (у даљем тексту: 
Комисија). 

Чланове Комисије именује Општинско веће на период од четири године. 
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Чланови Комисије морају бити по струци дипломирани пољопривредни инжењери 
различитих профила (ратар-повртар, заштитар биља, сточар, воћар-виноградар, механизатор 
или другог усмерења). 

Чланови Комисије морају имати најмање 3 године радног искуства у струци. 
 

Члан 26. 
Комисија је дужна да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете на лицу 

места настанка штете састави записник. 
Власник, односно корисник пољопривредног земљишта којем је штета причињена и 

лице које је одговорно за учињену штету може да присуствује раду Комисије. 
Записник о процени пољске штете садржи: дан и час вршења процене, основне податке 

о идентитету оштећеног и починиоца, чињенични опис радње (време, место и начин извршења 
радње) и стручну процену настале штете исказану вредносно или количински. 

Одговорно лице привредног друштва, предузетника или другог правног лица, коме 
буду поверени послови спровођења мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, 
пољских путева и канала од пољске штете на територији општине, одговорно је за извештавање 
службеног лица Општинске управе надлежног за вршење надзора над спровођењем мера за 
заштиту од пољске штете у роковима из чл. 21. ове Одлуке ради благовременог подношења 
предлога за покретање прекршајног поступка надлежним органима. 

 
Члан 27. 

Средства за рад за спровођење мера за заштите усева и засада, пољопривредног 
земљишта, пољских путева и канала од пољске штете обезбедиће се у буџету општине Сента у 
складу са годишњим програмом на који сагласност даје Скупштина општине. 

 
V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 28. 

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај из чл. 11. и чл. 15. ове 
Одлуке физичко лице или одговорно лице правног лица чији запослени: 
 
1. ако покида, почупа, покоси и убира туђе пољопривредне усеве, плодове на туђем 

пољопривредном земљишту, 
2. поломи, посече, покида, хемијским или биолошким путем као и на други начин оштети 

усеве и засаде на туђем пољопривредном земљишту, 
3. сакупља остатке пољопривредних производа на туђем пољопривредном земљишту, 
4. пали остатке усева и засада на пољопривредном земљишту, 
5. врши орање или било коју другу радњу на туђем пољопривредном земљишту без одобрења 

власника, 
6. прелази трактором, запрежним колима или другим превозним средствима преко туђег 

обрађеног или необрађеног пољопривредног земљишта, 
7. прави пешачке стазе преко туђег обрађеног или необрађеног   пољопривредног земљишта, 
8. пушта на испашу и тера стоку и живину преко туђег обрађеног или необрађеног 

пољопривредног земљишта без одобрења власника, односно корисника пољопривредног 
земљишта, осим на водама из чл. 74. Закона о пољопривредном земљишту,  

9. оставља стоку у пољу без надзора, или повери чување исте малолетном или другом лицу 
које није у стању њоме да влада, 

10. оштети објекте и направе које служе при коришћењу пољопривредног земљишта, 
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11. износи и баца разне биљне остатке, лешеве угинулих животиња, отпад, грађевински шут и 
друго смеће на пољопривредно земљиште, јавни пут, пољски пут, канал и друге водене 
токове, 

12. оставља или заорава употребљене пластичне масе у виду фолија, амбалаже и слично, као и 
други тешко разградиви материјал на пољопривредном земљишту, пољским путевима и 
каналима, 

13. испушта фекални и осочни отпад на своје и на туђе пољопривредно земљиште и у канале за 
одводњавање и наводњавање, 

14. непрописно употребљава минерална и органска ђубрива и пестициде, 
15. оштети, уклони или премешта ознаке за неку забрану, упозорење, међу или границу, 
16. употребљава пољопривредну механизацију, оруђа и средства за обраду пољопривредног 

земљишта, убирање усева и плодова, заштиту и негу пољопривредних култура на начин 
којим се наноси штета суседном пољопривредном земљишту, 

