
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 27. ГОДИНА LI 

29. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



На основу члана 56. Закона о локалним изборима("Службени гласник РС", број 
129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 46. тачка 33. Статута општине Сента 
("Службени лист општине Сента", бр. 5/2011) Скупштина општине Сента на седници 
одржаној 29. новембра 2016. године донела је 

РЕШЕЊЕ 
о потврђивању мандата одборника 

I 
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Сента:  

1. МОНИКА ТАЛОШ, учитељица, рођена 21.09.1966. године из Торњоша,
Дожа Ђерђа 30. са Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор. 

II 
Даном потврђивања мандата, одборник стиче права и дужности одборника. 

III 
Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао 

мандат. 

IV 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента". 

О б р а з л о ж е њ е

Одборнику Скупштине општине Сента, Игор Сегедински, коме је мандат 
верификован на конститутивној седници, дана 10. јуна 2016. године, исти је престао на 
основу члана 46. став 1. тачка 1 Закона о локалним изборима. 

О горе наведеном је обавештена Изборна комисија општине Сента, која је, 
након поступка спроведеног сагласно одредбама Закона о локалним изборима, 
доставила Скупштини општине Сента Извештај о додели мандата новом одборнику са 
изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез Војвођанских Мађара 
– Иштван Пастор следећем  кандидату са исте изборне листе коме није био додељен
мандат одборника и то: Моника Талош, учитељица,  из Торњоша, Дожа Ђерђа 30. 

У складу са чланом 56. став 1. и 6. Закона о локалним изборима и одредбама 
Пословника Скупштине општине Сента, а на основу писменог извештаја Комисије за 
верификацију мандата поднетог Скупштини, донето је решење као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
изјавити жалба Управном  суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења 
Решења. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента          Председница Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 020-127/2016- I        Татјана Бало с. р. 
Дана: 29. новембар 2016. године 
С  е  н  т  а 
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службeни глaсник РС”, 
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – други прoпис, 125/2014 – други прoпис и 
95/2015), члана 11. и 38б Закона o порезима на имовину (“Службeни глaсник РС”, број 
26/2001, 42/2002 - Oдлукa СУС, 80/2002, 80/2002 - други зaкoн, 135/2004, 61/2007, 
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - Oдлукa УС РС, 47/2013 и 68/2014 - други 
зaкoн) и члана 46. тачка 7. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента”, број 
5/2011), Скупштина општина Сента на својој седници одржаној дана 29. новембра 2016. 
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 -  0,12%
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. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на имовину 
објављен у “Службеном листу општине Сента” број 21/2013. 
Ову одлуку објавити на интернет страни општине Сента. 
 

Члан 5. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Сента” а примењује се од 01. јануара 2017. године.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-3/2016-I 
Дана:  29. новембар 2016. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента  

 
Татјана Бало  с. р. 
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На основу члана 6. став 5. до 7., члана 6а и члана 7а  Закона о порезима на имовину 
("Службени гласник РС", број 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 
5/2009,101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013 и 68/2014) и  члана  46. тачка 7. 
Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина 
општине Сента, дана 29. новембра 2016. године, доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА  2017. 
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности  
за  утврђивање  пореза  на  имовину  за  2017.  годину  на  територији општине Сентa. 

Члан 2. 

На територији општине Сентa одређене су три зоне 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 
2017. годину на територији  општине Сентa  у првој зони износе: 

1) за грађевинско земљиште 680,00 динара 

2) за пољопривредно земљиште - 

3) за шумско земљиште -       

4) за станове 38.000,00 динара     

5) за куће за становање 30.000,00 динара

6) за пословне зграде и друге
(надземне и подземне) грађевинске објекте који служе               37.000,00 динара 
за обављање делатности

7) за гараже и гаражна места 16.500,00 динара 
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Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2017. годину на територији  општине Сентa  у другој зони износе: 
1) за грађевинско земљиште                                                                             350,00 динара 

 
2) за пољопривредно земљиште                                                                        - 
 
3)  за шумско земљиште                                                                                    -       
 
4) за станове                                                                                                       -      
 
5) за куће за становање                                                                                     12.000,00 динара                          
 
6) за пословне зграде и друге 
(надземне и подземне) грађевинске објекте који служе                                         - 
за обављање делатности                                                                                   
 
7) за гараже и гаражна места                                                                            - 
 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2017. годину на територији  општине Сентa  у трећој зони износе: 
 
1) за грађевинско земљиште                                                                             220,00 динара 

 
2) за пољопривредно земљиште                                                                       120,00 динара 
 
3)  за шумско земљиште                                                                                    -       
 
4) за станове                                                                                                       -      
 
5) за куће за становање                                                                                     3.725,00 динара                             
 
6) за пословне зграде и друге 
(надземне и подземне) грађевинске објекте који служе                                          - 
за обављање делатности                                                                                   
 
7) за гараже и гаражна места                                                                             - 
 

Члан 3. 
 

