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Р е п у б л и к а  С р б и ј а
Аутономна покрајина Војводина
Скупштина општине СЕНТА
Комисија за утврђивање цена  за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-42/2019-IV-04
Датум: 26.09.2019. године

На  основу  члана  64a  става  22.  и  члана  64  став  6.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(„Службени гласник РС“,  бр.  62/06,  65/08 – др.  закон,  41/09,  112/15,  80/17 и 95/18– др.  закон),
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине СЕНТА (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног
земљишта  у  државној  својини  на  територији  општине  СЕНТА које  је  обухваћено  Годишњим
програмом заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
СЕНТА за 2019. годину за давање у закуп донела је : 

ЗАКЉУЧАК
Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине  СЕНТА у првом кругу за укупно 249 јавних надметања, која су
обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији  општине СЕНТА за 2019. годину и планираних за давање у закуп
по класама и културама, и то:

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj
својини на територији општине СЕНТА је на основу табеле из тачке 1. утврдила почетне цене
за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у
закуп пољопривредног земљиштау државној својини на територији општине  СЕНТА у
првом кругу, односно за укупно 249 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине СЕНТА
за 2019. годину.

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД
ЊИВА 1 311,15 36.576,67
ЊИВА 2 283,14 33.284,01
ЊИВА 3 252,03 29.626,93
ЊИВА 4 224,03 26.335,44
ЊИВА 5 196,02 23.042,77
ЊИВА 6 158,69 18.654,51

ЛИВАДА 1 93,35 10.973,59
ЛИВАДА 2 84,94 9.984,96
ЛИВАДА 3 75,61 8.888,19
ЛИВАДА 4 67,21 7.900,75

ПАШЊАК 1 62,23 7.315,33
ПАШЊАК 2 56,63 6.657,03
ПАШЊАК 3 50,41 5.925,85
ПАШЊАК 4 44,81 5.267,55
ПАШЊАК 5 39,20 4.608,08
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О б р а з л о ж е њ е

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине СЕНТА, образована Решењем Скупштина општине број 020-6/2019-I од
28.02.2019. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по
катастарским општинама на територији  општине СЕНТА, које је обухваћено Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине СЕНТА за 2019.
годину.  Одредбом члана  64a  став  22.  Закона  о  пољопривредном земљишту прописано је  да  је
просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у
државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици
локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена
пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.
      При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина СЕНТА имала јавно надметање за
претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 75,61 евра по
хектару, односно 8.888,20 динара по хектару. 

       Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена
закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по
хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по
хектару.
       Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у првом кругу у
износу од 100% од проcечно постигнуте цене која износи 8.888,20 динара по хектару а која одговара
квалитету ливада 3. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе,
односно за сва јавна надметања  у првом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим
програмом заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
СЕНТА за 2019. годину. 

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у
диспозитиву овог закључка.

ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ 
Јожеф Молнар Чикош с.р.
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На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 18. Одлуке о буџету 
оштине Сента за 2019. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), Председник 
општине дана 05. Септембар 2019. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

I 
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Сента за 2019. годину у 

Разделу 5. Општинска управа 
У оквиру Програма 15.: Локална самоуправа 
Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва, функционална 

класификација 160, извор финансирањљ 01 Приходи из буџета, на позицији 85, економска 
класификација 499000 – текућа буџетска резерва износ од 723.359,67 динара, одобрава се 
прерасподела средстава у укупном износу од 23.359,67 динара, на име Машине и опрема. 

II 
Средства из тачке I овог Решења отвара се нова позиција у оквиру Раздела 5. 

Општинска управа, Глава 5.01 Дечји вртић Снежана, у оквиру Програма 2001.: 
Предшколско образовање и васпитање,  

Пројекат: 2001-02 Пружање услуге боравка деце у предшколској установи, 
позиција 209/1, економска класификација 512000 – Машине и опрема у износу од 
23.359,67 динара. 

III 
Средства су наменског карактера. 

IV 
 О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

Република Србија 
Председник општине 
Број: 400- 48 /2019-II 
Дана: 05. Септембар 2019. године 
Сента Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р. 

138.
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На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 
99/2016,113/2017, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента 
за 2019. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), Председник општине дана 
05. Септембра 2019. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

I 
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу 

члана 8. Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2019. годину у Разделу 5. 
Општинска управа, Глава 5.01 Дечји вртић Снежана, у оквиру Програма 2001.: 
Предшколско образовање и васпитање 

Програмска активност: 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања, позиција 195, економска класификација 512000 – Машине и 
опрема повећава се у износу од 99.400,00 динара. 

у Разделу 5. Општинска управа, Глава 5.01 Дечји вртић Снежана, у оквиру 
Програма 2001.: Предшколско образовање и васпитање 

Програмска активност: 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања, извор финансирање 01, позиција 187, економска класификација 
412000 – Социјални доприноси за запослене умањује се са износом од 99.400,00 динара. 

II 
Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је 

планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 195. 

III 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе општине Сента. 

    IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

Република Србија 
Председник општине 
Број: 400-49 /2019-II 
Дана: 05. Септембар 2019. године 
Сента          Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р. 
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На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 
99/2016,113/2017, 95/2018 и 31/2019) и вези са чланом 32. Одлуке о буџету оштине Сента 
за 2019. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2018) и члана 61. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019), Председник општине дана 
05. Септембра 2019. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

I 
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу 

члана 8. Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2019. годину у Разделу 5. 
Општинска управа, Глава 5.01 Дечји вртић Снежана, у оквиру Програма 2001.: Предшколско 
образовање и васпитање,  

Пројекат: 2001-02 Пружење услуге боравка деце у предшколској установи, позиција 209/1, 
економска класификација 512000 – Машине и опрема повећава се у износу од 840.600,00 динара. 

у Разделу 5. Општинска управа, Глава 5.01 Дечји вртић Снежана, у оквиру Програма 
2001.: Предшколско образовање и васпитање,  

Пројекат: 2001-02 Пружaње услуге боравка деце у предшколској установи, извор 
финансирање 01, позиција 200, економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима 
умањује се у износу од 159.000,00 динара, позиција 202, економска класификација 421000 – 
Стални трошкови умањује се у износу од 310.000,00 динара и позиција 207, економска 
класификација 426000 – Материјал умањује се у износу од 371.600,00 динара 

II 
Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је 

планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 209/1. 

III 

 О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе општине Сента. 

    IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

Република Србија 
Председник општине 
Број: 400-50 /2019-II 
Дана: 05. Септембар 2019. године 
Сента Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. грађ. с.р. 
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На основу чланa 45. став 2. и 3. Закона о водама („Службени глaсник РС”, брoj 30/2010, 
93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. зaкoн), члана 17. став 5. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени глaсник РС”, број 
87/2018), тачке 5. а) Урeдбе o утврђивaњу Oпштeг плaнa зa oдбрaну oд пoплaвa 
(„Службени глaсник РС”, број 18/2019) и члана 66. тачка 13) Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента”, број 4/2019), Општинско веће општине Сента на својој 
седници одржаној дана 27. маја 2019. гoдинe дoнeлo je   

   О Д Л У К У 

 I 
Усваја се Оперативни план одбране од поплава, унутрашњих вода  и леда  на 
водотоковима на територији општине Сента за 2019. годину. 

II 
Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина           Председник Општинског већа општине Сента 
Општина Сента    Рудолф Цегледи, дипл. инг. грађ. с.р. 
Скупштине општине Сента 
Број: 217-8/2019–III 
Дана: 27.05.2019. године 
С е н т а 
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ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине општине Сента 
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