СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА XLV

ТИТЕЛ, 26. ФЕБРУАР 2010. ГОДИНЕ
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На основу члана 100. Закона о
заштити животне средине („Службени
гласник РС“ број 135/04 и 36/09), члана 64.,
65., 66. и 67. Закона о буџетском систему („
Службени гласник РС“ број 54/2009), члана
29. тачка 7. и члана 81. став 1. Статута
општине
Тител
(„Службени
лист
општинеТител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008)
Скупштина општине Тител на седници
одржаној дана 26.02. 2010. године донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
Одлуком о буџетском фонду за
заштиту животне средине општине Тител (у
даљем тексту: Одлука) оснива се буџетски
фонд за заштиту животне средине општине
Тител (у даљем тексту: Фонд).
Члан 2.
Овом Одлуком уређују се:
1. сврха буџетског фонда,
2. време за које се буџетски фонд оснива,
3. надлежна
управа
одговорна
за
управљање фондом и
4. извори финансирања буџетског фонда.
Члан 3.
Сврха
оснивања
Фонда
је
финансирање програма, пројеката и других
активности у области очувања, одрживог
кроишћења, заштите и унапређења животне
средине на територји општине Тител.
Средства буџетског фонда користиће
се и за финансирање локалних акционих и
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санационих планова, у складу са стратешким
документима које доноси општина Тител.
Члан 4.
Фонд се оснива на неодређено време.
Члан 5.
Средства за рад Фонда обезбеђују се
из:
1. апропријација обезбеђених у оквиру
буџета општине Тител за текућу годину,
2. дела наменских средстава од накнаде за
загађивање
животне
средине
које
загађивач плаћа у складу са Законом ,
3. средства остварених од накнаде, у складу
са одлукама којима се утврђује накнада за
заштиту и унапређење животне средине,
4. прихода
остварених
на
основу
међународне, регионалне и локалне
сарадње и сарадње са републичким
органима на програмима, пројектима и
другим активностима у области заштите
животне средине,
5. прилога донација, поклона и помоћи,
6. средства остварених на конкурсима
(домаћим и иностраним) за програме и
пројекте и
7. других средстава у складу са Законом.
Члан 6.
Средства остварена у Фонду користе се у
складу са усвојеним програмом коришћења
средстава Фонда, који доноси Општинско
веће за текућу годину.
Програме из става 1. овог члана
предлаже Општинска управа односно
Одељење надлежно за послове заштите
животне средине.
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Службени лист општине Тител