Ову одлуку објавити у  “Службеном листу општине Сента”, и на интернет страни 
општине Сента. 
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Члан 4. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Сента”, а примењује се од 01. јануара 2017. године. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 436-2/2016-I 
Дана:  29. новембар 2016. године  
С е н т а 

 
Председница Скупштине општине Сента 

 
Татјана Бало  с. р. 
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На основу става 4 члана 35 Закона о туризму  ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 
99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), тачке 9 става 1 члана 32 Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и тачке 10 става 1 члана 
46 Статута општине Сента, Скупштина општине Сента, на својој седници, одржаној 29. 
новембра 2016. године донела је 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

I 
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке организације 
општине Сента, коју је донео Управни одбор Туристичке организације општине Сента на 
својој седници, одржаној 18. новембра 2016. додине. 

II 
Ова одлука се објављује у “Службеном листу општине Сента”. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 332-6/2016-I
Дана:  29. новембар 2016. године  
С е н т а 

Председница Скупштине општине Сента  

Татјана Бало  с. р. 
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На основу тачке 1 става 3 члана 35 Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 
88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015, члана 10 Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Сента (“Службени лист општине 
Сента” бр. 26/2016) и на основу тачке 1 става 1 члана 14 Статута Туристичке организације 
општине Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 11/2012), Управни одбор Туристичке 
организације општине Сента, на својој седници, одржаној 18. новембра 2016. године 
доноси 
 

О   Д   Л   У   К   У 
О ИЗМЕНИAMA СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
Члан 1 

У Статуту Туристичке организације општине Сента ("Службени општине Сента", бр. 
11/2012) (у даљем тексту: Статут), у члану 7. додаје се нови став 3 који гласи:  
“У оквиру основне и претежне делатности Туристичка организација општине Сента  
обавља послове:  
1) промоције и развоја туризма општине Сента;  
2) координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму 
који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на 
програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму;  
3) доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са 
Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације 
Србије;  
4) обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се 
промовишу туристичке вредности општине Сента (штампане публикације, аудио и видео 
промотивни материјал, он лине средства промоције - интернет презентација, друштвене 
мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд);  
5) прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој 
територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;  
6) организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, 
културних и других скупова и манифестација;  
7) организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање 
бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 
туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 
органа са притужбама туриста и др.);  
8) управљача туристичког простора;  
9) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком 
домаћинству;  
10) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 
простора;  
11) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из 
области туризма;  
12) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других 
информација;  
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13) друге активности у складу са законом, оснивачким актом и овим Статутом.” А 
досадашњи ставови 3-6 постају ставови 4-7. 
 

Члан 2 
Став 4 члана 13 Статута мења се и гласи:  
“У Управни одбор именују се по један запослени Општинске управе општине Сента, 
задужен за послове туризма и представник запослених из Туристичке организације, а 
остали се именују из реда научних и стручних лица из области туризма, као и из 
привредних субјеката и других организација које обављају делатност из области туризма".  
 

Члан 3 
Члан 14 Статута мења се и гласи:  

"Члан 14 
Управни одбор Туристичке организације: 
1) доноси Статут Туристичке организације; 
2) доноси пословник о свом раду; 
3) усваја годишњи програм рада са финансијским планом и планом промотивних 
активности општине Сента; 
4) усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун; 
5) доноси одлуку о оснивању представништва у иностранству и информативних центара у 
земљи; 
6) доноси правилник о раду; 
7) закључује уговор о раду са директором Туристичке организације, на основу решења о 
именовању директора; 
8) обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком и Статутом Туристичке 
организације. 
Акта из става 1. тач. 1), 3) и 4) овог члана доносе се уз сагласност Скупштине општине 
Сента". 
 

