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221. 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007), члана 6. став 3. Закона о становању („Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 
26/2001 и 101/2005) и члана 19. 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. 
новембра 2010. године доноси  
 

О Д Л У К У 
 О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се права и дужности станара зграде у коришћењу станова, 
пословних просторија, заједничких просторија и делова зграде, уређаја, инсталација и опреме 
зграде у стамбеним зградама (у даљем тексту: кућни ред). 

 
Члан 2. 

Станаром зграде у смислу ове Одлуке сматра се: носилац станарског права, сустанар, 
закупац стана, етажни власник као и подстанари ових лица и чланови њиховог породичног 
домаћинства и власник, односно корисник пословне просторије у згради (у даљем тексту: 
станар). 

Заједничке просторије зграде, у смислу ове Одлуке, су: таван, вешерница, сушионица, 
подрум, бициклана, просторије за рад органа управљања зградом, просторија за смештај смећа 
и остава за смештај опреме за текуће одржавање зграде, заједничка остава. 

Заједнички делови зграде, у смислу ове Одлуке, су: кров, димњаци, кровне терасе, 
фасада, степениште, приступне галерије, светларници и сл. 

Инсталације, уређаји и опрема зграде, у смислу ове одлуке, су: инсталације водовода, 
топловода и канализације, електро, плинске инсталације, ПТТ, ТВ и громобранске инсталације, 
противпожарна-хидрантска мрежа, лифтовска постројења као и одговарајуће подстанице, 
хидрофорска постројења, разводни ормани и друго. 

Тротоаром у смислу ове Одлуке сматра се посебно уређен део пута поред коловоза и 
друге пешачке стазе намењене првенствено за кретање пешака. 

 
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 3. 

О одржавању кућног реда старају се станари непосредно или преко Скупштине 
зграде,односно Савета зграде ( у даљем тексту:  орган управљања зградом). 

Станари имају права и дужности да: 
− утврђују потребе и предлажу мере за одржавање зграде, у складу са Законом о 

становању, 
− организују добровољне активности на одржавању зграде и непосредне околине зграде, 
− организују и формирају органе управљања зградом у циљу ефикаснијег остваривања и 

извршавања својих права и дужности у складу са законом и овом Одлуком, 
− накнаде штету коју су проузроковали на заједничким просторијама, деловима зграде, 

инсталацијама, уређајима и опреми зграде. 
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Члан 4. 
Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно 

одржавају. 
Ако зграда има стан намењен за становање радника који ради на одржавању стамбених 

зграда (службени стан), овај стан мора бити обележен натписом "службени стан". 
У згради мора постојати ажуран списак станара, о чему се стара председник скупштине 

зграде. 
 

Члан 5. 
Натписе и рекламе на вратима станар може постављати уколико обавља пословну 

делатност у складу са важећим прописима.  
По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе уклони и да простор на коме су били 

постављени доведе у исправно стање.  
 

Члан 6. 
Заједничке просторије зграде, делови зграде, инсталације, уређаји и опрема зграде,као и 

двориште које припада згради, служе за потребе свих станара и они су дужни да их чувају од 
кварова, оштећења, пожара и провала, односно да их користе у складу са њиховом наменом. 

Станари су дужни да заједничке просторије и уређаје после сваке употребе очисте, 
доведу у ред и да исте закључају. 

 
Заједничке просторије не смеју се користити за становање нити издавати у закуп, осим 

оних, које се по посебним прописима претварају у станове, пословне просторије и атеље.  
 

Члан 7. 
Станари су дужни да обезбеде да улаз у зграду, степениште, ходници и заједничке 

просторије морају бити слободни ради несметаног пролаза и у њима је забрањено одлагање 
материјала и понашање које на било који начин нарушава њихову функционалност, чистоћу и 
хигијену (остављање намештаја, уређаја, уношење блата, остављање смећа, отпада и друго).  

Станари су дужни да одржавају чистоћу на улазима, степеништима, ходницима и 
дворишту зграде.  

Ходник и степениште зграде, која нема уређај за аутоматско осветљење морају ноћу 
бити осветљени до времена  закључавања улазних врата.  
 

Члан 8. 
Орган управљања доноси одлуку о распореду коришћења заједничких просторија и о 

начину коришћења инсталације, уређаја и опрема зграде и стара се о њиховој правилној 
употреби.  

Орган управљања одлучује  о томе да ли се у дворишту зграде могу држати аутомобили 
и друга моторна возила станара зграде. Ако скупштина зграде одлучи да се у дворишту могу 
држати аутомобили и друга моторна возила станара зграде, одредиће део дворишта за ту сврху, 
водећи рачуна да у дворишту остане довољно простора и за  друге уобичајене потребе станара.  
 

Члан 9. 
За време кише, снега и других временских непогода прозори на степеништу, тавану, 

подруму и другим заједничким просторијама морају бити затворени.  
Прозори на подруму који се отварају ради проветравања морају имати густу жичану 

мрежу која спречава убацивање предмета који могу да изазову пожар или друга оштећења 
објекта.  
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Станари су дужни да са прозора, балкона, лођа и тераса свог стана уклањају снег и лед, 
при чему морају водити рачуна да не оштете заједничке делове зграде и не угрожавају 
безбедност осталих станара и пролазника. 
 