Члан 7.
Општина Тител је дужан да прибави
сагласност
Министарства надлежног за
заштиту животне средине Републике Србије
на предлог програма коришћења средстава
Фонда.
Члан 8.
Начелник Општинске управе односно
начелник Одељења надлежно за послове
заштите животне средине, овлашћен је за
располагање средствима са евиденционог
рачуна фонда и одговоран је за њихово
законито и наменско коришћење.
Члан 9.
На
крају
текуће
године
неискоришћена средства са рачуна Фонда
преносе се у наредну годину.
Члан 10.
Фонд као евиденциони рачун у оквиру
главне књиге трезора у оквиру раздела 4.
Општинска управа, може отворит председник
општине.
Члан 11.
Стручне, административне и друге
послове за Фонд обавља Општинска управа,
Одељење надлежна за послове заштите
животне средине. Финансијски део послова
обавља Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагту осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011- 2 /2010-I
Дана: 26.02.2010.године
Тител
Заменик председника СО
Стеван Марјанов, с.р.
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На основу члана 2. Закона о раду
(„Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05 и
54/2009 ), члана 1, члана 2. и члана 9. Закона
о платама у државним органима и јавним
службама („Службени гласник РС“ бр. 34/01
и 62/06) и члана 81. став 1. Статута општине
Тител („Службени лист општине Тител“ број
3/02, 1/05 и 18/08) Скупштина општине Тител
на седници одржаној дана 26.02.2010. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА,
НАКНАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И
ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА И ЧЛАНОВА
РАДНИХ ТЕЛА У ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
У Одлуци о платама, додацима,
накнадама и другим примањима изабраних и
именованих лица и чланова радних тела у
органима општине Тител („Службени лист
општине Тител“ бр. 16/08) иза члана 19.
додаје се ново поглавље: „V НАКНАДЕ И
ДРУГА ПРИМАЊА ОДБОРНИКА“ и
чланови 19а, 19б, 19в, 19г, 19д. и 19ђ. који
гласе:
„Члан 19а.
За обављање одборничких дужности
одборник има право на накнаду, и то:
1. накнаду за присуство на седницама
Скупштине општине Тител и њених
радних тела чији је члан,
2. одборнички додатак као накнаду за
вршење одборничке дужности ван
седница Скупштине општине,
3. накнаду изгубљене зараде због
учествовања у раду Скупштине
општине и њених радних тела и
4. накнаду путних трошкова за долазак и
одлазак на седнице.
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Члан 19б.
Одборник има право на накнаду за
присуство на седницама Скупштине и њених
радних тела у износу од 2.000,00 динара.
Уколико се седница Скупштине или
радног тела не одрже због недостатка
кворума, одборницима и члановима радних
тела припада ½ накнаде из претходног става
овог члана.
Право на накнаду из става 1. овог
плана има и члан радног тела који није
одборник.
Члан 19в.
Одборник скупштине општине Тител,
изузев одборника који обавља функцију у
органима општине Тител, има право на
одборнички додатак у висини 15% од
просечне месечне нето зараде по запосленом
у привреди Републике Србије, према
последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике,
увећано за припадајуће порезе и доприносе.
Одборнички додатак се исплаћује
месечно, без обзира на број заседања
Скупштине општине, на текући рачун
одборника, у роковима предвиђеним за
обрачун и исплату зараде запослених у
органима општине Тител.
Члан 19г.
Уколико се одборнику односно члану
радног тела време проведено на седници, у
предузећу или другом правном лицу где је
запослен, уређује као неплаћено одсуство,
истом припада накнада изгубљене зараде у
износу дневне зараде коју је исти остварио у
претходном месецу.
За остваривање права на накнаду из
претходног става овог члана, одборник
односно члан радног тела дужан је секретару
Скупштине општине поднети захтев и
веродостојну исправу – потврду о висини
просечне месечне зараде.
Члан 19д.
Одборник чије место пребивалишта
није место одржавања седнице Скупштине
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општине, има право на накнаду путних
трошкова
за
учешће
на
седницама
Скупштине општине и њених радних тела у
висини цене превоза у јавном путничком
саобраћају.
Члан 19ђ.
Одборник, који је у евиденцији
Националне
службе
за
запошљавање
евидентиран као незапослено лице,
има
право на накнаду трошкова из члана 15. и 16.
ове Одлуке.“
Члан 2.
У поглављу „V НАКНАДЕ ЧЛАНОВА
РАДНИХ ТЕЛА“ број „V“ замењује се бројем
„VI“.
У поглављу „VI ПРЕЛАЗНЕ И
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“ број „VI“ замењује се
бројем „VII“.
Члан 3.
Средства за исплату накнада и других
примања одборника регулисаних овом
одлуком, обезбедиће се из средстава буџета
општине Тител.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о висини накнада
одборника и чланова радних тела Скупштине
општине Тител („Службени лист општине
Тител“ бр. 3/02, 9/03 и 3/05).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од
дана објављивању у „Службеном листу
општине Тител“ а примењиваће се од дана
доношења Одлуке о буџету општине Тител за
2010. годину.
Република Србија
АП Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-5/2010-I
Дана: 26.02.2010.године
Тител
Заменик председника СО
Стеван Марјанов, с.р.
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На основу члана 93. став 4. Закона о
планирању и изградњи ( „Сл гласник
Р.Србије“ бр. 72/09) и члана 29. и 81. Статута
општине Тител („Службени лист општине
Тител“ бр. 3/02, 1/05 и 18/08), Скупштине
општине Тител на својој седници од
26.02.2010. године, доноси:
ОДЛУКУ
О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

26. фебруар 2010. год.

-

уређивање јавних површина и друго.
Трошкови
комуналног
опремања
грађевинског земљишта се деле на стварне
трошкове у новоформираним локалитетима и
трошкови за раније изведене радове.
Члан 5.
Висина
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта утврђује се основу
степена комуналне опремљености, годишњих
програма уређивања грађевинског земљишта,
урбанистичке зоне, намене и површине
објекта.

