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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Председник општине 
Број: 320-23/2020-II 
Датум: 15.7.2020. године 
С     е     н     т     а 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. 
закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др. закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 
111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Председник општине Сента, расписује јавни позив свим 
физичким и правним лицима, којим обавештава: 

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, 
пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном 
земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и 
налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и 

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих 
животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, 
који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање 
једну годину (у даљем тексту: сточарство), 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном 
земљишту у државној својини на територији општине Сента за 2021. годину, до дана 31. октобра 2020. 
године. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над 
пољопривредном инфраструктуром je : 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном
инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу
(доставља подносилац захтева);

2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:
а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена
у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или
б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о
рачуноводству за правно лице, за и пољопривредну нфраструктуру која није укњижена у јавној
евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или
в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона
улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно
купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло
пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац
захтева).

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у

активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

67.
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II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je: 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица,
односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у
активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац
објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:

a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун ( изузев за
коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за територију АП
Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство – за животиње у
систему уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за животиње које нису у систему 
уматичења (доставља подносилац захтева). 

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује  број условних грла која 
обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и 
извозу животиња) 

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се
налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од
стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних
органа који су неопходни за реализацију јавног позива;

6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког лица, односно
одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном
одговорношћу, која садржи:

- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији 
локалне самоуправе на којој је поднео захтев, 

- списак повезаних лица  (назив правног лица са матичним бројем/име презиме физичког лица, 
сродство и ЈМБГ) 
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, 
супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код 
правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 
25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)  

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног
земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне
самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног
земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. (прибавља јединица
локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац
захтева )
Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим

лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних 
лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне 
самоуправе где се налази објекат, односно животиње. 

Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу 
пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2020. године, 
поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно за остваривање права пречег 
закупа по основу сточарства Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције најкасније до 1. 
септембра 2020. године.  

Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља 
до 31. октобра 2020. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове 
парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, 
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пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.); 
Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица локалне 

самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2020. године. 
Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу 

сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у 
државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се 
врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину 
пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту. 

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто 
правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног 
газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.  

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту 
животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3. 

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, 
ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да 
буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о 
јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у 
висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају 
редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.  

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до 
промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у 
закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова, у просторијама Одсека за 
привреду и локални економски развој Општинске управе Сента, Сента, Главни трг 1, II спрат, канцеларија 
бр. 76 или са сајта www.zenta-senta.co.rs. 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 
2020. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се 
неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен. 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у 
затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по 
основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2021. годину“ или „Захтев за остваривање права 
пречег закупа по основу сточарства за 2021. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на  територији општине Сента, на 
адресу: Одељење за привреду и локални економски развој Општинска управа Сента, Сента, Главни трг 1, 
на полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева. 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Короди Михаљ, телефон: 
024/655-463, e-mail: misi@zenta-senta.co.rs или лично у просторијама Одељења за привреду и локални 
економски развој Општинске управе Сента, Сента, Главни трг 1, II спрат, канцеларија бр 76. 

Овај јавни позив објавити у „Службеном листу општине Сента“, на огласној табли Општинске 
управе Сента и месних канцеларија, и на интернет страници општине Сента. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
       Рудолф Цегледи с.р. 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Председник општине 
Број: 320-24/2020-II 
Датум: 15.7.2020. године 
С     е     н     т     а 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. 
Закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/18-др. закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и 
на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 
111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Председник општине Сента, расписује јавни позив којим 
обавештава: 

-     образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се 
 може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је 

   примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара; 
- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe  

    за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног 
 земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000  

   хектара; 
-   правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства; 

да доставе потребну документацију ради остваривања права коришћења без плаћања накнаде 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сента за 2021. годину, до дана 
31. октобра 2020. године.