Члан 10. 
Орган управљања је дужан да обезбеди и организује послове  чишћења снега и уклањање 

леда са тротоара и других пешачких стаза испред и око зграде. 
 

Члан 11. 
Забрањено је паркирање моторних возила станара на зеленим површинама испред 

зграде.  
Члан 12. 

Није дозвољено на прозорима, балконима, лођама и терасама трешење тепиха и држање 
ствари и предмета које нарушавају изглед зграде (намештај, огревни материјал и слично)  и који 
би услед пада могли повредити или упрљати пролазнике.  

Орган управљања одређује место и време трешења тепиха. 
 

Члан 13. 
Цвеће у саксијама може се држати на балконима, терасама, лођама, или на ивици истих 

само у одређеним сигурносним посудама, а заливање цвећа мора се обављати тако да вода не 
кваси фасаду зграде, балконе, терасе или пролазнике.  
 

Члан 14. 
Станари су дужни да огревни материјал држе у подруму, а у зградама без подрума, на 

местима која одреди орган управљања зградом. 
Није дозвољено цепати огревни материјал у становима и на другим местима која за то 

нису одређена. 
Одмах по уношењу огревног материјала у подрум или друге за то одређене просторије, 

власник огревног материјала - станар је дужан да очисти и доведе у ред простор на којем је 
материјал био истоварен. 

По прибављеној сагласности органа управљања, клима уређаји монтирају се  тако, да не 
ометају друге станаре у коришћењу својих станова и заједничких просторија, а и да не руже 
изглед саме зграде. 

Држање течног гаса (бутана), течних горива (лож уља) и других запаљивих материја, на 
одређеним местима мора бити у складу са важећим законским и другим прописима којима је 
регулисана ова материја.  
 

Члан 15. 
Путнички лифтови не могу се користити противно својој намени и носивости, односно 

за пренос тешког грађевинског материјала, намештаја и опреме за стан који по својој тежини и 
димензијама нису примерени техничким карактеристикама лифта. 

 
Члан 16. 

Орган управљања се стара да се редовно врши контрола исправности противпожарних 
уређаја и уређаја за узбуну у згради у сарадњи са надлежним органом у складу са законом. 
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Члан 17. 
Котларницом и кућним инсталацијама грејања у згради може руководити само стручно лице. 
Орган управљања одређује време почетка, односно време престанка коришћења 

индивидуалне или блоковске котларнице којом управљају станари зграде.  
Уколико у згради постоји калориметар за регулисање протока паре у инсталацију за 

даљинско грејање, тим уређајем рукује искључиво лице, које орган управљања  овласти, 
односно овлашћено лице давалаца услуге. 

Орган управљања одређује висину температуре у становима у току грејне сезоне, с тим 
да не може одредити да грејна сезона и грејни дан ,нити да температура у просторијама буде 
виша него што то предвиђа општинска одлука о условима за испоруку топлотне енергије.  

 
Члан 18. 

 У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани са инсталацијом за одвођење 
отпадних вода, забрањено је бацати отпатке и друге предмете који би могли зачепити или 
оштетити инсталације.  

 
Члан 19. 

Станари односно орган управљања зградом су дужни да у зимском периоду предузму 
мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у 
становима, заједничким и пословним просторијама.  

 
Члан 20. 

Простор око зграде станари зграде користе за уобичајене потребе. 
Уређење простора за игру и забаву деце, станари зграде или више зграда, могу уредити у 

складу са важећим урбанистичким планом у сарадњи са надлежним органом за послове 
урбанистичког и просторног планирања. 

 
Члан 21. 

У становима, заједничким и пословним просторијама у згради није дозвољено 
постављати или демонтирати инсталације, уређаје, и другу опрему, например као што је 
монтирање радијатора или повећање броја грејних тела, без сагласности испоручиоца топлотне 
енергије, или вршити друге преправке без одобрења даваоца стана на коришћење, власника 
посебног дела зграде (етажног власника) ако се ради о радовима у том посебном делу зграде. 

Одобрење из претходног става не искључује обавезу прибављања и других одобрења 
надлежног органа, ако су у питању радови за које је, у складу са законом, обавезно прибављање 
таквог одобрења. 

Радове на инсталацијама, уређајима и опреми зграде може изводити само организација 
којој су поверени послови одржавања зграде у складу са законом и важећим прописима 
Општине којима је ова област ближе уређена. 

 
Члан 22. 

Лице које изводи грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на згради 
дужно је да претходно о томе обавести станаре односно орган управљања зградом и пријави дан 
почетка, врсту и трајање радова и да по обављеном послу просторије у згради које су биле 
предмет радова или на било који начин везане за извођење радова, остави у исправном стању. 

Обавезу обавештавања из претходног става овог члана има и станар када треба да изводи 
одређене радове у простору који користи као и обавезу да прикаже одобрење из члана 22. ове 
Одлуке. 

