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211. 
На основу члана 89. Закон о изменама и допунама Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 24/2011,) члана 46. тачка 7. Статута општине 
Сенте ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној дана 29. новембра 2013. донела 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКE О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи   Одлука о  утврђивању 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта ("Службени лист општине Сента“, број 
8/2003). 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Сента”, а примењује се  од 01. јануара 2014. године. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 418-2/2013-I 
Дана:  29. новембра 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 
212. 

На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о 
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 46. тачка 7. 
Статута општине Сенте("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина 
општине Сента, на седници одржаној дана 29. новембра  2013. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ   

ОПШТИНЕ СЕНТА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљеније зоне на територији општине 

Сента, за утврђивање пореза на имовину. 
 

Члан 2. 
 На територији општине Сента одређује се три зона у зависности од комуналне 
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 
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централним деловима општине Сента, односно са радним зонама и другим садржајима у 
насељу. 
 
Зоне одређене овом одлуком су:  
 
ПРВА ЗОНА:  насељe Сента - најопремљенија зона, 
  
ДРУГА ЗОНА: Обухвата села : Богараш, Торњош, Горњи Брег, Кеви  
 
ТРЕЋА ЗОНА: чине непокретности на територији општине Сента које нису обухваћене 
у првој и другој зони. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Сента”, а примењује се од 01. јануара 2014. године.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-2/2013-I 
Дана:  29. новембра 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 
213. 

На основу члана 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012-УС и 47/2013) и члана 46.тачка 7. Статута општине Сенте ("Службени лист 
општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 
29. новембра 2013. године, донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА  
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује 
вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу за утврђивање пореза на 
имовину обвезника који не води пословне књиге, на непокретностима, осим земљишта, 
које се налазе на територији општине Сенте.  
 

Члан 2. 
Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 1% годишње, применом 

пропорционалне методе, а највише до 40%. 
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Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Сента", а примењује се од 01. јануара 2014. године.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-3/2013-I 
Дана:  29. новембра  2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 
214. 

На основу члана 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о 
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 46. тачка 7. 
Статута општине Сента, ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина 
општине Сента на седници,  дана 29. новембра 2013. године, доноси  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

У ОПШТИНИ СЕНТA 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге, које се налазе на територији 
општине Сента. 
 

Члан 2. 
На територији општине Сентa одређено је три зона за утврђивање пореза на 

имовину, и то:  
 

ПРВА ЗОНА: насељe Сента - најопремљенија зона, 

ДРУГА ЗОНА: Обухвата села : Богараш, Торњош, Горњи Брег, Кеви  

ТРЕЋА ЗОНА: чине непокретности на територији општине Сентa које нису обухваћене 

у првој и другој зони, с тим да је прва зона утврђена за најопремљенију зону. 

Коефицијенти на територији општине износе: 
1) за прву зону  1,00  
2) за другу зону 0,40  
3) за трећу зону 0,30  
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Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Сента, а примењује се од 01. јануара 2014. године.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-4/2013-I 
Дана:  29. новембра  2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента 

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 
215. 

На основу члана  11.  Закона o порезима на имовину (“Службени гласник РС”, 
брoj 26/2001, 45/2002; “Службени лист СРЈ”, брoj 42/2002; “Службени гласник РС”, 
брoj 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013), члана 46. 
тачка 7. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2010), и 
Одлуке о порезу на имовину ("Службени лист општине Сента", број 10/2006, 13/2008 и 
9/2013) Скупштина општина Сента на својој седници одржаној дана 29. новембра 2013. 
године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

СЕНТА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину (осим пореза на пренос 

апсолутних права и пореза на наслеђе и поклоне), на права на непокретностима на 
територији општине Сента. 
 

Члан 2. 
Стопе пореза на имовину износе: 

 
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге -  0,40%  
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге -  0,10%  
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на 
земљишту: 
 
На пореску основицу  Плаћа се на име пореза  
(1)  до 10.000.000 динара   0,30%  

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 
порез из подтачке (1) +  0,6% на износ 
преко 10.000.000 динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара  
порез из подтачке (2) +  1,0% на износ 
преко 25.000.000 динара  

(4) преко 50.000.000 динара  
порез из подтачке (3) +  2,0% на износ 
преко 50.000.000 динара  
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Члан 3. 
  Утвђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом 
о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији. 

 
Члан 4. 

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Сента" а примењује се од 01. јануара 2014. године.  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-7/2013-I 
Дана: 29. новембра  2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 
216. 

На основу члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник РС“, 47/2013) и члана 46. тачка 7. Статута општине Сента 
("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента, на седници 
одржаној дана 29. новембра 2013. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ 
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
Члан 1. 

Овом одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање 
пореза на имовину на непокретности које се налазе на територији општине Сента. 

