СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

БРОЈ 21. ГОДИНА LV
11. МАЈА 2020. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

62.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично
тумачење и 68/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) и члана
4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике
донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила
(„Службени гласник РС”, бр. 65/2020), Изборна комисија општине Сента, на
седници одржаној 11. 05. 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА, КОЈИ СУ
РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ
1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за
одборнике Скупштине општине Сента који су расписани 4. марта
2020. године, почев од дана доношења овог решења.
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени
Законом о локалним изборима и другим прописима који се
примењују на изборе у Скупштини општине Сента и Роковником
за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за
одборнике Скупштине општине Сента, расписаних за 26. април
2020. године.
4. Изборна комисија општине Сента ће посебним актом дефинисати
истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом
одржавања избора из тачке 2. овог решења.
5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и
председнику Скупштине општине Сента.
6. Ово решење ступа на снагу даном доношења и треба га објавити у
„Службеном листу општине Сента”.
Образложење
Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео
одлуку којом је расписао изборе за одборнике у Скупштини општине Сента за
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26. април 2020. године („Службени гласник РС”, бр. 19/2020). У складу са том
одлуком Изборна комисија општине Сента је спроводила изборне радње
прописане законом.
Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020.
године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и
председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике
Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз
супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о
мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020.
године.
Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на
снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике,
посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина
општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се
спровођење изборних радњи наставити по престанку ванредног стања.
У складу са наведеним, Изборна комисија општине Сента је дана 16.
03. 2020. године донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу
избора за одборнике Скупштине општине Сента, расписаних за 26. април 2020.
године („Службени лист општине Сента“, број 4/2020).
Народна скупштина је 6. маја 2020. године донела Одлуку о укидању
ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 65/2020).
Истога дана Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба
које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног
стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС”, бр.
65/2020). Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне
комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења
изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике,
посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина
општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да
утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у
складу са временом наставка спровођења изборних радњи.
Председник Народне скупштине је дана 10. маја 2020. године донела
Одлуку о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина
градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС”,
бр. 68/2020) која је истог дана ступила на снагу објављивањем у „Службеном
гласнику Републике Србије”. Овом одлуком, као датум одржавања избора за
одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији
одређен је 21. јун 2020. године.
Предложено је да ово Решење ступа на снагу даном доношења из
разлога хитности, пошто је неопходно да се обезбеди потребно време за вршење
свих изборних радњи.
У складу са наведеним, Изборна комисија општине Сента, као орган
надлежан за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Сента,
донела је решење како је наведенo у диспозитиву.
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Упутство о правном средству: Против овог решења може се
поднети приговор Изборној комисији општине Сента у року од 24 часа од дана
доношења Решења.
Број: 013-5-20/2020-IV
У Сенти, дана 11. 05. 2020. године
Изборнa комисијa општине Сента

Председница комисије
Едит Шарњаи Рожа, дипл. правник с. р.
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63.

На основу члана 6., члана 59. став 2. и члана 62. став 1. Одлуке о уређењу и одржавању
гробља и сахрањивању („Сл. лист општине Сента" бр. 11/98. 12/2000. 6/2005, 7/2010, 15/2014) и
члана 29. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Сл. лист општине Сента" бр.
26/2016), директор Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, Бодо Јожеф, дана 17.03.2020.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПОЈЕДИНИХ ГРОБНИХ МЕСТА ЗАПУШТЕНИМ
И О ЕВЕНТУАЛНОМ ПРЕКОПАВАЊУ ЗАПУШТЕНИХ ГРОБНИХ МЕСТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКОГ ГРОБЉА У СЕНТИ
Члан 1.

Обавештавају се закупци гробних места наведених у овој Одлуци, односно сродници
покојника који почивају у њима, да ће се. уколико се у року од 6 месеци од објављивања ове
Одлуке у Службеном листу општине Сента не јаве надлежној служби Јавног комуналностамбеног предузећа Сента. односно не изврше неопходне радње на одржавању гробова, гробна
места, односно гробнице. прогласити запуштеним.
Обавештавају се лица из става 1. овог члана да, уколико се не јаве надлежној служби
Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента у року од 6 месеци од објављивања ове Одлуке у
Службеном листу општине Сента, Јавно комунално-стамбено предузеће Сента има право да,
по потреби, изврши прекопавање гробних места која су проглашена запуштеним, односно да их
поново изда у закуп.
Члан 2.
ЗАПУШТЕНЕ ГРОБНИЦЕ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ
•
•

•
•

Парцела бр. 9. пут 3, 1. ред
Маткович Лајош. Маткович Ида. Маткович Илонка; вишеособна;
Парцела бр. 10. пут 10, 1. ред
Мештер Ана (живела 82 године), Мештер Јожеф (живео 3 месеца), Киш Хари Киш
Гизела (живела 42 године) преминула 18. јануара 1894. године; крипта;
Парцела бр. 15. пут 8, 1. ред
Хусак Ференц 1851-1925, Балог Ева 1885-1944; вишеособна;
Парцела бр. 16. пут 8, 1. ред
поред гробног места Писар Јене; безимена; вишеособна.
Члан 3.

Проглашавање гробних места запуштеним. односно њихово евентуално прекопавање и
поновно давање у закуп, ступа на снагу 6 месеци након објављивања ове Одлуке у Службеном
листу општине Сента.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Сента. у једном дневном листу и на
званичној интернет страници Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента.
ДИРЕКТОР
Бодо Јожеф, дипл. инж. маш.
ЈКСП Сента
Број:
01-408-14/2020
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Садржај:
62.

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА,
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ
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63.

ОДЛУКA О ПРОГЛАШЕЊУ ПОЈЕДИНИХ ГРОБНИХ МЕСТА ЗАПУШТЕНИМ И
О ЕВЕНТУАЛНОМ ПРЕКОПАВАЊУ ЗАПУШТЕНИХ ГРОБНИХ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКОГ ГРОБЉА У СЕНТИ
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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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