Грађевинско-занатски и други радови који се изводе у згради и на згради, не могу се изводити 
у време одређено као време одмора,осим у случају хаварије и потребе за хитним интервенцијама.  
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Члан 23. 
О чистоћи и исправности спољних делова зграде (фасада, балкони, прозори, улазна 

врата, излози,ролетне и слично), старају се станари зграде.  
Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу зграде морају се користити и држати 

тако да не ометају кретање пролазника.  
Приликом појединачне замене ролетни на прозорима и вратима у становима и 

заједничким просторијама мора се водити рачуна да ролетне буду по  могућности  једнообразне 
са постојећим ролетнама у стамбеној згради.  
 

Члан 24. 
При коришћењу стана и заједничких просторија у згради забрањено је виком, буком, 

трчањем, скакањем, играњем лоптом и сличним поступцима ометати друге станаре у мирном 
коришћењу стана.  

Подешавање јачине тона приликом коришћења разних машина и уређаја, музичких 
апарата, радио и телевизијског пријемника, као и свирање и певање у стану, односно згради, 
дозвољено је само до дозвољеног нивоа буке прописане општинском одлуком.  
 

Члан 25. 
Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу на степеништу или 

другим заједничким просторијама, уређајима у згради и у дворишту, као и пушење на 
степеништу и ходнику.  

Забрањено је прљати или на било који начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје 
и друге делове зграде.  

 
Члан 26. 

Станари могу, у складу са посебним прописима, држати животиње у својим стамбеним 
просторијама и дужни су да воде рачуна да те животиње не стварају нечистоћу и да не 
нарушавају мир и тишину у згради.  

Забрањено је држање живине у становима, балконима, терасама, улазима и  другим 
заједничким просторијама у згради. 

 
Члан 27. 

У погледу места и начина држања кућног смећа, као и отпадака који не спадају у кућно 
смеће, примењују се одговарајући прописи.   

 
Члан 28. 

У време одмора од 15,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 05,00 часова станари се морају 
понашати на начин који обезбеђује мир и тишину у згради.  

У изузетним случајевима (хитни радови, селидба) може се поступити супротно одредби 
из става 1. овог члана, с тим да постоји обавеза претходног обавештења станара. 

 
Члан 29. 

Станари су дужни да улазна врата стамбене зграде закључавају у времену од 22.00 до 
04.00 часа у периоду од 1. априла до 30. септембра, односно од 21.00 до 05.00 часова од 1. 
октобра до 31. марта. У остало време улазна врата морају бити откључана, осим ако зграда има 
спољне сигналне уређаје за позивање појединих станара.  

 
Члан 30. 

У сваком улазу у зграду орган управљања зградом је дужан да на видном месту истакне 
ову Одлуку, листу бројева станова по спратовима у згради и списак заједничких просторија са 
назнаком њихове намене.  
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Члан 31. 
У сваком улазу у зграду Јавно предузеће за одржавање стамбених зграда или друго 

предузеће или организација којој је у складу са Законом поверено одржавање зграде дужно је да 
на видном месту истакне упутство о пријави квара на инсталацији, уређајима и опреми зграде. 

 
Члан 32. 

Станар који примети да је инсталација или њен део у згради у квару, дужан је да о томе 
одмах обавести Јавно предузеће или организацију којој је поверено одржавање зграде односно 
лице које је орган управљања овластио за пријем и прослеђивање оваквих обавештења. 

 
 

НАДЗОР 
 

Члан 33. 
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врше одељења Општинске управе 

надлежна за послове комуналне, грађевинске инспекције и инспекције за заштиту животне 
средине, у сарадњи са станарима зграде, односно органа управљања зграде. 

У вези односа који су регулисани овом Одлуком, станари и орган управљања зградом 
могу тражити инспекцијски надзор и од других инспекцијских органа, чија је надлежност 
утврђена законом. 

 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 
Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај станар ако: 

1. Не одржава уредно број којим  је обележен стан (члан 4.став 1. ) и председник органа 
управљања ако не обезбеди ажуран списак станара ( члан 4. став 3 ); 

2. Заједничке просторије и уређаје после употребе не доведе у ред (члан 6 став 2.); 

3. Улаз у стамбену зграду, степениште или ходник учини неприступачним или у њима не 
одржава чистоћу (члан 7.); 

4. Са балкона, терасе, лође не уклони снег и лед (члан 9. став 3.); 

5. Понаша се супротно одредбама члана 11., 12.; 

6. Користи путнички лифт у згради за пренос кабастог грађевинског материјала, намештаја 
и опреме који није примерен техничким карактеристикама лифта ( члан 15.);  

7. У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани са инсталацијама за одвођење 
отпадних вода, баца отпатке и друге предмете који би могли загушити, загадити или 
оштетити инсталације (члан 18.); 

8. Не предузима мере за заштиту против смрзавања и прскања водоводних и 
канализационих инсталација у стану, пословним и заједничким просторијама (члан 19.); 

9. У стану, заједничким или пословним просторијама монтира или демонтира уређаје ма 
које врсте и поставља нове инсталације и опрему супротно члану 21. и 22. ове Одлуке; 

10. Не закључава улазна врата у стамбену зграду у прописаном времену (члан 29.).  
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 35. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о кућном реду у стамбеним 

зградама ("Службени лист општине Сента" број 7/93). 
 