 
Члан 2. 

Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима је пореска 
обавеза за непокретности које се налазе на територији општине Сента, настала до 31. 
децембра 2013. године, дужни су да од 01. јануара 2014. године до 31. марта 2014. 
године поднесу пореске пријаве за ту имовину. 
 

Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се на обрасцу ППИ-2. 
 

Члан 3. 
Лице из члана 2. став 1. ове одлуке које не поднесе пореску пријаву у складу са 

чланом 2. ст. 1. и 3. ове одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном у складу са 
законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 
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Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Сента”.  
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-5/2013-I 
Дана: 29. новембра 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 
217. 

На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС“, број: 135/04, 36/2009 и 72/2009-др.), члана 4. Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине („Службени лист општине Сента“, број 17/2009) и члана 7. 
и члана 8. Одлуке о  буџетском фонду за заштиту животне средине („Службени лист 
општине Сента“, бр. 7 /10), а по претходно прибављеној сагласности Министарства 
енергетика, развоја и заштите животне средине, број: 401-00-00153/1/2013-01 од 15. 
новембра 2013. године Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 29. новембра 
2013. године, донела   
 

О  Д  Л  У  К  А 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 
2013. ГОДИНУ 

I. Овом Одлуком о изменама и допунама програма коришћење средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине општине Сента за 2013. годину утврђују намена и допуне се 
намена и начина коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Сента (у даљем тексту: Фонд) за 2013. годину, намењених за реализацију планова, 
програма, пројеката и других активности у области заштите и унапређења животне средине 
на територији општине Сента у 2013. години. 

II. Средства Фонда из тачке 1. ове Одлуке, у укупном износу од 26.399.319,14 динара, 
оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по 
Одлуци  о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији општине 
Сента ("Службени лист општине Сента", бр. 17/09), и то од: 

- накнада за заштиту и унапређивање животне  
  средине и накнада за загађивање животне средине 12.450.000,00 динара  
 
- пренета средства из претходне године у износу  13.949.319,14  динара 

 
III. Средства Фонда из тачке 2. ове Одлуке користиће се наменски за финансирање обавеза 

локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине; 
подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; програма и пројеката 
праћења стања животне средине (мониторинг); програма у вези управљања отпадом; 
програма заштите и развоја природних добара; научноистраживачких програма и 
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пројеката; едукативних програма на јачању свести; информисање и објављивање података 
о стању животне средине; као и других активности од значаја за заштиту животне средине 
у општини. 
 

IV. Не искоришћења средства Буџетског фонда на крају текуће године преносе се у наредну 
годину у складу са чланом 10. Одлуке о  буџетском фонду за заштиту животне средине ( 
„Сл. лист општине Сента“ број 7 /10). 
 

Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине користиће се према Одлуци о 
изменама и допунама програма коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Сента за 2013. годину коришћења, и то: 
 
1. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти 
 
Субвенција за израду Регионалне депоније 2.900.000,00
Реализација пројекта санације и рекултивације постојеће градске 
депоније 

450.000,00

Управљање отпадом на градском подручју општине Сента – Набавка 
контејнера за одлагање отпада и остатака  за потребе домаћинства од  5 
м3 и од 1,1 м3 и промотивног материјала у вези отпадом 

1.350.000,00

Набавка канти за смеће за јавне површине од 30-85 л 850.000,00
Уклањање дивљих депонија,  озелењавање и уређење истих 1.000.000,00
Санација дивљих депонија у ромском насељу у Сенти и у Торњошу 
сакупљањем отпада и одвозом на депонију  

450.000,00

Уклањање дивљих депонија путем контејнера од 5 м3 на јавним 
зеленим површинама  

400.000,00

Замена прозора на зградама јавних објеката ради смањења губитака 
топлотне енергије у циљу енергетске ефикасности 

3.950.000,00

Реконструкција црпне станице код градског пречистача за отпадне воде 
по пројектно техничкој документацији 

2.100.000,00

Уништавање амброзије у урбаним срединама као и одржавање истих 1.500.000,00
Набавка садница за дрворед за јавне зелене површине  450.000,00
Одржавање постојећих и новосађених дрвореда на јавним зеленим 
површинама ( садња, заливање и окопавање) 

450.000,00

Орезивање дрвећа на јавним зеленим површинама 450.000,00
Набавка багремових стубова око садница 400.000,00
Набавка расада цвећа за зелене површине  и радови на одржавању   1.500.000,00
Одржавање и санација отворених канала на територији општине Сента 450.000,00
Израда Локалног еколошког акционог плана 400.000,00
Остале превентивне и подстицајне програме и пројекте за чијом се 
реализацијом укаже потреба 

99.319,14

                                                                                                              УКУПНО:     19.149.319,14 
 

2. Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) на територији 
општине Сента 
 