17. преорава, сужава, прекопава, засипа или затрпава пољске путеве, 
18. одорава и оштети пољски пут приликом обраде пољопривредног земљишта 
19. пали ремизе, 
20. растура отровне мамке и друге врсте отрова, 
21. испразни прскалице и цистерне на необележеном месту, 
22. растура празну амбалажу од употребљеног семенског материјала, минералног ђубрива, 

пестицида и другог употребљеног средства на пољопривредном земљишту 
23. нарушава функционалност канала за наводњавање и одводњавање и воде у њима. 
24. врши номадску испашу оваца и друге стоке и тиме наноси штету или изазива опасност 

ширења заразних и паразитарних болести животиња, 
25. оставља превозна средства, механизацију и стоку за време извођења пољопривредних 

радова на јавном путу и пољском путу, тако да исти ометају саобраћај на путу или чине 
штету на туђем пољопривредном земљишту.  

 
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 29. 

Поступци за заштиту од пољске штете, започети до дана ступања на снагу ове Одлуке, 
окончаће се по прописима који су били на снази у време причињења штете, уколико законом 
није друкчије прописано. 
До доношења одлуке о поверавању спровођења мера заштите од пољске штете из чл. 17. ове 
Одлуке пољочуварске делатности вршиће пољочувари запослени у Општинској управи у 
складу са досадашњим прописима. 
 

Члан 30. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима и обавезама 
пољочувара и о обављању пољочуварске делатности на територији општине Сента („Службени 
лист општине Сента“ бр. 3/2003), осим одредаба из предходног члана.  
 

Члан 31. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                               ПРЕДСЕДНИК СО СЕНТА 
Број: 320-14/2010-III                                                                Rácz Szabó László, с.р. 
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160. 
На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007), члана 104. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 36/2009) и 
члана 19. став 1. тачка 3. и 14. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
1/2006 – пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) 
Скупштина општине Сента на седници одржаној  дана  05. јула 2010.  године донела је 
 

 
О     Д     Л     У     К     У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 
 

Члан 1.  
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о боравишној такси („Службени лист општине 
Сента“, број 17/2009). 
 

Члан 2. 
У Члану 4. став 1.  мења се тачка 3. и гласи: 
 
„3. особе са инвалидитетом са телесним оштечењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до 
пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од 
дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, 
церебралне и дечије парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац 
наведених особа.“ 
 
После тачке 3. додаје нова тачка 4. која гласи: 
 
„4. ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за 
послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај, ради 
извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници 
републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама.“ 
Досадашње тачке 4. и 5. постају тачке 5. и 6. 
 

Члан 3. 
Члан 5. мења се и гласи: 
 
„Наплату таксе врши привредни субјект који пружа услуге смештаја, као и физичко лице које 
пружа услуге смештаја на основу уговора у складу са законом (у даљем тексту: давалац 
смештаја). 
Уговор из става 1. овог члана, физичко лице које пружа услуге смештаја, доставља општинској 
управи надлежној за послове туризма, ради евидентирања. 
Давалац смештаја наплаћује таксу истовремено са наплатом услуге смештаја. 
Ако давалац услуге не наплати таксу, дужан је да на свој терет уплати износ ненаплаћене таксе. 
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ таксе, као и да 
наведе основ ослобађања од плаћања или умањења износа таксе у складу са чланом 4. ове 
одлуке. 
Средства од наплаћене таксе давалац смештаја уплаћује у року од пет дана по истеку сваких 15 
дана у месецу.“ 
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Члан 4. 
Члан 6 мења се и гласи: 
 
„ Средства од наплаћене таксе приход су буџета општине Сента и користе се за обезбеђивање 
информативно-пропагандног материјала којим се промовишу турситичке вредности и културно 
наслеђе, обезбеђивање туристичке сигнализације и рад Туристичке организације општине 
Сента.“ 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                    Председник СО Сента, 
Број:  43-33/2010-III                                                                Rácz Szabó László, с.р. 
 