Члан 36. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сента“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                      Председник Скупштине општине 
БРОЈ:36-2/2010-I                                                    Rácz Szabó László, с.р. 

 

 
222. 
На основу члана 6. став 1. тачка 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр.16/97 и 42/98) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“,бр.1/06 – пречишћени текст,2/07 и11/08), Скупштина општине Сента на седници 
одржаној дана  30. новембра  2010. године донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У  
О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком прописује се надзор над применом Закона о комуналним делатностима, 
одлука и других прописа који се односе на обављање комуналних делатности, коришћење и 
одржавање комуналних објеката, уређивање општих услова насељених места, јавних површина 
и добара у општој употреби, као и друге послове утврђене законом, одлукама и другим 
прописима, који обавља на територији Општине Сента комунална инспекција. 
 

Члан 2. 
Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални инспектори. 
Комунални инспектор је самосталан у раду, у границама овлашћења утврђених Законом 

о комуналним делатностима, одлукама и другим прописима. 
 

Члан 3. 
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да: 
1. контролише стање комуналних објеката, 
2. контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са прописима, 
3. нареди уклањање ствари и других предмета са јавних површина, ако су они ту 

постављени, односно остављени, без одобрења надлежног органа или супротно датом 
одобрењу или прописима општине, 

4. нареди решењем извршење мера и радњи, уз одређивање за то потребног рока, 
5. нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 

недостатака, 
6. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, 
7. врши преглед објеката и просторија у циљу предузимања одговарајућих мера за 

отклањање недостатака у раду комуналних објеката и уређаја и 
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8. изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по пропису општине 
Сента, 

9. предузима друге мере и радње за које је овлашћен законом, овом одлуком и другим 
прописима. 

 
Члан 4. 

Послове комуналног инспектора могу обављати лица која имају високу стручну спрему 
одговарајућег смера, положен стручни испит за рад у органима управе са најмање три године 
радног искуства.  

Послове инспектора за комуналне послове могу обављати лица која имају вишу стручну 
спрему, положен стручни испит за рад у органима управе са најмање три године радног 
искуства. 

Приликом вршења надзора, инспектор мора имати легитимацију којом доказује својство 
инспектора. 

Легитимацију инспектора издаје Општинска управа – Одељење  за инспекцијске послове 
на прописаном обрасцу у складу са актом који прописује образац легитимације инспектора и 
начин издавања легитимације.  

 
Члан 5. 

За потребе комуналне инспекције, мање сложене послове, врше комунални редари. 
 

Члан 6. 
Приликом вршења инспекцијског надзора, инспектор носи службено одело. 
Врста, изглед и рок трајања службеног одела инспектора утврђује се Правилником о 

службеној, заштитној и радној одећи и обући,који Правилник доноси начелник Општинске 
управе. 
 

Члан 7. 
Комунални инспектор, у вршењу послова надзора, сарађује са другим органима и 

организацијама, установама, предузећима, месним заједницама, органима управљања стамбене 
зграде и другим заинтересованим органима, организацијама и грађанима. 
 

Члан 8. 
Предузеће, установа и друге организације, односно грађанин, дужни су да комуналном 

инспектору омогуће несметано вршење послова, да ставе на увид потребна документа и да, у 
року који одреди комунални инспектор доставе тачне податке, као и да пруже другу помоћ по 
његовом захтеву за несметано вршење службене дужности. 

У поступку вршења инспекцијског надзора, комунални инспектор може саслушавати и 
узимати изјаве од одговорних и заинтересованих лица и сведока, а у складу са посебним 
прописима може користити услуге стручних организација. 

Комунални инспектор може, у случају потребе, затражити помоћ од органа унутрашњих 
послова, ради обезбеђења извршења решења и спровођења других радњи. 

Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве грађана, предузећа и других 
организација у вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и да о резултатима 
поступка обавести подносиоца пријаве у што краћем року а који не може бити дужи од тридесет 
дана. 

Члан 9. 
О сваком извршеном инспекцијском прегледу комунални инспектор саставља записник, 

који садржи утврђено чињенично стање. 
Налог комуналног инспектора даје се у форми решења где се утврђује и рок за 

отклањање утврђених недостатака и неправилности. 
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Решење се обавезно доставља предузећу, односно установи и другој организацији 
односно грађанину над чијим је пословањем, односно поступањем извршен инспекцијски 
надзор. 

Предузеће, установа и друга организација, односно грађанин из става 3. овог члана, 
писменим путем обавештавају комуналног инспектора о предузетим мерама наложеним у 
решењу, у року од осам дана од дана истека рока из става 2. овог члана. 

Након истека рока за извршење наложене, односно наређене мере, комунални инспектор, 
врши контролни инспекцијски преглед о чему сачињава записник. 

 
Члан 10. 

Ако у вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор утврди повреду прописа чију 
примену контролише друга инспекција, државни орган и организација, дужан је да их обавести, 
ради предузимања мера из њихове надлежности. 