Мониторинг комуналне буке    800.000,00
Мониторинг квалитета ваздуха  1.700.000,00
Инспекцијско мерење буке    300.000,00
Инспекцијско мерење квалитета реке Тисе   300.000,00
Мерење у случају хемијског удеса   150.000,00
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За реализацију ових програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и научним 
организацијама и установама у складу са прописима. 
                                                                                                         УКУПНО:    3.250.000,00 
 
3. Програм заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине 
Сента 
 
Куповина додатних делова акустичног апарата за утврђивање 
здравственог стања дрвећа 

   200.000,00

УКУПНО:   200.000,00 
 
4. Научно-истраживачки програми и пројекти у области заштите животне средине 
 
Суфинансираће се научно-истраживачки пројекти из области животне средине за које 
постоји потреба и интерес да се реализују на територији општине Сента, а који дају 
применљиве научне резултате у краћем временском периоду, уз конкретна решења која 
доприносе заштити и унапређењу животне средине на територији општине Сента. 
Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса уколико постоји потреба и 
интерес да се реализују на територији општине Сента. 
 
Научно-истраживачки програми и пројекти 50.000,00

УКУПНО:          50.000,00 
 

5. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине 
 
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 
средине, орган надлежан за заштиту животне средине Општинске управе, самостално или у 
сарадњи са другим органима Општинске управе, организацијама и службама, школама, 
стручним и научним организацијама или појединцима и невладиним организацијама, 
организоваће се или ће се узети учешће на предавањима, семинарима и трибинама из 
области заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних догађаја и 
датума из области заштите животне средине: 
 

- Сајмови заштите животне средине 
- Дан планете Земље 
- Дан заштите животне средине 
- Светски дани без аутомобила 
- Дан климатских промена 
- Дан екологије Србије 
- Други значајни датуми, догађаји, манифестације, акције и пројекти 
- Котизација за семинаре, трошкови смештаја као и дневница 

 
Акција  за „Чистију Сенту“ 100.000,00
Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне 
средине 

250.000,00

Набавка кеса од природног материјала 50.000,00
Котизација за семинаре, трошкови смештаја као и дневница 100.000,00
Израда и постављање едукационих табли 250.000,00
Рачунарска опрема за потребе Одсека за заштиту животне средине 300.000,00
Електронска опрема за потребе Одсека за заштиту животне средине 100.000,00
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Канцеларијски материјал за потребе Одсека за заштиту животне 
средине 

100.000,00

Потрошни материјал за потребе Одсека за заштиту животне средине 50.000,00
Набавка службеног одећа по важећем Правилнику  100.000,00
Набавка апарата за мерење буке за потребе Одсека за заштиту животне 
средине 

300.000,00

Набавка моторног возила за потребе запослених на пословима заштите 
животне средине и за потребе инспекције заштите животне средине 
(инспекцијски надзор и рад на терену) Општинске управе Сента 

740.000,00

Додатна опрема аутомобила 260.000,00
                                                                                                                   УКУПНО:   2.700.000,00 

 
6. Програми и пројекти из области заштите животне средине намењени цивилном 
сектору, невладиним организацијама и школским установама на територији општине 
Сента 
 
Програми и пројекти из области заштите животне средине намењени 
цивилном сектору, невладиним организацијама и школским установама 

100.000,00

УКУПНО:   100.000,00 
7. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 
 
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању 
животне средине, јавности рада надлежног органа за заштиту животне средине и јачања 
свести о значају заштите животне средине поставиће се Интернет презентација надлежног 
органа за заштиту животне средине. 
Истовремено ће се обавештавање јавности о стању животне средине вршити и путем 
средстава јавног информисања. 
 
Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне 
средине 

50.000,00

УКУПНО:          50.000,00 
8. Трошкови  реализације Програма: 
 
Услуга месечне наплате накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине од грађана на територији општине  Сента  по Уговору о 
пружању услуга 

900.000,00

                                                                                                                УКУПНО:         900.000,00 
 

V. Финансирање или суфинансирање активности из тачке III ове Одлуке вршиће се у 
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за 
заштиту и унапређење животне средине на територији општине Сента. 

 
VI. Када се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном 

износу, расходи ће се остварити по приоритетима које утврди Председник општине 
Сента, и то: обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе. 

 
VII. Средства из тачке  II ове Одлуке могу да се увећају за износ донација и прихода из других 

извора, која ће се користити у складу са овим програмом.  
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VIII. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 
појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за заштиту животне 
средине Општинске управе Сента. 

 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

     
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 501-37/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 
218. 

