
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 21. ГОДИНА L 

7. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



На основу става 1 и 3 члана 5 Закона о избеглицама ("Службени гласник РС", бр. 18/92, 
"Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Службени гласник РС", бр. 30/2010), члана 12 Закона 
о управљању миграцијама ("Службени гласник РС", бр. 107/2012) и члана 14 става 3 Пословника 
Општинског већа општине Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 1/2009), Општинско веће 
општине Сента, на седници, одржаној 02. септембра 2015. године донело је 

Р   Е   Ш   Е   Њ  Е 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ И 

ТРАЈНА РЕШЕЊА ОПШТИНЕ СЕНТА 

1. Овим решењем врше се измене и допуне Решења о образовању Савета за миграције и трајна
решења општине Сента бр. 020-32/III-2014 од 30.09.2014. године. 

2. У тачки II решења, после тачке 5 додају се нове тачке 6-13 које гласе:
6. Милан Мушкиња, секретар Опранизације Црвеног крста Сента, за члана Савета;
7. Жељко Ђуровић, заменик начелника Полицијске станице Сента, за члана Савета;
8. Срђан Недовић, представник Националне службе за запошљавање – Филијале Сента, за члана

Савета; 
9. Густав Шурјан, директор Дома здравља Сента, за члана Савета;
10. Михаљ Вашаш, директор Сенћанске болнице, за члана Савета;
11. Илдико Копас, директор ДВ “Снежана” Сента, за члана Савета;
12. Габриела Шароши, директор Основне школе “Стеван Сремац” Сента, за члана Савета;
13. Јожеф Бодо, директор ЈКСП Сента,  за члана Савета;

а досадашња тачка 7 постаје тачка 14. 

3. У тачки III решења после алинеје 7 додају се нове алинеје 8-16 које гласе:
- на недељном нивоу извештава Комесаријат за избеглице и миграције о: броју пристиглих 

миграната на територију општине Сента, дужини њуховог задржавања и правцима даљег кретања преко 
свог окружног координатора, као и да прати и врши процену ситуације на терену; 

- да предузме активности како би се створили услови за благовремено реаговање у случају да се 
већи број миграната дуже задржава на територији општине Сента; 

- да пронађе адекватан простор за оснивање транзитних прихватних станица у случају потребе за 
обавезне консултације са Комесаријатом за избеглице и миграције; 

- да идентификује објекте за евентуални смештај миграната на територији општине Сента уз 
обавезну консултацију са Комесаријатом за избеглице и миграције (да утврде власника, капацитет, 
стање и инфраструктуру опремљености објеката, као и процену средстава која треба уложити да би се 
објекат довео у функцију); 

- да одреди лица испред свих надлежних институција која ће бити задужена за поједине мере у 
случају повећаног прилива миграната; 

- да уколико је потребно предузме потребне мере на хигијенској, санитарној, социјалној и свакој 
другој врсти заштите миграната и становништва; 

- да своје активности координира са Комесаријатом за избеглице и миграције; 
- да у случају потребе, на захтев Комесаријата, омогуће да повереници за избеглице и мигранте и 

радници у повереништвима буду стављени на располагање Комесаријату за избеглице и миграцијем а у 
складу са потребама и распоређени на територији Републике Србије. 

- да се одазову обукама које ће организовати Комесаријат. 

4. Тачка V решења мења се и гласи: “Овај Савет се образује на мандатни период од четири
године.” . 

5. Ово решење се објављује у “Службеном листу општине Сента”.

135.
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О б р а з л о ж е њ е: 
 

Према члану 5 Закона о избеглицама ("Службени гласник РС", бр. 18/92, "Службени лист СРЈ", 
бр. 42/2002 - одлука СУС и "Службени гласник РС", бр. 30/2010), стручне и друге послове који се 
односе на забрињавање, повратак и интеграцију избеглица утврђене овим законом и с њима повезане 
управне послове обавља Комесаријат за избеглице, као посебна организација (у даљем тексту: 
Комесаријат).Надлежни орган у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе образује посебна 
тела, ради обављања организационих и других послова везаних за забрињавање, повратак и интеграцију 
избеглица на њиховој територији. 

Према члану 12 Закона о управљању миграцијама ("Службени гласник РС", бр. 107/2012), ради 
обављања саветодавних послова у вези са управљањем миграцијама на територији аутономне покрајине 
и јединице локалне самоуправе, надлежни орган у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе 
образује покрајински, односно локални савет за миграције (у даљем тексту: Савет за миграције). Савет 
за миграције обавља послове који се односе на: праћење и извештавање Комесаријата о миграцијама на 
територији аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе; предлагање програма, мера и планова 
активности које треба предузети ради ефикасног управљања миграцијама на њиховим територијама; 
друге послове у области управљања миграцијама, у складу са законом.  