Опште одредбе
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се мерила за
уговарање висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за изградњу објеката.
Члан 2.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта (у даљем тексту: накнада)
обухвата:
трошкове
припремања
грађевинског земљишта и трошкове за
комунално
опремање
грађевинског
земљишта.
Члан 3.
Трошкови припремања грађевинског
земљишта обухватају трошкове за:
- истражне
радове
и
израду
геодетских подлога, урбанистичке
и друге документације,
- расељавање, рушење објеката,
санирање терена и решавање
имовинско правних односа
- и друге радове.
Члан 4.
Трошкови опремања грађевинског
земљишта обухватају трошкове за изградњу
објеката комуналне инфраструктуре и то:
- водоснабдевања,
- фекалне и атмосферске канализације,
- саобраћајне површине,
- објекти топлификације,
- јавно осветлење,

Члан 6.
Основ за утврђивање урбанистичких
зона је степен опремљености грађевинског
земљишта, положај грађевинског земљишта у
односу на остале делове насеља, природни
услови и друге погодности које грађевинско
земљиште пружа, а утврђене су посебном
одлуком.
Члан 7.
Намена објекта – простора за који се
утврђује накнада за уређивање грађевинског
земљишта може бити:
- јавна намена (објекти – простори
намењени
обављању
делатности
државних органа и организација;
организација које обављају јавну
службу; станови за социјално угрожена
лица; објекти образовања, социјалне и
дечије заштите, здравства, културе и
уметности, спорта и заштите животне
средине, а који се финансирају из
средстава буџета; објекти – простори
традиционалних
цркава
и
традиционалних верских заједница у
смислу Закона о црквама и верским
заједницама,
- становање (индивидуални стамбени
објекти, колективне стамбене зграде,
стамбене зграде у низу, стамбени
простор
у
стамбено-пословним
објектима,
гаражни
простор
у
стамбеним зградама),
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привредно-производна
намена
(производна постројења, складишта,
стоваришта, магацини, силоси, као и
објекти:
производног
занатства,
индустрије и грађевинарства, комунални
и саобраћајни објекти и пратећи
канцеларијски простор уз ове објекте),
- пословно-услужна намена (објекти –
простори образовања, социјалне и дечије
заштите, здравства, културе и уметности,
спорта, а који се не финансирају из
буџета; објекти услужног занатства) и
- пословно-комерцијална намена (хотели,
угоститељски
објекти,
трговински
објекти, тржни центри, бензинске пумпе,
мењачнице, кладионице, коцкарнице и
сл. објекти забавног карактера, агенције
и
остали
објекти
комерцијалног
карактера, као и пратећи објекти уз њих).
Намена објеката – простора који нису
наведени у ставу 1. овог члана, третираће се
према најсличнијој наведеној намени.
Члан 8.
Накнаду за уређивање грађевинског
земљишта по овој одлуци плаћа инвеститор.
Инвеститор је лице на које гласи грађевинска
дозвола, односно лице које гради објекат,
врши реконструкцију, доградњу или промену
намене објекта у складу са законом, као и
инвеститор објекта изграђеног, односно
реконструисаног без грађевинске дозволе у
поступку легализације.
Инвеститор је дужан да пре
подношења захтева за издавање грађевинске
дозволе закључи уговор о накнади за
уређивање грађевинског земљишта са Јавним
предузећeм "Простор".
Обрачун накнаде
Члан 9.
Накнада се обрачунава по 1 m2 бруто
развијене грађевинске површине објекта,
односно простора који се гради, дограђује,
реконструише или врши промена намене.
Код објеката за које је пројектом
предвиђено коришћење слободних површина,
трошкови уређивања грађевинског земљишта
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обрачунавају се по 1m2 укупне површине
заузетог земљишта (бензинске пумпе,
отворени складишни простори, спортски
терени, антенски стубови, енергетски
комплекси и слични објекти).
Члан 10.
Накнада се обрачунава и уговара на
основу главног пројекта и осталих техничких
и других података за прикључење објекта на
инфраструктуру и грађевинске дозволе.
За објекте изграђене без грађевинске
дозволе, односно одобрења за изградњу,