На основу члана 18. става 1. тачке 7. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр 118/2012), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 32. става 1. тачке 8. Статута општине 
Сенте ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној дана  29. новембра 2013. донела је 
 
 

   З А К Љ У Ч А К  
 о усвајању Годишњег извештаја о пословању Јавног комуналног стамбеног 

предузећа Сента за 2012. годину 
 
 
I 

 
Усваја се Годишњег извештаја о пословању Јавног комуналног стамбеног 

предузећа Сента за 2012. годину. 
 
 

II 
 

Овај Закључак објављује се у “Службеном листу општине Сента”. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 023-26/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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219. 
 

На основу члана 10. става 2. Закона о штрајку („Службени лист СРЈ“, број 29/96, 
„Службени гласник РС“, број 101/2005 – други закон и 103/2012 – одлука УС РС), 
члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/2007), члана 46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента”, број 5/2011) и члана 91. става 6. Одлуке о условима и начину 
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист 
Општине Сента”, бр. 16/2013 и 18/2013), Скупштина општине Сента на седници 
одржаној 29. новембра  2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА У ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ «ЕЛГАС» СЕНТА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређује се минимум процеса рада за време штрајка у Јавном 

предузећу „ЕЛГАС“ Сента.  
 

Члан 2. 
Под штрајком се подразумева прекид рада који запослени организују ради 

својих професионалних и економских интереса по основу рада. 
Одлуку о ступању у штрајк или у штрајк упозорења доноси орган 

репрезентативног синдиката ЈП „ЕЛГАС“ одређен општим актом синдиката или већина 
запослених. 

Штрајк упозорења  може трајати најдуже један сат.  
Одлуком о ступању у штрајк утврђују се: захтеви запослених, време почетка 

штрајка, место окупљања учесника у штрајку ако се штрајк испољава окупљањем 
запослених и штрајкачки одбор који заступа интересе запослених и у њихово име води 
штрајк.  

Штрајкачки одбор и представници органа којима је штрајк најављен дужни су 
да, од дана најаве штрајка и за време штрајка, покушају да споразумно реше настали 
спор.  

 
Члан 3. 

Запослени „ЕЛГАС“-а који обављају делатности од јавног интереса или 
делатности чији би прекид рада због природе посла могао да угрози живот и здравље 
људи или да наноси штету великих размера могу почети штрајк ако се обезбеди 
минимум процеса рада који обезбеђује сигурност људи и имовине или је незаменљив 
услов живота и рада грађана или рада другог предузећа, односно правног или физичког 
лица које обавља привредну или другу делатност или услугу. 

Под делатностима од јавног интереса подразумевају се нарочито следеће 
комуналне делатности: 

- обезбеђивање јавног осветљења,  
- димничарске услуге и  
- дистрибуција топлотне енергије.  
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Члан 4. 
Минимум процеса рада за време штрајка у Јавном предузећу „ЕЛГАС“ Сента 

утврђује се у 100 %-ној мери у вршењу послова који су незаменљив услов живота и 
рада грађана или рада другог предузећа, односно правног или физичког лица које 
обавља привредну или другу делатност или услугу, односно чија би обустава због 
природе посла могао да угрози живот и здравље људи или би нанео штету великих 
размера или би довео у питање сигурност људи односно имовине.  

Минимум процеса рада за време штрајка у Јавном предузећу „ЕЛГАС“ Сента 
утврђује се у 100%-ној мери и за вршење потребних послова за отклањање тешких 
хаварија односно неправилности чије би не отклањање могао да доведе до последице 
којим би се угрожавао живот и здравље људи или би нанео штету великих размера или 
би довео у питање сигурност људи односно имовине.  

Изузев послова описаних у ставу 1. и 2. овог члана, минимум процеса рада за 
време штрајка у Јавном предузећу „ЕЛГАС“ Сента при вршењу комуналних 
делатности из става 2. члана 3. ове одлуке утврђује се према следећем: 

1. Јавно осветљење обезбедиће се са 33% редовног капацитета. 
2. Димничарске услуге обезбедиће се са 33% редовног капацитета. 
3. Минимум процеса рада за делатност дистрибуције топлотне енергије 

утврђује се искључиво за грејну сезону и то према следећем (у зависности од 
температуре по Целзијевој скали): 

- при спољној температури од 0 степени и вишој утврђује се са 60% потребног 
капацитета у периоду од 6-11 и од 16-20 часова;  

- при спољној температури испод 0 степени, али не нижој од минус 10 степени 
потребног капацитета утврђује се са 60% у току дневног режима грејања;  

- при спољној температури испод минус 10 степени утврђује се са најмање 
80% потребног капацитета у току дневног режима грејања. 

Рад дежурне телефонске службе за пријаву хаварија на дистрибутивном систему 
топлотне енергије треба да се обезбеди 24 сата дневно. 

Сви остали послови везани за дистрибуцију топлотне енергије обављаће се са 
50% запослених на тим пословима током осмочасовног радног времена.    

