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174. 
На основу члана 32.став 1. Закона о ванредним ситуацијама (“Сл. гласник РС” бр.111/2009) , на 
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације од 27.08.2010. године, председник општине 
Сента , дана 27.08.2010. године , донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
УКИДА СЕ  Наредба о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Сента – у 
насељеном месту Сента , коју је донела Председник општине Сента дана 13.08.2010. године,под 
бројем  87-2/2010-II, а објављена у “Службеном листу општине Сента” бр.15/2010. 
 
Ова одлука се објављује у  “Службеном листу општине Сента”, и ступа на снагу даном 
доношења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА СЕНТА 
АП ВОЈВОДИНА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 87-3/2010-II 
ДАНА: 27.08.2010.                                                                         Председник општине Сента 
СЕНТА                                                                                                 Анико Ширкова, с.р. 
 
 
175. 
На основу чл. 131. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр.: 111/2009), чл. 31. 
тач.17. Статута општине Сента („Сл. лист општине Сента“ бр.: 1/2006,2/2007 и 11/2008) и на 
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације од 27.08.2010. год. доноси 
 

О Д Л У К У 
 
I 

1. Додељује се једнократна новчана помоћ у износу од 10.000,00 (десетхиљада) динара по 
домаћинству пострадалом становништву општине Сента за време ванредне ситуације, 
проглашене Наредбом председника општине Сента од 13.08.2010. год. јер је невреме са 
обилним атмосферским падавинама захватило дела територије општине Сента, ради 
ублажавања последица елементарних непогода – за трошкове санације и довођења њихових 
поплављених објеката у којима станују у предходно стање. 
 
Списак грађана тј. домаћинстава из предходног става, састављен од стране надлежног одељења 
Општинске управе општине Сента, на основу провере чињеничног стања на терену путем 
посебне Комисија за проверу стања на терену именоване Решењем председника општине Сента 
од 19.08.2010. год. под бр.: 217-13/2010- II чини саставни део ове Одлуке. 
  
2. Додељује се једнократна додатна новчана помоћ у износу од по 50.000,00 
(петдесетхиљада) динара по домаћинству за трошкове санације и довођења њихових 
поплављених теже оштећених објеката у којима станују у предходно стање. 
Списак грађана тј. домаћинстава из предходног става, састављен од стране надлежног одељења 
Општинске управе општине Сента, на основу провере чињеничног стања на терену од стране 
општинског грађевинског инспектора чини саставни део ове Одлуке. 
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II 

Средства у укупном износу од 2.340.000,00 динара обезбеђују се из средстава буџета 
Аутономне Покрајине Војводине у висини од 1.500.000,00 динара, а преостала средства у 
висини од 840.000,00 динара из средстава буџета општине Сента: позиција188, функција 130, 
економска класификација 484- наканада штете за повреде или штете настале услед 
елементарних непогода. 
 

III 
Исплату једнократне новчане помоћи становништву из тачке I ове Одлуке обавиће надлежно 
одељење за финансије Општинске управе општине Сента најкасније до 10.09.2010. год.. 
 

IV 
Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
                                                                                  Председник општине Сента 
                                                                                         Анико Ширкова, с.р. 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Сента 
Председник општине 
Број:217-13/2010-II 
Дана: 01.09.2010. год.                                           
 
 
Садржај: 
 
174. ОДЛУКА О УКИДАЊУ НАРЕДБЕ БР. 87-2/2010-II 
175. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

332. 

 
 

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

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Spec. 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. 
 