Савет за миграције, чији се састав уређује актом о његовом образовању, по правилу чине 
представници извршног органа јединице локалне самоуправе (председник општине/градоначелник или 
члан општинског/градског већа), центра за социјални рад, полицијске управе, службе за запошљавање, 
повереник и представник општинске, односно градске управе. Надлежни орган у аутономној покрајини 
и јединици локалне самоуправе који образује Савет за миграције може одлучити да у његовом раду, 
поред представника наведених у ставу 3. овог члана, учествују и представници установа надлежних за 
послове здравља и образовања, представник удружења за питања од значаја за област миграција и друга 
лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама на територији за коју је надлежан.  
Савет за миграције, на захтев Комесаријата, доставља Комесаријату извештај о предузетим мерама и 
другим питањима из области управљања миграцијама на територији за коју је основан. 

На основу горе наведених законских одредаба, а по инструкцији Комесаријата за избеглице и 
миграције број 019-3410/3 од 26.08.2015. године, Општинско веће општине Сента донело је решење као 
у диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Општинско веће  општине Сента 
Број: 020-43/2015-III                                                          
Дана: 02. септембар 2015. године  
С е н т а 

 
Председник Општинског већа  општине Сента 

 
Рудолф Цегледи  с. р. 
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног 
органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини („Службени лист општине Сента“, број 02/2007), председник општине Сента је 
дана 02.09.2015.  године, донео 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

У ОПШТИНИ СЕНТА 
и расписује  

О Г Л А С  
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ У ПРВОМ КРУГУ 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ  

I  
- Предмет јавног надметања - 

1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Сента у следећим
катастарским општинама:

Почетна 
цена 

Депозит 10 
%  (дин) 

Период 
закупа КО 

Број 
јавног 

надметања 

Површина 
(ха, ари, м²) 