Комунални инспектор је дужан да чува, као службену тајну, податке до којих дође 
приликом вршења надзора или које му друга инспекција, државни орган и организација, доставе 
у вршењу надзора. 
 

Члан 11. 
Комунални инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, кад утврди да се омета 

коришћење комуналних објеката, остављањем ствари и других предмета или на други начин, 
наредиће кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно 
предмете, под претњом принудног извршења. 

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без 
саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се ствари и други предмети уклоне у 
одређеном року, који се може одредити и на часове. Ово решење се налепљује на те ствари, 
односно предмете, уз назначење дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је 
достављање извршено. Доцније оштећење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност 
достављања. 

Ако лице из става 1. овог члана, не поступи по датом налогу, комунални инспектор, 
одредиће да се те ствари уклоне, о трошку корисника, односно сопственика, преко другог лица, 
на друго место, које је за то одређено, о чему га обавештава, ако постоји могућност. 
 

Члан 12. 
Ствари и други предмети који ометају коришћење комуналних објеката, односно који су 

остављени или постављени без одобрења надлежног органа, или супротно датом одобрењу, 
уклониће се са јавне површине након спроведеног управног поступка, по налогу комуналне 
инспекције, зависно од врсте, намене и материјала  ствари и предмета преко Јавног комуналног 
стамбеног предузећа Сента, односно преко Јавног предузећа Елгас, (у даљем тексту: јавна 
предузећа)на одговарајући простор за смештај и чување ствари и других предмета (у даљем 
тексту: складишни простор). 

 
Члан 13. 

Трошкове уклањања и чувања уклоњених ствари и других предмета са јавних површина, 
плаћа власник, односно корисник ствари и других предмета. 

Висину накнаде трошкова из претходног става, утврђује Управни одбор јавних 
предузећа. 
 

Члан 14. 
Скупштина општине Сента донеће Правилник о поступању са уклоњеним стварима и 

другим предметима са јавних површина из члана 12. ове Одлуке. 
Правилником из става 1. овог члана ближе се уређује поступак уклањања, чувања и 

поступања са уклоњеним стварима и другим предметима са јавних површина. 
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Члан 15. 
Против решења комуналног инспектора, може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Сента, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања. 
Жалба против решења комуналног инспектора, из члана 11. став 1. и 2. ове одлуке, не одлаже 
његово извршење. 
 

Члан 16. 
Комунални инспектор је дужан, да месечно једном  достави писани извештај о раду, до 

5-тог у текућем месецу за претходни месец. 
Извештај о раду из претходног става садржи податке о броју надзора, врсти и начину 

надзора, о предузетим мерама, поднетим прекршајним пријавама  и о висини износа 
наплаћених  новчаних казни . 

 
Члан 17. 

Комунални инспектор је посебно одговоран:  
1. ако у вршењу надзора не предузме, не предложи или не одреди меру за коју је овлашћен 
2. ако не предложи или не покрене поступак пред надлежним органом због утврђене 

незаконитости, односно неправилности; 
3. ако прекорачи границе овлашћења. 

 
Члан 18. 

Комунална инспекција дужна је  да организује дежурство у поподневним сатима, ноћу, у 
дане викенда и празника, по пријави грађана и налогу старешине, увођењем обавезног 
дежурства и прерасподелом радног времена.  

Начин организовања и вршења дежурства уређује руководилац одељења у чијој 
надлежности је вршење послова инспекцијског надзора, уз сагласност начелника Општинске 
управе. 
 

II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
Новчаном казном у износу од 50.000,00  до 1.000,000,00 динара, казниће се за прекршај 

правно лице ако: 
− комуналном инспектору не пружи личне и друге податке или му на други начин 

онемогући несметано вршење послова или га омета у вршењу службене дужности, 
односно не достави тражене податке у одређеном року или достави нетачне податке, или 
ако не стави на увид потребна документа и предмете и не пружи другу тражену помоћ 
(чл. 8. став 1.), 

− не поступи по налогу, односно наређењу из решења комуналног инспектора (члан 12.). 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу, 

новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 
 

Члан 20. 
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара, казниће се предузетник, ако 

учини прекршај из члана 8. став 1. и члана 12.  
 

Члан 21. 
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара, казниће се физичко лице, ако 

учини прекршај из члана 8. став 1. и члана 12.  
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Члан 22. 
Мандатна казна за правно лице и предузетника, за прекршај из члана 8. став 1. и члана 

12.ове одлуке износи 20.000,00 динара. 
Мандатна казна за физичко лице и за одговорно лице за прекршај из члана 8. став 1. и 

члана 12.ове одлуке износи 5.000,00 динара. 
 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
Правилник о поступању са уклоњеним стварима и другим предметима са јавних 

површина из члана 15. ове одлуке Скупштина општине ће донети у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.  

 
Члан 24. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о вршењу послова комуналне 
инспекције ("Службени лист општине Сента", број 11/1998). 

 
Члан 25. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Сента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                   Председник Скупштине општине  
БРОЈ: 355-1/2010-I                                                             Rácz Szabó László, с.р. 
 