 
 
161. 
На основу члана 12. става 1. тачке 2. и члана 23. става 2. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 53.става 2. и 54 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), основу члана 
32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 
– пречишћени текст, бр. 2/2007 и 1/2008.), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној дана 05. јула  2010. године донела је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ У 

СЕНТИ 
 

I. 
За чланове Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти на мандатни период од 
четири године, почев од 05.07.2010. године именују се: 
 

- Викторија Стајић – на предлог Наставничког већа, 
- Адријан Бркушанин– на предлог Наставничког већа, 
- Моника Барати Чањига  – на предлог Наставничког већа, 
- Елеонора Забош  – на предлог Савета родитеља, 
- Оскар Сенаши – на предлог Савета родитеља, 
- Силвиа Кнежевић – на предлог Савета родитеља, 
- Ђерђ Ердељи  – на предлог Локалне самоуправе, 
- Корнел Такач – на предлог Локалне самоправе 
- Золтан Нађ – на предлог Локалне самоуправе. 

 
II. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                              председник СО Сента 
Број: 020-97/2010-V.                                                        Rácz Szabó László, с.р. 
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162. 
На основу члана 12. става 1. тачке 2. и члана 23. става 2. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 53.става 2. и 54 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), основу члана 
32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 
– пречишћени текст, бр. 2/2007 и 1/2008.), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној  дана 05. јула 2010. године донела је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ  ОДБОРА СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

 
I. 

За чланове Школског одбора Сенћанске гимназије на мандатни период од четири године, почев 
од 05.07.2010. године именују се: 

- Силвија Нађ – на предлог Наставничког већа, 
- Илдико Мариаш – на предлог Наставничког већа, 
- Ана Месарош  – на предлог Наставничког већа, 
- Габриела Слобода   – на предлог Савета родитеља, 
- Роберт Прокоп – на предлог Савета родитеља, 
- Ализ Сеги Перге – на предлог Савета родитеља, 
- Ибоља Пока Шаркези  – на предлог Локалне самоуправе, 
- Радивој Мушкиња  – на предлог Локалне самоправе 
- Валериа Марјановић Фодор – на предлог Локалне самоуправе. 

 
II. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                председник СО Сента 
Број:020-142/2010-V                                                           Rácz Szabó László, с.р. 
 
 
163. 
На основу члана 12. става 1. тачке 4. и члана 23. става 2. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 53. става 2. и 54. става 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), 
основу члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007), члана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 1/2006 – пречишћени текст, бр. 2/2007 и 1/2008.), Скупштина општине Сента на 
својој седници, одржаној дана 05. јула 2010. године донела је 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ 

УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ“  У СЕНТИ 
 

I. 
Разрешавају се чланови Школског одбора Гимназије са домом ученика за талентоване ученике 
„Бољаи“  у Сенти и то: 

1. Нандор Ковач – представник локалне самоуправе 
2. Иштван Фодор  – представник локалне самоуправе 

 
II. 

Ово решење ступа на снагу даном његовог доношења и објављује се у „Службеном листу 
општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                           Председник СО Сента 
Број: 020-101/2010-V                                                                     Rácz Szabó László, с.р. 
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164. 
На основу члана 12. става 1. тачке 2. и члана 23. става 2. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 53. става 2. и 54 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), основу члана 
32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 
– пречишћени текст, бр. 2/2007 и 1/2008.), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној  дана 05.  јула  2010. године донела је 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ 

УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВЦАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ“ У СЕНТИ 
 

I. 
Именују се чланови Школског одбора Гимназије са домом ученика за талентоване ученике у 
Сенти и то: 
 

1. Имре Калман – на предлог локалне самоуправе, 
2. Золтан Пока – на предлог локалне самоуправе. 

 
II. 

Ово решење ступа на снагу даном његовог доношења и објављује се у „Службеном листу 
општине Сента“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                         Председник СО Сента 
Број:020-201/2010-V                                                                     Rácz Szabó László, с.р. 
 

 
165. 
На основу члана 12. става 1. тачке 2. и члана 23. става 2. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 53.става 2. и 54 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), основу члана 
32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 
– пречишћени текст, бр. 2/2007 и 1/2008.), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној дана 05. јула  2010. године донела је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 
 

I. 
 