Члан 4 
У ставу 2 члана 21 Статута, на крату реченице тачка се замењује зарезом, а у наставку 
додаје се следећи текст: “ од којих је један запослени Општинске управе општине Сента, 
задужен за послове туризма.” 
Брише се став 4 члана 21 Статута, а досадашњи ставови 5-7 постају ставови 4-6. 
 

Члан 5 
Члан 22 Статута мења се и гласи: 

“Члан 22 
Надзорни одбор Туристичке организације:  
- врши надзор над пословањем,  
- прегледа извештај о пословању и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу 
са прописима,  
- доноси пословник о свом раду и  
- врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом Туристичке 
организације.” 
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Члан 6 
Мења се став 7 члана 29 Статута и гласи: 
“Директор Туристичке организације мора да поседује:  
1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;  
2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим 
пословима;  
3) активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом 
министарства надлежног за послове просвете 
4) активно знање српског и мађарског језика.” 
 
 

Члан 7 
Мења се став 1 члана 30 Статута и гласи: 
Директор Туристичке организације:  
1) представља и заступа Туристичку организацију;  
2) организује и руководи радом Туристичке организације;  
3) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, у складу са законом;  
4) доноси Правилник о организацији и систематизацији послова;  
5) предлаже акте које доноси Управни одбор;  
6) извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;  
7) стара се о законитости рада Туристичке организације;  
8) одговара за коришћење и располагање имовином Туристичке организације;  
9) врши друге послове утврђене законом, овом одлуком и Статутом Туристичке 
организације.  
 

Члан 8. 
Ова Одлука о изменама и допунама Статута Туристичке организације општине Сента 
ступа на снагу по добијању сагласности оснивача. 
 
 

                                                                                 Председник Управног одбора 
Туристичке организације општине Сента 

                                                                                  Арпад Маћко с. р. 
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На основу тачке 9 става 1 члана 32 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон), тачке 10 става 1 члана 46 Статута општине Сента 
(“Службени лист општине Сента” бр. 5/2011) и тачке 1 става 2 члана 32 Статута 
Туристичке организације општине Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 11/2012), 
Скупштина општине Сента на својој сеници, одржаној 29. новембра 2016. године донела је  

Р    Е    Ш     Е     Њ    Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ СЕНТА 

I 
Разрешава се КОРНЕЛ ЛАШКОВИЋ из Сенте, ул. Лава Толстоја бр. 17. дужности 

директора Туристичке организације општине Сента. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-121/2016-I
Дана:  29. новембар 2016. године  
С е н т а 

Председница Скупштине општине Сента  

Татјана Бало  с. р. 
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На основу тачке 9 става 1 члана 32 Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС” бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон), тачке 10 става 1 члана 46 Статута општине 
Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 5/2011) и става 1 члана 33. Статута 
Туристичке организације општине Сента (“Службени лист општине Сента” бр. 11/2012), 
Скупштина општине Сента на својој сеници, одржаној 29. новембра  2016. године донела 
је  

Р    Е    Ш     Е     Њ    Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

I 
Именује се КОРНЕЛ ЛАШКОВИЋ из Сенте, ул. Лава Толстоја бр. 17. за вршиоца 
дужности директора Туристичке организације општине Сента до завршетка поступка за 
именовање директора Туристичке организације општине Сента, а најдуже на годину дана. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-122/2016-I
Дана:  29. новембар 2016. године  
С е н т а 

Председница Скупштине општине Сента  

Татјана Бало  с. р. 
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На основу тачке 1 става 1 члана 136 и става 2 члана 141  Закона о здравственој заштити, 
("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 
45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015),  тачке 9 става 1 члана 32 Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и тачке 10 
става 1 члана 46 Статута општине Сента, Скупштина општине Сента, на својој седници, 
одржаној 29. новембра 2016. године донела је 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА АПОТЕКЕ СЕНТА 

I 
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Апотеке Сента, коју је донео 
Управни одбор Апотеке Сента на својој седници, одржаној 25.11.2016. додине. 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном листу општине 
Сента”. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-225/2016-I        
Дана:  29. новембар 2016. године  
С е н т а 

Председница Скупштине општине Сента  

Татјана Бало  с. р. 
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На однову члана 49 Статут Апотеке Сента („Службени лист Општине Сента“, бр. 20/2010 
и 25/2012), Управни одбор Апотеке Сента на својој седници, одржаној 25.11.2016. године 
донео је 
 
 

О   Д   Л   У   К   У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АПОТЕКЕ СЕНТА 

 
Члан 1 

 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Статута Апотеке Сента  („Службени лист 
Општине Сента“, бр. 20/2010 и 25/2012). 
 