 
223. 
На основу члана 2. став 5. Закона о окупљању грађана („Сл. гласник РС“, бр. 51/92,53/93,67/93 и 
48/94, Сл. Лист СРЈ ,БР.21/2001-одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 – др. закон) и 
члана 19. 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. новембра  2010. 
године донела је   
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ  

ЈАВНИХ СКУПОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
 

Član 1. 
Овом одлуком одређују се простори примерени за одржавање јавних скупова на 

територији Општине Сента. 
 

Član 2. 
Простори примерени за одржавање јавних скупова су јавна места која су приступачна и 

погодна за окупљање лица чији број и идентитет није унапред одређен и на којима окупљање 
грађана не доводи до ометања јавног саобраћаја, угрожавања здравља, јавног морала или 
безбедности људи и имовине. 
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Члан 3. 
Као простори примерени за одржавање јавних скупова у складу са чланом 2. ове одлуке, 

одређују се: 
1. Главни трг у Сенти  површине око  10 000 м2, са могућношћу окупљања око  10 000 

грађана, 
2. Вашариште у  Сенти, површине око  30 000 м2, са могућношћу окупљања око  30 000 

грађана,  
3. Трг код Спомен обележја Сенћанској битци у  Сенти, површине око  8 000 м2, са 

могућношћу окупљања око   8 000 грађана,  
4. Трг Народног фронта у  Сенти, површине око  1400 м2, са могућношћу окупљања око   

1400 грађана, 
5. простор око Спомен обележја код моста у  Сенти, површине око  1200 м2, са могућношћу 

окупљања око   1200  грађана, 
6. Народна башта у  Сенти, површине око  30 000 м2, са могућношћу окупљања око   30 000 

грађана,  
7. Трг слободе у  Сенти, површине око  2000 м2, са могућношћу окупљања око  2000 

грађана,  
8. плац преко пута зграде Стевана Сремца у  Сенти, површине око  900 м2, са могућношћу 

окупљања око  900 грађана,  
9. Трг Слободе   у  Торњошу, површине око  1600 м2, са могућношћу окупљања око  1600 

грађана,  
10. Центар  Кеви, површине око  300 м2, са могућношћу окупљања око   300 грађана,  
11. Центар-Богараш, површине око  1000 м2, са могућношћу окупљања око   1000 грађана,  
12. Центар-Горњи Брег, површине око 5000 м2, са могућношћу окупљања око   5000 грађана, 
13. као и на другим површинама општине на којима су обезбеђени услови из члана 2. ове 

одлуке. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Сента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                Председник Скупштине општине 
БРОЈ: 212-1/2010-I                                                          Rácz Szabó László, с.р. 
 

 
224. 
На основу члана 58. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник 
РС”,бр.18/2010 ) и члана 19. став 1. тачка 6. 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. новембра  2010. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМУМА ПРОЦЕСА РАДА ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА  

ЗАПОСЛЕНИХ У ДВ „СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE” 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се минимум процеса рада за време штрајка запослених у 

предшколској установи ДВ  "Снежана -Hófehérke" у Сенти. 
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Члан 2. 
Запослени у Предшколској установи ДВ  "Снежана –Hófehérke” (у даљем тексту: 

Установа) имају право на штрајк, у складу са Законом, под условом да је обезбеђен минимум 
процеса рада, утврђен овом Одлуком. 

Минимум процеса рада у Установи за време штрајка обухвата обављање послова којима 
се обезбеђује васпитање и образовање, исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална 
заштита деце предшколског узраста у вртићима. 

 
Члан 3. 

За време штрајка, Установа је дужна да организује делатност образовања и васпитања за 
сву децу предшколског узраста која похађају објекте у насељеном месту Сента,  у дежурном 
објекту: 

- ПИНГВИН , Мушкатировићева бб. 
 

Члан 4. 
Организатори су дужни да штрајк најаве оснивачу најдоцније 10 дана пре почетка 

штрајка. 
 

Члан 5. 
Најмање 5 дана пре почетка штрајка, по прибављеном мишљењу штрајкачког одбора, 

директор Установе, одређује запослене који ће радити за време штрајка,  ради обезбеђења 
минимума процеса рада. 

 
Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Сента". 

 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                          Председник СO  
БРОЈ : 60-9/2010 - I                                                                     Rácz Szabó László, с.р. 
 

 
225. 
На основу члана 13. става 2. и 3.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007) и члана 8. става 2. 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 дана  30. новембра 2010. године донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О БРАТИМЉЕЊУ-УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ СЕНТА  

 И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА DABAS ИЗ РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ 
 
 

Члан 1. 
Овом oдлуком успоставља се сарадња, односно успостављају се братски односи између 

општине Сента и локалне самоуправе града Dabas из Републике Мађарске. 
 

Члан 2. 
Сарадња се успоставља на привредним, научним, културним, спортским, васпитно-

образовним и на другим пољима, где  за то постоје могућности и обострани интереси. 
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Члан 3. 
Ближи облици и садржина сарадње са локалном самоуправом града Dabas уредиће се 

Повељом о братимљењу. 
 

Члан 4. 
Овлашћује се председник општине Сента, Анико Ширкова да у име општине Сента 

потпише Повељe о братимљењу. 
 