За чланове Школског одбора Економско-трговинске школе у Сенти на мандатни период од 
четири године, почев од 05.07.2010. године именују се: 

- Изабела Шантић – на предлог Наставничког већа, 
- Марта Месарош – на предлог Наставничког већа, 
- Отилија Шкрбић – на предлог Наставничког већа, 
- Гизела Нађ Дањи – на предлог Савета родитеља, 
- Ибоља Гуљаш – на предлог Савета родитеља, 
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- Марија Нинковић – на предлог Савета родитеља, 
- Емеше Ладањи – на предлог Локалне самоуправе, 
- Божидар др Димитријевић – на предлог Локалне самоправе 
- Ксенија мр Сегеди – на предлог Локалне самоуправе. 

 
II. 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                            председник СО Сента 
Број:020-104/2010-V                                                                       Rácz Szabó László, с.р. 
 

 
166. 
На основу члана 12. става 1. тачке 2. и члана 23. става 2. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 53.става 2. и 54 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), основу члана 
32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 
– пречишћени текст, бр. 2/2007 и 1/2008.), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној  дана 05. јула  2010. године донела је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН 

МОКРАЊАЦ“ У СЕНТИ 
 

I. 
 

За чланове Школског одбора Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти на мандатни 
период од четири године, почев од 05.07.2010. године именују се: 
 

- Силвиа Барат – на предлог Наставничког већа, 
- Тамаш Киш – на предлог Наставничког већа, 
- Јелена Палош   – на предлог Наставничког већа, 
- Калман Барат  – на предлог Савета родитеља, 
- Тамара Ђурић – Живковић  – на предлог Савета родитеља, 
- Јелена Сочин – Пањевић  – на предлог Савета родитеља, 
- Каталин Баги   – на предлог Локалне самоуправе, 
- Илона Јаблонски – на предлог Локалне самоправе 
- Габриела Бенц Арсеновић – на предлог Локалне самоуправе. 

 
II. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“ 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                              председник СО Сента 
Број: 020-98/2010-V                                                                          Rácz Szabó László, с.р. 
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167. 
На основу члана 2. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је 
прешло у друштвену својину на основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом 
због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа (“Службени гласник 
РС” , бр. 18/91,20/92 и 42/98) 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 одржаној  дана  05. јула     2010.  године,  утврдила је 
 

ПРЕДЛОГ 
ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА  

 
   Скупштина општине Сента подноси Министарству за пољопривреду,   шумарство и 
водопривреду у Београду предлог за измену  Решења о образовању Комисије за вођење 
поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта Општине Сента,  донето под 
бројем 119-05-00023/2001-09  од 15.03.2001. године, тако да оно гласи: 

 
   I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање 
земљишта , у саставу: 
1.  ИЛОНА СЕЛ ЧОНКА       - судија Основног суда Суботица , за председника 
     СВЕТЛАНА РАДОЊИЋ  - судија Основног суда Суботица, за заменика председника 
2.   ЗОЛТАН ЛЕВАИ              - геодета , за члана 
      ЗОЛТАН ВАРГА               - геодета,  за заменика члана 
3.   ЂЕРЂ ТАЛОШ                  - инг. агрономије, за члана 
      НЕНАД ПОПОВ                - инг. агрономије, за заменика члана 
4.  АКОШ МОЛНАР ГАБОР  - одборник Скупштине општине Сента , за члана 
     ФЕРЕНЦ БОРБЕЉ              - одборник Скупштине општине Сента ,за заменика члана 
5.  ФЕРЕНЦ ШОТИ            - одборник Скупштине општине Сента , за члана 
     ПАЛ НАЂ АБОЊИ       -  одборник Скупштине општине Сента ,за заменика члана. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                               Председник Скупштине општине 
БРОЈ: 020-118/2010-VII                                                                Рац Сабо Ласло, с.р. 
 