Потребна документација: 
1) Захтев  за  остваривање  права коришћења  без  плаћања  накнаде  потписан  од стране

одговорног лица
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од

шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе;

3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног  земљишта  у државној својини
већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту)
на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију  из  овог јавног  позива,  у неовереним 
копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава  право  да  у  случају  потребе 
затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова, у просторијама Одељења 
за привреду и локални економски развој Општинске управе Сента, Сента, Главни трг 1, II спрат, 
канцеларија бр. 76 или са сајта www.zenta-senta.co.rs. 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 
2020. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се 
неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног. 
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Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у 
затвореној коверти са назнаком на предњој страни: Право коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини без плаћања накнаде за 2021. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења коришћења пољопривредног земљишта на  територији општине 
Сента за 2021. годину, на адресу: Одељење за привреду и локални економски развој Општинска 
управа Сента, Сента, Главни трг 1, на полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса 
подносиоца захтева. 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Короди Михаљ, телефон: 
024/655-463, e-mail: misi@zenta-senta.co.rs или лично у просторијама Одељења за привреду и локални 
економски развој Општинске управе Сента, Сента, Главни трг 1, II спрат, канцеларија бр 76. 

Овај јавни позив објавити у „Службеном листу општине Сента“, на огласној табли Општинске 
управе Сента и месниx канцеларија, и на интернет страници општине Сента. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
         Рудолф Цегледи 
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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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и вези са 
Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 
22/2019) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
04/2019), Председник општине дана 20. фебруара 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о повећању апропријације 

I 
На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента- Програм 9: Основно образовање и васпитање- Пројекат 2002-01 
Санација зграде школе Турзо Лајош у Сенти, Функција 912, извор финансирања 07- 
Трансфере од других нивоа власти, позиција 185, економска класификација 511- Зграде и 
грађевински објекти повећава се са износом од 4.914.701,72 динара. 

   II 
Сходно 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, 68/2015, др. Закон, 
103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) Капитални наменски трансфери, у 
ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (конто: 733251) повећава се са 
износом од 4.914.701,72 динара. 

      III 
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

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

управе општине Сента. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општине Сента 
Председник Општине 
Број: 400- 9/2020-II 
Дана: 20. фебруара 2020. године 
Сентa         Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. Грађ.c.p. 

69.

437



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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и вези са 
Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 
22/2019) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
04/2019), Председник општине дана 25. фебруара 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о повећању апропријације 

I 
На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента- Програм 9: Основно образовање и васпитање- Пројекат 2002-01 
Санација зграде школе Турзо Лајош у Сенти, Функција 912, извор финансирања 07- 
Трансфере од других нивоа власти, позиција 185, економска класификација 511- Зграде и 
грађевински објекти повећава се са износом од 2.303.855,22 динара. 

   II 
Сходно 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, 68/2015, др. Закон, 
103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) Капитални наменски трансфери, у 
ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (конто: 733251) повећава се са 
износом од 2.303.855,22 динара. 

      III 
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

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

управе општине Сента. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општине Сента 
Председник Општине 
Број: 400- 11/2020-II 
Дана: 25. фебруара 2020. године 
Сентa         Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. Грађ.c.p. 
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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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и вези са 
Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 
22/2019) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
04/2019), Председник општине дана 31. марта 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

I. 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација Одлуке о буџету 
општине Сента за 2020. годину. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 
Активност 0602-0009-  Текућа буџетска резерва, извор финансирања 01, позиција 

92, економска класификација 499 – Средства резерве умањује се за износом од 5.000,00 
динара. 

У оквиру Програма 16.: Политички систем локалне самоуправе 
Активност 2101-0001- Функционисање скупштине, извор финансирања 01, позиција 

5/1, отвара се економска класификација 426 – Материјал повећава се за износом од 
5.000,00 динара. 

  II. 

Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је 
планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 5/1. 

             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- 12/2020-II   
Дана: 31. марта 2020. године 
Сента         Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. грађ.c.p. 
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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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и вези са 
Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 
22/2019) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
04/2019), Председник општине дана 31. марта 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

I. 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација Одлуке о буџету 
општине Сента за 2020. годину. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 
Активност 0602-0009-  Текућа буџетска резерва, извор финансирања 01, позиција 

92, економска класификација 499 – Средства резерве умањује се за износом од 5.000,00 
динара. 

У оквиру Програма 16.: Политички систем локалне самоуправе 
Активност 2101-0002- Функционисање извршних органа, извор финансирања 01, 

позиција 19/1, отвара се економска класификација 426 – Материјал повећава се за износом 
од 5.000,00 динара. 

  II. 

Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је 
планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 19/1. 

             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- 14/2020-II   
Дана: 31. марта 2020. године 
Сента         Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. грађ.c.p. 
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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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и вези са Одлуке 
буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 22/2019) и члана 61. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 04/2019), Председник општине 
дана 31. марта 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

I 
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација Одлуке о буџету општине 

Сента за 2020. годину. 

У оквиру Програма 11.: Социјална и дечја заштита 
Програмска активност: 0901- П2- Превоз ученика средњошколаца, извор финансирања 01, 

позиција 45, економска класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета умањује се 
за износ од 320.000,00 динара. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 
Програмска активност: 0602-0014- Управљање у ванредним ситуацијама, извор 

финансирања 01, позиција 102, економска класификација 426- Материјал повећава се за износом 
од 320.000,00 динара. 

II 

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

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

Република Србија 
Председник општине 
Број: 400- 13/2020-II 
Дана: 31. марта 2020. године 
Сента        Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. грађ.c.p. 
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На основу члана 61. став 13 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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) у вези са Одлуке 
буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 22/2019) и члана 61. 
став 1., тачка 3. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 04/2019), 
Председник општине дана 07. априла 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о преносу средстава у текућу буџетску резерву 

I 
Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација Одлуке о буџету општине 

Сента за 2020. годину. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 
Пројекат: 0606- П8- Капитално одржавање и текуће поправке објеката у својини општине 

Сента, извор финансирања 13, позиција 90, економска класификација 511- Зграде и грађевински 
објекти умањује се за износ од 2.400.000,00 динара. 

У оквиру Програма 13.: Развој културе и информисања 
Пројекат: 1201- П9- Постављање споменика у општини Сента, извор финансирања 01, 

позиција 181, економска класификација 424- Специјализоване услуге умањује се за износ од 
3.400.000,00 динара. 

У оквиру Програма 13.: Развој културе и информисања 
Пројекат: 1201- П9- Постављање споменика у општини Сента, извор финансирања 01, 

позиција 182, економска класификација 515- Нематеријална имовина умањује се за износ од 
600.000,00 динара. 

У оквиру Програма 9.: Основно образовање и васпитање 
Пројекат: 2002- П5- Израда пројектне документације за санацију зграде Основна Школа 

Стеван Сремац у Сенти, извор финансирања 01, позиција 186, економска класификација 511- 
Зграде и грађевински објекти умањује се за износ од 2.000.000,00 динара. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 
Програмска активност: 0602-0009- Текућа буџетска резерва, позиција 92, економска 

класификација 499- средстава резерва, извор финансирања 01 повећава се за износом од 
6.000.000,00 динара, а извор 13 повећава се за износом од 2.400.000,00 динара. 
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II 

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

           III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

Република Србија 
Председник општине 
Број: 400- 15/2020-II 
Дана: 07. априла 2020. године 
Сента        Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. грађ.c.p. 
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На основу члана 61. и 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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и на основу 
члана 17. Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, 
бр. 22/2019) и члана 61. став 1., тачка 3. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 07. априла 2020. године доноси следеће 

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

I. 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација Одлуке о буџету 
општине Сента за 2020. годину. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 
Активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, позиција 92, економска 

класификација 499 – Средства резерве, извор финансирања 01 умањује се са износом од 
6.000.000,00 динара, а извор финансирања 13 умањује се са износом од 2.400.000,00 
динара. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 
Активност 0602-0014- Управљање у ванредним ситуацијама, отвара се позиција 

102/1, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, извор 
финансирања 01 повећава се са износом од 6.000.000,00 динара, а извор финансирања 13 
повећава се са износом од 2.400.000,00 динара. 

  II. 

Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је 
планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 102/1. 

             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- 16/2020-II   
Дана: 07. априла 2020. године 
Сента         Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. грађ.c.p. 
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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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и вези са 
Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 
22/2019) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
04/2019), Председник општине дана 23. априла 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о повећању апропријације 

I 
На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента- Програм 9: Основно образовање и васпитање- Пројекат 2002-01 
Санација зграде школе Турзо Лајош у Сенти, Функција 912, извор финансирања 07- 
Трансфере од других нивоа власти, позиција 185, економска класификација 511- Зграде и 
грађевински објекти повећава се са износом од 2.672.285,64 динара. 