Члан 5. 
Средства за финансирање међународне сарадње се обезбеђују у буџету општине Сента. 

 
Члан 6. 

Ова одлука ће се доставити Влади Републике Србије на давање сагласности. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Сента“, а примењиваће се од 

дана пријема сагласности Владе Републике Србије. 
 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                          Председник СO  
БРОЈ : 010-6/2010-I                                                                     Rácz Szabó László, с.р. 
 
 
226. 
На основу члана 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС „бр. 
129/07 ), члана 19. став 1 тачка 6. 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. 
новембра  2010. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА И  

ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се критеријуми и мерила за утврђивање накнада и других 

примања одборника Скупштине општине Сента (у даљем тексту: одборник), као и  право лица 
која су именована у  радна тела скупштине на накнаду.  

 
Члан 2. 

Одборник од дана потврђивања до дана престанка одборничког мандата има право на:  
- накнаду путних трошкова у приградском саобраћају,  
- накнаду изгубљене зараде због учествовања у раду Скупштине општине и њених радних тела, 
- одборнички додатак као накнаду за обављање одборничких  дужности ван седница 

Скупштине општине,радних тела и одборничке групе.  
Лица именована,односно изабрана у  радна тела Скупштине општине имају право на 

накнаду за присуство и рад на  седници радног тела Скупштине општине и  на накнаду путних 
трошкова . 

 
Члан 3. 

Одборник чије је место рада, односно од места становања ван територије Сенте има 
право на накнаду путних трошкова за учешће на седницама Скупштине општине и њених 
радних тела у износу цене превоза јавним саобраћајем од места рада односно од места 
становања до Сенте.  

Лица именована односно изабрана у  радна тела Скупштине општине која нису  
одборници, имају право на накнаду путних трошкова за учешће на седници радног тела у 
износу цене превоза јавним саобраћајем од места рада, односно од места становања до Сенте.  
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Члан 4. 
Одборнику се за време одржавања седнице Скупштине општине, односно радног тела, 

обезбеђује простор за паркирање без накнаде. 
Право из става 1. овог члана остварује се давањем на увид одборничке легитимације и 

позива за седницу Скупштине општине, односно радног тела, лицима овлашћеним за наплату и 
контролу паркирања. 
 

Члан 5. 
Одборник који због учешћа у раду Скупштине општине или њеног радног тела чији је 

члан не оствари зараду од самосталне делатности или земљорадње, има право на накнаду 
изгубљене зараде у износу дневне зараде у претходном месецу у Општини Сента. 

Дневна зарада из став 1. овог члана се израчунава тако што се просечна месечна зарада у 
Општини Сента према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике подели са бројем радних дана у том месецу. 

 
Члан 6. 

Одборник има право на одборнички додатак који се исплаћује у сталном месечном нето 
износу у висини од 10% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике, 
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. 

Председник одборничке групе у Скупштини општине  има право на накнаду за 
обављање одборничких дужности и дужности председника одборничке групе у сталном 
месечном износу који се исплаћује у нето износу у висини од 20% од просечне месечне зараде 
по запосленом у привреди Републике, према последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за послове статистике. 

Накнада из става 1. и 2. овог члана, исплаћује се најкасније до 5-ог у месецу за 
предходни месец. 

О усклађивању и исплати накнаде за обављање одборничке дужности стара се надлежно 
одељење за послове финансија Општинске управе Сента. 

 
Члан 7. 

Лица именована, односно изабрана у  радна тела Скупштине општине  имају право на 
накнаду у  нето износу од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике, 
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике по 
одржаној седници. 

Председник и члан радног тела који не присуствује седници радног тела, нема право на 
накнаду из става 1. овог члана. 
 

Члан 8. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Правилник о накнадама за рад 

одборника Скупштине општине Сента и чланова радних тела Скупштине општине Сента, као и 
о накнадама материјалних трошкова изабраних,именованих и постављених лица у органима и 
организацијама Општине Сента („Службени лист општине Сента „бр. 18/04, 7/05 и 16/08 ). 

 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службени листу општине 

Сента”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                        Председник Скупштине општине 
БРОЈ: 114-31/2010-I                                                                Rácz Szabó László, с.р. 
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227. 
На основу члана 19. став 1. 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. 
новембра  2010 године,  донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У  
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД У 

ОДБОРИМА,КОМИСИЈАМА И ДРУГИМ РАДНИМ ТЕЛИМА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се услови, висина као и друга питања у вези остваривања права на 

накнаду за рад у одборима, комисијама и другим радним телима (у даљем тексту: радна тела) 
које образују председник Општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.  

 
Члан 2. 

Право на остваривање накнаде за рад у радним телима (у даљем тексту: накнада) имају 
именована, изабрана и постављена лица, запослени у Општинској управи и трећа лица 
именована у радна тела  у складу са одредбама ове одлуке.  

Изабрана и постављена лица и запослени која су у радном односу у органима Општине 
Сента, остварују право на накнаду искључиво уколико послове у радном телу обављају у 
својству председника и члана радног тела. 

 
Члан 3. 