 
168. 
На основу члана 12. става 1. тачке 4. и члана 23. става 2. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 53. става 2. и 54 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), основу члана 
32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 
– пречишћени текст, бр. 2/2007 и 1/2008.), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној dana 05. јула  2010. године донела је 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 

У СЕНТИ 
 

I. 
Разрешавају се чланови Школског одбора Средње медицинске школе у Сенти и то: 

1. Илона др Замборски Аго  – представник локалне самоуправе, 
2. Чаба др Бауерфеинд – представник локалне самоуправе. 
 

II. 
Ово решење ступа на снагу даном његовог објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                                   Председник СО Сента 
Број: 020-113/2010-V                                                                              Rácz Szabó László, с.р. 
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169. 
На основу члана 12. става 1. тачке 2. и члана 23. става 2. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 53. става 2. и 54 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), основу члана 
32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 
– пречишћени текст, бр. 2/2007 и 1/2008.), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној  дана 05. јула  2010.  године донела је 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 

У СЕНТИ 
 

I. 
Именују се чланови Школског одбора Средње медицинске школе у Сенти и то: 

 
1.     Ласло Ханђа  – представник локалне самоуправе, 

      2.     Ева Такач – представник локалне самоуправе. 
 

II. 
Ово решење ступа на снагу даном његовог објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                          Председник СО Сента 
Број: 020-120/2010-V                                                                     Rácz Szabó László, с.р. 
 

 
170. 
На основу члана 12. става 1. тачке 4. и члана 23. става 2. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 53. става 2. и 54 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), основу члана 
32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 
– пречишћени текст, бр. 2/2007 и 1/2008.), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној  дана 05. јула  2010. године донела је 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „СНЕЖАНА – 

HÓFEHÉRKE” СЕНТA 
 

I. 
Разрешава се члан Управног одбора Дечјег вртића „Снежана – Hófehérke” Сента и то: 

1. Марта Рац-Сабо  – представник локалне самоуправе. 
 

II. 
 

Ово решење ступа на снагу даном његовог објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                            Председник СО Сента 
Број: 020-109/2010-V                                                                      Rácz Szabó László, с.р. 
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171. 
На основу члана 12. става 1. тачке 2. и члана 23. става 2. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 53. става 2. и 54 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), основу члана 
32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 
– пречишћени текст, бр. 2/2007 и 1/2008.), Скупштина општине Сента на својој седници, 
одржаној дана 05. јула  2010. године донела је 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „СНЕЖАНА – 

HÓFEHÉRKE” СЕНТA 
 

I. 
Именује се члан Управног одбора Дечјег вртића „Снежана – Hófehérke” Сента и то: 

1. Ангела Кучера  – представник локалне самоуправе. 
 

II. 
Ово решење ступа на снагу даном његовог објављивања у „Службеном листу општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                        Председник СО Сента 
Број: 020-110/2010-V                                                                  Rácz Szabó László, с.р. 
 

 
 
Садржај: 
 

157. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ 

307. 

158. 
ОДЛУКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА ОСИГУРАЊЕ  ЛИЦА КОЈА 
САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

310. 

159. ОДЛУКА О ЗАШТИТИ УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 

312. 

160. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ 
ТАКСИ 

320. 

161. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„СТЕВАН СРЕМАЦ“ У СЕНТИ 

321. 

162. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ  ОДБОРА СЕНЋАНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ 

322. 

163. 
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ 
„БОЉАИ“  У СЕНТИ 

322. 

164. 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВЦАНЕ УЧЕНИКЕ 
„БОЉАИ“ У СЕНТИ 

323. 
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165. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-
ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 

323. 

166. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У СЕНТИ 

324. 

167. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

325. 

168. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 

325. 

169. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 

326. 

170. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ 
ВРТИЋА „СНЕЖАНА – HÓFEHÉRKE” СЕНТA 

326. 

171. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ 
ВРТИЋА „СНЕЖАНА – HÓFEHÉRKE” СЕНТA 

327. 

 
 
 
 
 

ИЗДАВАЧ: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине, Сента, 
Главни трг бр. 1. Тел. 024/813-574 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Ана Кочиш Сирке Мак, 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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