( дин / ха) (год) 
Сента 1 5,9511 2.000,00 1.190,22 1 година 
Сента 2 1,6475 2.000,00 329,50 1 година 
Сента 3 19,7233 2.000,00 3.944,66 1 година 
Сента 4 15,3588 2.000,00 3.071,76 1 година 
Сента 5 2,1118 2.000,00 422,36 1 година 
Сента 6 4,2286 2.000,00 845,72 1 година 
Сента 7 0,5190 2.000,00 103,80 1 година 
Сента 8 1,2504 17.000,00 2.125,68 1 година 
Сента 9 0,1776 29.500,00 523,92 1 година 
Сента 10 0,1052 29.500,00 310,34 1 година 
Сента 11 0,3875 3.000,00 116,25 1 година 
Сента 12 0,1910 27.500,00 525,25 1 година 
Сента 13 0,2691 18.000,00 484,38 1 година 
Сента 14 0,1838 29.500,00 542,21 1 година 
Сента 15 47,3685 1.000,00 4.736,85 1 година 
Сента 16 44,5326 1.000,00 4.453,26 1 година 
Сента 17 6,3320 1.500,00 949,80 1 година 
Сента 18 13,9463 1.500,00 2.091,95 1 година 
Сента 19 0,1920 17.500,00 336,00 1 година 
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Сента 20 1,1511 17.500,00 2.014,43 1 година 
Сента 21 2,1414 17.500,00 3.747,45 1 година 
Сента 22 2,0000 17.500,00 3.500,00 1 година 
Сента 23 6,0617 3.000,00 1.818,51 1 година 
Сента 24 5,4400 17.500,00 9.520,00 1 година 
Сента 25 22,8667 17.500,00 40.016,73 1 година 
Сента 26 29,0852 17.500,00 50.899,10 1 година 
Сента 27 0,4460 17.500,00 780,50 1 година 
Сента 28 58,5516 2.000,00 11.710,32 1 година 
Сента 29 12,0550 2.000,00 2.411,00 1 година 
Сента 30 12,9058 2.000,00 2.581,16 1 година 
Сента 31 24,2115 2.000,00 4.842,30 1 година 
Сента 32 7,3436 2.000,00 1.468,72 1 година 
Сента 33 11,5155 2.000,00 2.303,10 1 година 
Сента 34 7,5196 27.000,00 20.302,92 1 година 
Сента 35 4,0145 12.000,00 4.817,40 1 година 
Сента 36 2,2846 12.000,00 2.741,52 1 година 
Сента 37 6,5255 17.500,00 11.419,63 1 година 
Сента 38 9,2422 17.500,00 16.173,85 1 година 
Сента 39 8,9414 10.000,00 8.941,40 1 година 
Сента 40 4,3605 17.500,00 7.630,88 1 година 
Сента 41 8,6567 17.500,00 15.149,23 1 година 
Сента 42 4,2315 17.500,00 7.405,13 1 година 
Сента 43 1,9431 10.000,00 1.943,10 1 година 
Сента 44 0,4182 29.500,00 1.233,69 1 година 
Сента 45 3,2431 29.500,00 9.567,15 1 година 
Сента 46 5,8871 29.500,00 17.366,95 1 година 
Сента 47 2,3051 29.500,00 6.800,05 1 година 
Сента 48 1,2857 27.500,00 3.535,68 1 година 
Сента 49 0,2829 12.000,00 339,48 1 година 
Сента 50 1,1245 27.000,00 3.036,15 1 година 
Сента 51 38,4318 17.000,00 65.334,06 1 година 
Сента 52 12,0040 15.000,00 18.006,00 1 година 
Сента 53 6,1706 15.000,00 9.255,90 1 година 
Сента 55 69,4454 27.000,00 187.502,58 1 година 
Сента 56 72,2065 27.000,00 194.957,55 1 година 
Сента 57 91,8222 27.500,00 252.511,05 1 година 
Сента 58 58,3248 27.500,00 160.393,20 1 година 
Сента 59 100,2422 27.500,00 275.666,05 1 година 
Сента 60 97,0682 27.500,00 266.937,55 1 година 
Сента 61 79,2808 27.500,00 218.022,20 1 година 
Сента 62 37,4431 27.500,00 102.968,53 1 година 
Сента 63 29,6200 27.500,00 81.455,00 1 година 
Сента 64 43,7553 27.500,00 120.327,08 1 година 
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Сента 65 32,2937 27.500,00 88.807,68 1 година 
Сента 66 31,2763 27.500,00 86.009,83 1 година 
Сента 67 25,9252 27.500,00 71.294,30 1 година 
Сента 68 62,7359 27.000,00 169.386,93 1 година 
Сента 69 59,7464 27.500,00 164.302,60 1 година 
Сента 70 62,0638 27.500,00 170.675,45 1 година 
Сента 71 62,4512 27.500,00 171.740,80 1 година 
Сента 72 73,6980 27.000,00 198.984,60 1 година 
Сента 73 79,8162 27.500,00 219.494,55 1 година 
Сента 74 109,4151 27.500,00 300.891,53 1 година 
Сента 75 64,3971 27.500,00 177.092,03 1 година 
Сента 76 62,1629 27.500,00 170.947,98 1 година 
Сента 77 59,5576 27.000,00 160.805,52 1 година 
Сента 78 54,0000 27.500,00 148.500,00 1 година 
Сента 79 81,9524 27.500,00 225.369,10 1 година 
Сента 80 57,4364 27.500,00 157.950,10 1 година 
Сента 81 66,7741 27.500,00 183.628,78 1 година 
Сента 82 55,3553 27.500,00 152.227,08 1 година 
Сента 83 65,7065 27.000,00 177.407,55 1 година 
Toрњош 84 59,8830 27.000,00 161.684,10 1 година 
Toрњош 85 125,2955 27.000,00 338.297,85 1 година 
Toрњош 86 134,7729 27.000,00 363.886,83 1 година 
Toрњош 87 125,2678 27.000,00 338.223,06 1 година 
Toрњош 88 122,8254 27.000,00 331.628,58 1 година 
Toрњош 89 3,3538 27.000,00 9.055,26 1 година 
Toрњош 91 47,2120 27.000,00 127.472,40 1 година 
Toрњош 92 1,7912 27.000,00 4.836,24 1 година 
Toрњош 93 1,4540 27.000,00 3.925,80 1 година 
Toрњош 94 0,8950 27.000,00 2.416,50 1 година 
Toрњош 95 1,0277 27.000,00 2.774,79 1 година 
Toрњош 96 42,5238 27.000,00 114.814,26 1 година 
Toрњош 98 81,6075 27.000,00 220.340,25 1 година 
Toрњош 99 91,1940 27.000,00 246.223,80 1 година 
Toрњош 100 5,0000 27.000,00 13.500,00 1 година 
Toрњош 101 49,9244 27.000,00 134.795,88 1 година 

УКУПНО 3.229,1244
Лицитациони корак износи 500 динара. 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по
катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима 
(комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине 
Сента, у Андрушко сали сваког радног дана од 8 до 12 часова.  
Контакт особа је Золтан Леваи, тел.: 024/655-463. 
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3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може
позивати на његове физичке недостатке. 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:
за КО Сента дана 08.09.2015. године од 9 часова 
за КО Торњош дана 09.09.2015. године од 9 часова 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по 
било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп 
ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у
државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе. 