 
Члан 5. 

У делатностима из члана 3. ове Одлуке штрајкачки одбор дужан је да за време 
штрајка сарађује с послодавцем ради обезбеђења минимума процеса рада. 

Запослени који обављају послове из члана 3. ове Одлуке дужни су да за време 
штрајка извршавају налоге послодавца. 

Ако запослени описан у претходном ставу одбија да изврши налог послодавца 
ради обезбеђења минимума процеса рада, тиме чини повреду радне дужности за коју се 
може изрећи дисциплинска мера, укључујући и меру престанка радног односа. 

   
Члан 6. 

У делатностима из члана 3. ове одлуке штрајк се најављује послодавцу, 
оснивачу и надлежном државном органу односно надлежном органу локалне 
самоуправе најдоцније десет дана пре почетка штрајка, достављањем одлуке о ступању 
у штрајк и изјаве о начину обезбеђивања минимума процеса рада, у складу са 
споменутим чланом 3. ове Одлуке. 
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Члан 7. 
Послодавац и представници надлежног државног органа односно Општинског 

већа Општине Сента поред обавеза из става 5. члана 2. ове одлуке, обавезни су да у 
периоду од најаве штрајка до дана одређеног за почетак штрајка понуде предлог за 
решавање спора и да с тим предлогом упознају запослене који су најавили штрајк и 
јавност. 

 
Члан 8. 

Начин обезбеђивања минимума процеса рада, у смислу члана 3. ове одлуке 
утврђује се општим актом послодавца и то у складу са колективним уговором, ако у 
времену, за који се штрајк најављује, постоји важећи колективни уговор. 

Запослене који су дужни да раде за време штрајка ради обезбеђења минимума 
процеса рада у смислу члана 5. ове одлуке, по прибављеном мишљењу штрајкачког 
одбора, одређује директор предузећа најдоцније пет дана пре почетка штрајка. 

Ако се најдоцније пет дана пре почетка штрајка не обезбеде услови из члана 3. и 
става 1. овог члана, Општинско веће општине Сента ће до дана одређеног за почетак 
штрајка утврдити мере и начин за испуњење тих услова.     
 

Члан 9. 
За остале делатности Јавног предузећа „ЕЛГАС“ Сента, за које минимум 

процеса рада није утврђен члановима 3.-8. ове одлуке, не утврђује се минимум процеса 
рада за време штрајка. 

 
Члан 10. 

Обавезује се надлежни орган ЈП „ЕЛГАС“ да до краја 2013. године доноси 
општи акт којим ће утврдити начин обезбеђивања минимума процеса рада и да до тог 
рока исти достави надлежном органу општинске управе.   

    
Члан 11. 

Ову одлуку треба објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 023-27/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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220. 
На основу члана 18. става 1. тачке 7. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр 118/2012), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 32. става 1. тачке 8. Статута општине 
Сенте ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној дана  29. новембра 2013. донела је 
 

   З А К Љ У Ч А К  
 о усвајању Годишњег извештаја о пословању ЈП „Елгас“ Сента за 2012. годину 

 
I 

Усваја се Годишњег извештаја о пословању ЈП „Елгас“ Сента за 2012. годину. 
 

II 
Овај Закључак објављује се у “Службеном листу општине Сента”. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 023-25/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 
221. 

На основу члана 32. става 1. тачке 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007), члана 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник 
РС“ бр. 45/2013) и члана 46. става 1. тачке 7 Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента, на својој седници, одржаној 
29. новембра 2013. године доноси 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
1. Именује се Савет за здравље општине Сента, на мандатни период од 4 

(четири) године у саставу: 
 Михаљ Короди, представник локалне самоуправе     - за 

председника 
 Хајналка др. Бало, представник здравствене установе    - за члана, 
 Норберт Микуш, представник здравственe установе    - за члана, 
 Терезиа Шандор, представник удружења грађана из реда пацијената  - за члана                        
 Бранислава Комлушки, представник Републичког фонда за здравствено осигурање - за члана. 

 
2. Задатак Савета из става 1 овог решења је да:   
1) разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу 

достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;  
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2) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора 
здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и 
даје одговарајуће препоруке;  

3) разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права 
пацијената на територији јединице локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту и 
промоцију права пацијената;  

4) подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту 
права пацијената надлежном органу јединице локалне самоуправе, као и министарству 
надлежном за послове здравља, а на територији Аутономне покрајине и органу управе 
надлежном за послове здравља.  

5) да ради информисања и остваривања потребне сарадње, извештај из става 2. 
тачка 4) овог решења доставља Заштитнику грађана.  
 