Члан 2 
 
Мења се члан 19 став 2 и гласи: 
   
 „За директора Апотеке може бити именовано лице које поред општих услова прописаних 
законом испуњава и следеће услове: 
 -да има завршен медицински , стоматолошки факултет или фармацеутски факултет и нај-
мање 5 година радног стажа у области здравствене заштите; 
 -да има завршен правни факултет,са завршеном едукацијом из области здравственог 
менаџмента и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите; 
  -да има завршен економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог 
менаџмента и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите;          
 Ако за директора Апотеке није именовано лице са високом школском спремом здравстве 
струке,већ лице са завршеном високом школском спремом друге струке,помоћник дирек- 
тора мора бити лице са високом школском спремом здравствене струке.” 
 

Члан 3 
 
У члану 23 Статута, после тачке 12 додаје се нова тачка 13 која гласи: 
„ 13) 0длучује о увођењу дежурства, приправности и рада по позиву.“, а досадашња тачке 
13. постаје тачка 14. 
 
 

Члан 4 
 
Мења се члан 32 став 1 и гласи: 

„Директор, чланови Управног одбора и Надзорног одбора Апотеке, као и њихови 
сродници у правој линији без обзира на степен сродства, побочни сродници закључно са 
другим степеном сродства, супружници и сродници по тазбини закључно са првим 
степеном сродства, не смеју, директно или преко трећег физичког или правног лица, 
имати учешћа као власници удела, акционари, у правном лицу које обавља здравствену 
делатност, односно послове здравствене делатности, односно не смеју обављати ову 
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делатност као предузетници, о чему потписују изјаву ради спречавања сукоба јавног и 
приватног интереса.“ 

 
 

Члан 5 
 
Мења се члан 46 и гласи: 
 
 „Сви запослени у Апотеци дужни су да чувају службену тајну Апотеке. 
  
 Под службеном тајном подразумевају се подаци из медицинске документације 
пацијената, односно подаци о здравстевном стању пацијента. 
 
 Дужности чувања службене тајне запослени могу бити ослобођени само на основу 
писменог или на други начин јасно и недвосмислено датог пристанка пацијента или 
одлуком суда. 
 
 Подаци из медицинске документације могу се достављати на увид само на захтев 
судских органа, органа старатељства, организације здравственог осигурања, органа 
надлежног за послове статистике, када је то предвиђено законом, као и други органа и 
организација, у складу са законом, са назнаком да се ради о службеној тајни.“ 
 
 

Члан 6 
 
У члану 47 став 2 после тачке 2 додаје се тачка 3 која гласи: 
 

3) подаци које државни органи као поверљиве саопште Апотеци, 
 

Досадашња тачка 3 постаје тачка 4. 
 

  
Члан 7 

 
Обавезује се Апотека Сента да утврди пречишћен текст Статута Апотеке Сента. 
 
 

Члан 8 
 

Одлука о изменама и допунама Апотеке Сента сутпа на снагу осмог дана од дана 
објављивања на огласној табли Апотеке. 
 
       Председник Управног одбора 
  
                 Чаби Валерија с. р. ецц 

 

1446



1447

Tartalom: 

185.  РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 1432

186. 
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СЕНТА 

1433

187. 
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

1435

188. 
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
СЕНТА 

1438

189. 
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

1442

190. 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

1443

191. 
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА СТАТУТА АПОТЕКЕ СЕНТА 

1444

KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér .  1. 
Telefon: 024/655-444 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ: 

Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell 
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. 
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes. 

EGYSZÁMLA-SZÁM: 840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek 

NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 


	01_Resenje_potv_mandat_T_MONIKA
	02_skupstina-ODLUKA O VISINI STOPE 21.11.2016
	03_skupstina-ODLUKA O PROSECNOJ CENI KVADRATNOG METRA 21.11.2016
	04_Zakljucak_statut_turistika
	04a_Statut

	05_Direktor_turistika_razresenje
	06_Direktor_turistika_imenovanje
	07_zakljucak_Statut_apoteka
	07a_Statut_apoteka

	Sadrzaj