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II  
– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног
земљишта у држвној својини има: 

- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на 
територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има 
активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем у катастарској општини на којој 
се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха 
пољопривредног земљишта у истој катастарској општини. 

- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има  
активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање, са  пребивалиштем на територији јединице локалне 
самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у 
државној својини које је предмет закупа. 

-  правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има 
активан статус, које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у катастарској 
општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на 
територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина. 

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује
фотокопијама следећих докумената:  

- доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног 
регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица 

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће 
године 
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- доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у катастарској 
општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа за физичка лица, 

- доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем 
које је предмет закупа за физичка лица, 

- доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у 
КО у којој се налази предметно надметање, 

- доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО. 

3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале
докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног 
надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног 
надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за 
спровођење поступка јавног надметања.  

4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном
надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 

5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од
стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре 
почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног 
понуђача на јавном надметању .  

6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, 
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Сента број:  
840-694804-52 

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу 
закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не 
враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и 
дисциплине. 

8. Правно, односно физичко лице које учествује на јавном надметању, може да
закупи највише до 100 ха земљишта које је предмет закупа, осим за надметања чија је 
површина већа од 100 ха.  

Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја животиња, има 
право да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до површине  
пољопривредног земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз 
ограничење из става 1. 

9. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно
је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране 
цене. Надметање се наставља после уплате депозита. 

10. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена
најмање  једна пријава. 

11. Право учешћа на јавном надметању у првом кругу немају правна и физичка
лица која су право учешћа на јавном надметању у првом кругу, по Годишњем програму 
текуће године, већ искористила у другој јединици локалне самоуправе, односно у 
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другом месту пребивалишта на територији Републике Србије и имају важећи уговор, по 
том основу, са Министарством пољопривреде и заштите животне средине.  

12. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све 
обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у 
државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног 
земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног 
надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп. 

III 
– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 доказ о уплати депозита
 доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног

регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће

године,
 доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта физичког лица у

катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа,
 доказ о власништву пољопривредног земљишта физичког лица које се граничи са

земљиштем које је предмет закупа,
 доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у

којој се налази предметно надметање,
 доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.

Доказ о власништву пољопривредног земљишта је извод из јавне евиденције о 
непокретности не старији од шест месеци. 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са 
адресом општине, се могу преузети сваког радног дана  од 7 до 15 часова у канцеларији 
бр. 76. Општине Сента. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем 
формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: 

На предњој страни: 
 Општина Сента, Главни трг бр 1., Комисији за спровођење поступка

давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
 Број јавног надметања  (навести и КО)

На задњој страни: 
 име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. Уколико се 
једно физичко или правно лице јави на више лицитационих јединица, у једној коверти 
треба да буде комплетна документација, а у другим ковертама на пријави треба да се 
назначи где се налазе оригинални документи. 
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IV 
– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 
18.09.2015. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу 
Oпштинске управе Општине Сента до наведеног рока, без обзира на начин достављања. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

V  
– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се 
у згради Општине Сента, Главни трг 1., Андрушко сала и то: 

дана 21.09.2015. године са почетком у 9 часова за К.О. Сента и то до лицитационе 
јединице број 53 и 
дана 22.09.2015. године са почетком у 9 часова за К.О. Сента и за К.О. Торњош, 
односно од лицитационе јединице 55 до 101. 

VI 
- Плаћање закупнине - 

Закупнина ће бити прерачуната у Евре по средњем курсу Народне банке Србије 
на дан јавне лицитације.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 

VII 
– Средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности 
одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о 
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ 
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне 
средине преко Oпштинске управе Општине Сента. 

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину 
најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву 
годину закупа доставља и : 

 гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или

 уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
 доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство

обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се 
раскида, а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.  
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Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“,  на огласној табли 
Општинске управе Сента и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок 
за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА СЕНТА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Рудолф Цегледи с. р. 
Број: 320-17/2015-II                
Дана: 02.09.2015. године 
С е н т а
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Садржај: 
 

135. 
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ И ТРАЈНА РЕШЕЊА ОПШТИНЕ СЕНТА 
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136. 
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ 
СЕНТА 
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ИЗДАВАЧ: 
Одељење  за   скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

Карољ Кермеци, дипл. правник, 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 скупштинске и извршне послове 

ТИРАЖ: 200 ком. 
 