3. Чланови Савета за здравље обавезни су да у свом раду поступају у складу са 
прописима којима се уређује заштита података о личности.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 5-2/2013-I 
Дана: 29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
О б р а з л о ж е њ е : 

У смислу новог Закона о заштити пацијената (“Службени гласник РС”, бр. 
45/2013), од сада заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе, 
одређивањем лица које обавља послове саветника пацијената и образовањем Савета за 
здравље. Заштиту права осигураног лица обезбеђује и организација здравственог 
осигурања код које је то лице здравствено осигурано, а начин и поступак заштите права 
из здравственог осигурања својим општим актом ближе уређује организација 
здравственог осигурања. 

На овај начин законодавац је заштиту права пацијената пренео на саветника 
пацијената, Савет за здравље и организацију здравственог осигурања која одлуком 
Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси општи акт о 
заштити права својих осигураних лица као пацијената. 

Нови Закон о правима пацијената (“Службени гласник РС”, бр. 45/2013), по први 
пут, у одређене послове везане за заштиту права пацијената укључује Савет за здравље, 
образован у јединици локалне самоуправе, кога поред представника локалне 
самоуправе, чине и представници удружења грађана из реда пацијената, здравствених 
установа са територије јединице локалне самоуправе, као и надлежне филијале 
Републичког фонда за здравствено осигурање. 

Савет за здравље обавља следеће задатке из области заштите права пацијената, и 
то:  

1) разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу 
достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;  
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2) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора 
здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и 
даје одговарајуће препоруке; 

3) разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права 
пацијената на територији јединице локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту и 
промоцију права пацијената; 

4) подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту 
права пацијената надлежном органу јединице локалне самоуправе, Заштитнику грађана 
као и министарству надлежном за послове здравља, а на територији Аутономне 
покрајине и органу управе надлежном за послове здравља (члан 42. ст. 1. и 2). 
Закон не уређује начин избора чланова Савета за здравље (ко бира чланове, услове и 
критеријуме избора), начин рада и процедуру при доношењу оцене да ли је дошло до 
повреде права пацијената.  

Позитивно је што су у рад Савета за здравље укључени представници удружења 
грађана из реда пацијената зато што то може оснажити њихову улогу у креирању 
здравствених политика. 

Чланови Савета за здравље обавезни су да у свом раду поступају у складу са 
прописима којима се уређује заштита података о личности.  

Општинско веће општине Сента, закључком од 30. октобра 2013. године 
утврдило је предлог Решења о именовању Савета за здравље општине Сента и 
предлаже Скупштини општине Сента доношење Решења о именовању Савета за 
здравље општине Сента. 
 
 

222. 
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), члана 46. тачка 10. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној  29. новембра 2013. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА 
"СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE" У СЕНТИ 

 

I. 
Разрешавају се чланови Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у 

Сенти и то: 
- Акош Фодор – представник  родитеља и 
- Корнелија Лашу Јухас - представник родитеља. 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
Према члану 53. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у предшколској 
установи јесте управни одбор. 

Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 
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Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања установе чине по три 
представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда 
запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са 
домом – наставничко и педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним 
изјашњавањем. 

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно 
разрешењу органа управљања – коначно је у управном поступку. 

Према члану 55 став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника или орган управљања установе, на лични захтев члана, као и ако 
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење појединог члана органа 
управљања због престанка основа по којем је именован у орган управљања. 

Према члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом  именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установа чији је оснивач. 

Дана 16.10.2013. године установа је доставила Одељењу за општу управу и 
друштвене делатности Општинске управе општине Сента предлог за разрешење Акоша 
Фодора и Корнелије Лашу Јухас , представника Савета родитеља чланства Управног 
одбора установе. Акош Фодор је тражио разрешење из личних разлога, док разлог за 
разрешење Корнелије Лашу Јухас је то да именованој престаје статус родитеља у 
установи. 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента предложило је разрешење предложених представника 
родитеља чланства Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа 
општине Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања 
Скупштине општине Сента, за разрешење чланова Управног  одбора установе, донела 
је решење као у диспозитиву. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом 
у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје 
непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-92/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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223. 
На основу члана 54. става 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), члана 46. тачка 10. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на 
седници, одржаној 29. новембра 2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА 

"СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE" У СЕНТИ 
 

I. 
За  чланове Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти  

именују се: 
- Маргит Калаи, са пребивалиштем у Богарашу,– као представник родитеља на 
предлог Савета родитеља установе и 
- Агнеш Мадарас, са пребивалиштем у Сенти,– као представник родитеља на 
предлог Савета родитеља установе. 

 
II. 

Мандат чланова Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у Сенти 
траје до истека мандата чланова Управног одбора Дечјег вртића "Снежана-Hófehérke" у 
Сенти , именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 020-104/2012-I од 
29.10.2012. године.  
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е  

Према члану 53. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у предшколској 
установи јесте управни одбор.  

Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања установе чине по три 
представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда 
запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са 
домом – наставничко и педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним 
изјашњавањем. 

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно 
разрешењу органа управљања – коначно је у управном поступку. 

Према члану 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) мандат органа управљања траје 4 
године. 
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Према члану 55 став 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) изборни период новоименованог 
појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања. 

Према члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установа чији је оснивач. 

Дана 16.10.2013. године установа је  доставила Одељењу за општу управу и 
друштвене делатности Општинске управе предлог за именовање Маргите Калаи и 
Агнеша Мадарас као представника Савета родитеља у Управни одбор Дечјег вртића 
"Снежана-Hófehérke" у Сенти.  

Уз допис је приложен записник са седнице Савета родитеља одржаној дана  
26.09.2013. године на којој је за чланове Управног одбора из реда родитеља  
предложени Маргит Калаи и Агнеш Мадарас као представници родитеља у Управни 
одбор установе. 

За предложене кандидате затражени су подаци из казнене евиденције од 
Подручне полицијске управе Кикинда МУП-а Републике Србије, као и њихове изјаве 
да не постоје законске сметње за њихово именовање. Из Дирекције полиције 
Полицијске управе у Кикинди је стигло обавештење да према подацима из казнене 
евиденције нема података који би могли бити препрека за именовање. Општинско веће 
општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине Сента 
предложило је именовање Маргите Калаи и Агнеша Мадарас као представника 
родитеља за чланове Управног одбора установе. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа 
општине Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања 
Скупштине општине Сента, за именовање чланова Управног одбора установе, донела је 
решење као у диспозитиву. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом 
у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје 
непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-93/2013-I 
Дана: 29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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224. 
                            

На основу члану 3. став 1. и члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 130. став 1. и 3. и члана 137. став 1. и 3. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 
88/2010 и 99/2010), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС" бр. 129/2007), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Сента („Службени 
лист општине Сента", број 5/2011) и члана 25. став 1. и 2. Статута Апотеке Сента 
(„Службени лист општине Сента", бр. 20/2010), Скупштина општине Сента на  седници 
одржаној дана  29. новембра  2013. године, доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ  СЕНТА 

 
                                                     I. 
 

РАЗРЕШУЈЕ СЕ дужности члана Управног одбора Апотеке Сентa , и  то:  
- Ида Цегледи са пребивалиштем у Сенти,, улица Браће Леви ,број 9. 

                                                                                                                        
                                                                                                             II.  

Ово решење објавити у „Службеном листу општине  Сента".  
 

Образложење: 
Према члану 3. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 

42/91 и 71/94) ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања 
другог законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке 
културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, 
друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се 
установе.  

 
Према члану 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 

42/91 и 71/94) управни одбор установе именује и разрешава оснивач.  
 

Према члану 130. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 и 99/2010) органи здравствене 
установе су: директор, управни одбор и надзорни одбор. Директора, заменика 
директора, чланове управног одбора и надзорног одбора здравствене установе именује и 
разрешава оснивач.  

 
Према члану 137. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 и 99/2010) управни одбор у 
дому здравља, апотеци, заводу и заводу за јавно здравље има пет чланова од којих су два 
члана из здравствене установе, а три члана су представници оснивача. Најмање један члан 
из реда запослених у управном одбору мора бити здравствени радник са високом 
стручном спремом.  

 
Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС", бр. 129/2007) и члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента", бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом именује и 
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 
складу са законом.  
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Према члану 25. став 1. и 2. Статута Апотеке Сента („Службени лист општине 
Сента", бр. 20/2010) Управни одбор је орган управљања Апотеке. Управни одбор има 5 
чланова од којих су два члана из реда запослених у Апотеци. Најмање један члан 
Управног одбора из реда запослених мора бити здравствени радник са високом школском 
спремом.  
 

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента предложило је разрешење Иде Цегледи дужности члана 
Управног одбора Апотеке Сента.  
 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа 
општине Сента за  разрешење чланова Управног одбора Апотеке Сента, донела је решење 
као у диспозитиву.  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно 
или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-99/2013-I 
Дана: 29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

 
 
225. 

                       
 На основу члану 3. став 1. и члана 20. став 1. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 130. став 1. и 3. и члана 137. став 1. 
и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС", број 107/2005, 72/2009-др. 
Закон, 88/2010 и 99/2010), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", бр. 129/2007), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента", број 5/2011) и члану 25. став 1. и 2. Статута Апотеке 
Сента („Службени лист општине Сента", бр. 20/2010), Скупштина општине Сента на седници 
одржаној дана  29. новембра 2013. године, доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ СЕНТА  
 

I 
ИМЕНУЈE СЕ за чланa Управног одбора Апотеке Сента, и то:  

       - Зита др. Вебер,са пребивалиштем у Сенти,ул. Кошут Лајоша,  бб. 
 