   II 
Сходно 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, 68/2015, др. Закон, 
103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) Капитални наменски трансфери, у 
ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (конто: 733251) повећава се са 
износом од 2.672.285,64 динара. 

      III 
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

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

управе општине Сента. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општине Сента 
Председник Општине 
Број: 400- 17/2020-II 
Дана: 23. априла 2020. године 
Сентa         Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. Грађ.c.p. 
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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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и вези са Одлуке 
буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 22/2019) и члана 61. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 04/2019), Председник општине 
дана 5. маја 2020. 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 2020. годину у Разделу 5. Општинска управа. 

У оквиру Програма 8.: Предшколско образовање и васпитање- Д.В. Снежана 
Програмска активност: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања, позиција 188, извор финансирања 01, економска класификација 411- 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) умањује се за износом од 200.000,00 динара, и 
позиција 189, извор финансирања 01, економска класификација 412- Социјални добриноси на 
терет послодавца умањује се за износом од 50.000,00 динара.  

У оквиру Програма 13.: Развој културе и информисања – Историјски Архив 
Програмска активност: 1201-0001- Функционисање локалних установа културе, позиција 

297, извор финансирања 01, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) повећава се за износом од 200.000,00 динара, и позиција 298, извор финансирања 01, 
економска класификација 412- Социјални добриноси на терет послодавца повећава се за износом 
од 50.000,00 динара. 

II 

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

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

Република Србија 
Председник општине 
Број: 400- 18/2020-II 
Дана: 5. маја 2020. године 
Сента          Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. грађ.c.p. 
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На основу члана 69. став 2 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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и на основу 
члана 17. Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, 
бр. 22/2019) и члана 61. став 1., тачка 3. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 15. маја 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о повећању апропријације 

I 
На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента- Програм 9: Основно образовање и васпитање- Пројекат 2002-01 
Санација зграде школе Турзо Лајош у Сенти, Функција 912, извор финансирања 07- 
Трансфере од других нивоа власти, позиција 185, економска класификација 511- Зграде и 
грађевински објекти повећава се са износом од 2.117.251,44 динара. 

   II 
Сходно 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, 68/2015, др. Закон, 
103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) Капитални наменски трансфери, у 
ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (конто: 733251) повећава се са 
износом од 2.117.251,44 динара. 

      III 
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

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

управе општине Сента. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општине Сента 
Председник Општине 
Број: 400- 19/2020-II 
Дана: 15. маја 2020. године 
Сентa         Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. Грађ.c.p. 

78.
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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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и вези са 
Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 
22/2019) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
04/2019), Председник општине дана 03. јуна 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о повећању апропријације 

I 
На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента- Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе- Пројекат 0602-
04 Санација уличних фасада градске куће Сента- I. фаза, Функција 620, извор 
финансирања 07- Трансфере од других нивоа власти, позиција 155/1, економска 
класификација 511- Зграде и грађевински објекти повећава се са износом од 4.500.000,00 
динара. 

   II 
Сходно 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, 68/2015, др. Закон, 
103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) Капитални наменски трансфери, у 
ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (конто: 733251) повећава се са 
износом од 4.500.000,00 динара. 

      III 
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

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

управе општине Сента. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општине Сента 
Председник Општине 
Број: 400-21/ 2020-II 
Дана: 03. јуна 2020. године 
Сентa         Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. Грађ.c.p. 
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448



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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и вези са 
Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 
22/2019) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
04/2019), Председник општине дана 03. јуна 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о повећању апропријације 

I 
На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента- Програм 11: Социјална и дечја заштита- Активност 0901-0001 
Једнократне помоћи и други облици помоћи, Функција 070, извор финансирања 07- 
Трансфере од других нивоа власти, позиција 53, економска класификација 472- Накнаде за 
социјалну заштиту повећава се са износом од 180.000,00 динара. 

   II 
Сходно 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, 68/2015, др. Закон, 
103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) Текући наменски трансфери, у 
ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина (конто: 733156) повећава се са 
износом од 180.000,00 динара. 