Чланови сталних и повремених радних тела које образује председник Општине и  
Општинско веће  (у даљем тексту: извршни органи), остварују право на накнаду за рад у тим 
телима.  

Члановима радних тела које образују извршни органи, актом о образовању  утврђује се 
право на накнаду и висинa те накнаде, ако другим прописом није другачије утврђено. 

 
Члан 4. 

Лица именована у радна тела која ради континуираног обављања послова утврђених 
законом или посебним прописом образује начелник Општинске  управе, актом о образовању 
утврђује се  и право на накнаду за рад у тим радним телима.  

Ако висина накнаде није утврђена актом о образовању радног тела, доносилац тог акта 
посебним решењем утврдиће висину накнаде. 

 
Члан 5. 

Лицима именованим у радна тела које у циљу остваривања појединачних послова и 
задатака из делокруга Општинске управе образује начелник Општинске управе, актом о 
образовању утврђује се  и право на накнаду за рад у тим радним телима.  

Ако висина накнаде није утврђена актом о образовању радног тела, доносилац тог акта 
посебним решењем утврдиће висину накнаде. 

 
Члан 6. 

Лица именована у стална радна тела из члана 3. и лица именована у радна тела из члана 
4. ове одлуке  имају  право на накнаду за учешће у раду на седницама радног тела. 

Накнада из става 1. овог члана утврђује се у висини износа накнаде прописане општим 
актом Скупштине Општине Сента који уређује питање накнада за учешће у раду председника и 
чланова радних тела Скупштине општине Сента, а исплаћује се на основу евиденције о 
присуствовању чланова радног тела седници, коју оверава председник радног тела. 
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Члан 7. 
Лицима именованим у привремена радна тела из члана 3. и лицима именованим у радна 

тела из члана 5. ове одлуке,  висине накнаде одређује се по кандидату, по радном сату или по 
седници, што се утврђује актом о образовању радног тела или посебним решењем, у зависности 
од природе послова радног тела.  

 
Члан 8. 

Радно тело које своје послове ван радног времена обавља у просторијама Општине 
Сента  за њихово коришћење не плаћа накнаду.  
 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Сента".  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                            Председник Скупштине општине 
БРОЈ : 114-32/2010-I                                                  Rácz Szabó László, с.р. 
 

 
228. 
На основу члана 84.став 1. Статута општине Сента (“ Службени лист општине Сента”, бр.1/06-
пречићшени текст,2/07 и 11/08 ), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана  30. 
новембра  2010. године,  донела је 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. Утврђује се Нацрт Статута општине Сента. 
2. Нацрт Статута општине Сента упућује се на јавну расправу. 
3. Јавна расправа о Нацрту Статута општине Сента трајаће до 31.12.2010. године. 
4. Нацрт Статута општине Сента објавиће се на српском језику и на мађарском језику. 
5. Комисија за Статут општине Сента, пратиће ток јавне расправе и припремиће, на основу 

резултата јавне расправе, текст предлога Статута општине Сента и доставиће 
Општинском већу ради потврћивања и упућивања ради доношења Скупштини општине 
Сента. 

6. Предлог Статута Комисија за статут поднеће уз извештај о резултатима јавне расправе. 
7.  Примедбе, предоге и мишљења на Нацрт Статута општине Сента могу доставити 

Комисији за Статут општине Сента, усмено или писмено до 31.12.2010. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                     Председник СО Сента 
БРОЈ: 016-16/09-V                                                                      Rácz Szabó László, с.р. 
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229. 
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231. 
На основу члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007), члана 19. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 1/2006 – пречишћени текст, 2/2007 и 11/2008), члана 9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији општине Сента („Службени лист 
општине Сента“ бр. 9/2010), Скупштина општине Сента, на својој седници, одржаној  дана 30. 
новембра 2010. године донела је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕН БИСТЕ ГАБОРА 
ГОМБОША, ГРАДОНАЧЕЛНИКА СЕНТЕ У ПЕРИОДУ ОД 1881. ДО 1888. ГОДИНЕ  

 
I 

Прихвата се иницијатива Цивилног центра „Ци-Фи“ Сента  за постављање спомен бисте Габора 
Гомбоша, градоначелника Сенте у периоду од 1881. до 1888. године. 
 

II 
Спомен биста из поглавља I овог решења ће се подићи на делу тротоара,  испред пословне зграде 
Основног суда Суботица – Судске јединице Сента, која се налази у Сенти, Главни трг бр. 2. 
 

III 
Све активности везане за реализацију послова из поглавља I овог решења предузеће Цивилни 
центар „Ци-Фи“ Сента. 
 

IV 
Средства за реализацију поглавља I овог решења обезбедиће Цивилни центар „Ци-Фи“ Сента. 

 
V 

Ово решење се објављује у „Службеном лситу општине Сента“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА                                 Председник СО Сента 
Број: 350-40/2010-I                                                               Rácz Szabó László, с.р. 
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Садржај: 
 

221. ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 576. 
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УРЕДНИК: Spec. Ана Кочиш Сирке Мак, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 
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годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара, за 
претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета оглашавање је 
бесплатно. 
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