II 
Мaндат члана Управног одбора Апотеке Сента траје до истека мандата чланова 

Управног одбора Апотеке Сента именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 
020-23/2011-I од 03. 03. 2011. године.  
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III. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента".  

 

Образложење:  
Према члану 3. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 

42/91 и 71/94) ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања 
другог законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке 
културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, 
друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се 
установе.  

Према члану 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 
42/91 и 71/94) управни одбор установе именује и разрешава оснивач.  

Према члану 130. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 и 99/2010) органи здравствене установе су: 
директор, управни одбор и надзорни одбор. Директора, заменика директора, чланове 
управног одбора и надзорног одбора здравствене установе именује и разрешава оснивач.  

Према члану 137. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС", број 107/2005, 72/2009-др. Закон, 88/2010 и 99/2010) управни одбор у дому 
здравља, апотеци, заводу и заводу за јавно здравље има пет чланова од којих су два члана 
из здравствене установе, а три члана су представници оснивача. Најмање један члан из 
реда запослених у управном одбору мора бити здравствени радник са високом стручном 
спремом.  

Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС", бр. 129/2007) и члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента", бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни 
и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом.  

Према члану 25. став 1. и 2. Статута Апотеке Сента („Службени лист општине 
Сента", бр. 20/2010) Управни одбор је орган управљања Апотеке. Управни одбор има 5 
чланова од којих су два члана из реда запослених у Апотеци. Најмање један члан Управног 
одбора из реда запослених мора бити здравствени радник са високом школском спремом.  

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина  општине Сента предложило је именовање Зите др. Вебер за члана Управног 
одбора Апотеке Сента. Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског 
већа општине Сента за именовање члана Управног одбора Апотеке Сента, донела је решење 
као у диспозитиву.  
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко 
поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.  
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-100/2013-I 
Дана:  29. новембар 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 
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226. 
На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о 
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана  46.тачка 7. 
Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Општинско 
веће општине Сента, дана 19. новембра 2013. године, доноси  
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
Члан 1. 

Овом закључком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији 
општине Сентa. 

Члан 2. 
На територији општине Сентa одређено је три зона за утврђивање пореза на имовину, у 
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, 
саобраћајној повезаности са централним деловима општине Сентa, односно са радним 
зонама и другим садржајима у насељу, и то: 
 
 ПРВА ЗОНА: насељe Сента- најопремљенија зона,  
 
ДРУГА ЗОНА: Обухвата села : Богараш, Торњош, Горњи Брег, Кеви  
 
ТРЕЋА ЗОНА: чине непокретности на територији општине Сентa које нису обухваћене 
у првој и другој зони, с тим да је прва зона утврђена за најопремљенију зону. 
 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2014. годину на територији  општине Сентa износе: 
 

Назив зоне 
Групе непокретности 

Прва зона Друга зона Трећа зона 
1. Грађевинско земљиште 1.400,00 350,00 310,00 
2. Пољопривредно земљиште - - 80,00 
3. Шумско земљиште - - - 
4. Станови 32.000,00 - - 
5. Куће за становање 30.000,00 12.000,00 3.725,00 
6. Пословне зграде и други 
(надземни и подземни) грађевински 
објекти који служе  
за обављање делатности 

37.000,00*
 

- - 

7. Гараже и гаражна места 16.500,00* - - 

 
* објављене цене су просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 
текућу годину утврћена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који 
не води пословне књиге у најопремљенијој зони. 
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Члан 3. 
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Сента”, а примењује се од 01. јануара 2014. године.  
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕНТА Председник општине Сента 
Број:436-6/2013/I         Рудолф Цегледи с. р.  
 
 
Садржај: 
 

211 
ОДЛУКA О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКE О УТВРЂИВАЊУ 
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

907

212 
ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

907

213 
ОДЛУКA О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

908

214 
ОДЛУКA О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ 
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ СЕНТA 

909

215 
ОДЛУКA О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СЕНТА 

910

216 

ОДЛУКA О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

911

217 
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

912

218 
ЗАКЉУЧАК  О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА ЗА 2012. 
ГОДИНУ 

916

219 
ОДЛУКA О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА У 
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ «ЕЛГАС» СЕНТА 

938

220 
ЗАКЉУЧАК  О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 
ЈП „ЕЛГАС“ СЕНТА ЗА 2012. ГОДИНУ 

941

221 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 941

222 
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ 
ВРТИЋА "СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE" У СЕНТИ 

943

223 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ 
ВРТИЋА "СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE" У СЕНТИ 

945

224 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ  СЕНТА 947
225 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ СЕНТА  948

226 

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ 
МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ СЕНТА 

950
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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. 
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