      III 
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

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

управе општине Сента. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општине Сента 
Председник Општине 
Број: 400-22/ 2020-II 
Дана: 03. јуна 2020. године 
Сентa         Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. Грађ.c.p. 
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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, 68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и 
вези са Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине 
Сента“, бр. 22/2019) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 09. јуна 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

о промени апропријације 

I. 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу. 
Посебног дела Одлуке о буџету општине Сента за 2020. годину у Разделу 5. Општинска 
управа. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 
Програмска активност: 0602-0004- Општинско правобранилаштво, позиција 32, извор 
финансирања 01,  економска класификација 421- Стални трошкови умањује се за износ 
од 12.100,00 динара, позиција 33, извор финансирања 01, економска класификација 422- 
Трошкови путовања умањује се за износ од 12.600,00 динара, позиција 34, извор 
финансирања 01, економска класификација 423- Услуге по уговору умањује се за износ 
од 15.200,00 динара, позиција 35, извор финансирања 01, економска класификација 426- 
Материјал умањује се за износ од 20.400,00 динара, позиција 36, извор финансирања 01, 
економска класификација 465- Остали дотације и трансфери умањује се за износ од 
2.000,00 динара, позиција 37, извор финансирања 01, економска класификација 512- 
Машине и опрема умањује се за износ од 4.000,00 динара. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 
Програмска активност: 0602-0004- Општинско правобранилаштво, позиција 31, 

извор финансирања 01,  економска класификација 414- Социјална давања запосленима 
повећава се за износом од 66.300,00 динара. 

II. 

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

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

Република Србија 
Председник општине 
Број: 400- 23/2020-II 
Дана: 09. јуна 2020. године 
Сента Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. грађ.c.p. 

81.
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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, 68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и 
вези са Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине 
Сента“, бр. 22/2019) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 09. јуна 2020. године доноси следеће 

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

I. 

Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација Одлуке о буџету 
општине Сента за 2020. годину. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 
Активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, позиција 92, извор финансирања 

01, економска класификација 499 – Средства резерве умањује се са износом од 3.700,00 
динара. 

У оквиру Програма 15.: Опште услуге локалне самоуправе 
Програмска активност: 0602-0004- Општинско правобранилаштво, позиција 31, 

извор финансирања 01,  економска класификација 414- Социјална давања запосленима 
повећава се за износом од 3.700,00 динара. 

  II. 

Неопходност промене апропријација из члана I овог решења, проузрокована је 
планирањем средстава недовољног обима у оквиру позиција 31. 

             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- 24/2020-II   
Дана: 09. јуна 2020. године 
Сента Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. грађ.c.p. 
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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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и вези са 
Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 
22/2019) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
04/2019), Председник општине дана 18. јуна 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о повећању апропријације 

I 
На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента- Програм 11: Социјална и дечја заштита- Активност 0901-0001 
Једнократне помоћи и други облици помоћи, Функција 070, извор финансирања 07- 
Трансфере од других нивоа власти, позиција 53, економска класификација 472- Накнаде за 
социјалну заштиту повећава се са износом од 34.286,00 динара. 

   II 
Сходно 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, 68/2015, др. Закон, 
103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) Текући наменски трансфери, у 
ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина (конто: 733156) повећава се са 
износом од 34.286,00 динара. 

      III 
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

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

управе општине Сента. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општине Сента 
Председник Општине 
Број: 400- 25/ 2020-II 
Дана: 18. јуна 2020. године 
Сентa         Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. Грађ.c.p. 
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На основу члана 69. став 2 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, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и на основу 
члана 17. Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, 
бр. 22/2019) и члана 61. став 1., тачка 3. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 04/2019), Председник општине дана 09. јула 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о повећању апропријације 

I 
На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента- Програм 9: Основно образовање и васпитање- Пројекат 2002-01 
Санација зграде школе Турзо Лајош у Сенти, Функција 912, извор финансирања 07- 
Трансфере од других нивоа власти, позиција 185, економска класификација 511- Зграде и 
грађевински објекти повећава се са износом од 5.309.955,66 динара. 

   II 
Сходно 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, 68/2015, др. Закон, 
103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) Капитални наменски трансфери, у 
ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (конто: 733251) повећава се са 
износом од 5.309.955,66 динара. 

      III 
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

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

управе општине Сента. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општине Сента 
Председник Општине 
Број: 400- 26/2020-II 
Дана: 09. јул 2020. године 
Сентa         Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. Грађ.c.p. 
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Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  
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