накнада се обрачунава на основу техничког
извештаја или пројекта изведеног објекта и
акта надлежног органа којим се утврђује да
постоји могућност легализације објекта.
Члан 11.
Накнада се обрачунава на основу
просечних трошкова утврђених годишњим
Програмом
уређивања
грађевинског
земљишта.
Изузетно, накнада се обрачунава у
висини стварних трошкова и то:
1. када Програмом нису предвиђени радови
који омогућавају привођење земљишта
намени,
2. за подручја у којима до сада нису
обрачунавани и уговарани трошкови
опремања грађевинског земљишта и
3. када
инвеститор
учествује
у
финансирању опремања грађевинског
земљишта.
Члан 12.
Накнада се уговара по ценама
утврђеним годишњим Програмом уређивања
грађевинског земљишта на следећи начин:
1. 150% за пословно-комерцијалне објекте,
2. 150% за бензинске пумпе, претакалишта и
пунионице гаса, антенске стубове, по 1m2
земљишта,
3. 120% за пословнe објекте (угоститељски,
трговине и сл)
4. 110% за промену намене помоћног
простора
у
пословно-комерцијални
простор,
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5. 100% за изградњу или доградњу
стамбених објеката,
6. 80% за промену намене помоћног
простора у пословно-услужни простор,
7. 70% за привредно-производне објекте,
8. 50% за реконструкцију објеката од
накнаде која је утврђена за ту намену
објекта, на делу који је реконструисан,
9. 50% за претварање таванских простора
или помоћних просторија у стамбене,
10. 50% за промену намене стамбеног у
пословно-услужни
или
пословнокомерцијални простор,
11. 50% за услужне објекте занатске
делатности,
12. 40% за помоћне објекте уз објекте за
становање (гараже, оставе и сл.),
13. 40% за пољопривредне објекте,
14. 30% за изградњу надстрешница у оквиру
пословних погона и за изградњу
покривених спортских објеката,
15. 30% за промену намене помоћног
простора у привредно-производни,
16. 20% за изградњу надстрешница за
пољопривредну механизацију,
17. 10% за отворене пијаце, отворене
спортске терене, објекте забаве и
разоноде
на
отвореном
простору,
отворене складишне просторе, базене,
јавне гараже и друге отворене објекте, по
1m2 земљишта,
18. 10% за објекте јавне намене чији
инвеститор није општина Тител или
предузеће и установа чији је она оснивач,
Код објеката са вишенаменским
садржајем накнада се обрачунава за сваку
намену посебно.
Члан 13.
Инвеститор који руши постојећи
легално изграђен објекат и гради нови на
истој парцели, плаћа накнаду за разлику у
површини између објекта који се гради и
легално изграђеног објекта који се руши.
У случају из става 1. овог члана
инвеститор
је
дужан
да
достави
документацију којом доказује површину и
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намену објекта који се руши (извод из
земљишне књиге, односно извод из листа
непокретности, техничку документацију која
је саставни део грађевинске дозволе или
копију плана).
Члан 14.
Ако
у
току
грађења
објекта
инвеститор одступи од главног пројекта на
основу кога је пријавио почетак извођења
радова, дужан је да сноси трошкове разлике у
накнади.
Члан 15.
Накнада се не плаћа за:
1. објекте који су у функцији комуналних
делатности и објеката који су део
инфраструктурне мреже и постројења а
који се финансирају из буџета,
2. објекте здравства, просвете, социјалне и
дечије заштите и културе
чији је
инвеститор
општина
Тител
или
предузеће и установа чији је она оснивач
и
3. верске
објекте
традиционалних
конфесија (у смислу Закона о црквама и
верским заједницама).
Члан 16.
Накнада за изграђене објекте без
грађевинске дозволе у поступку легализације,
уговара се у складу са важећим прописима.
За стамбене објекте површине до
100m2 накнада се умањује за 60% од накнаде
утврђене у члану 12. тачка 1. ове одлуке.
Умањење накнаде из става 2. овог
члана не односи се на пословни простор или
други простор који је изграђен без
грађевинске дозволе и који се налази у
породичном стамбеном објекту површине до
100m2, а не користи се за становање.
Као породични стамбени објекат до
2
100m површине, сматра се и појединачни
стан у стамбеној згради до 100m2 нето
корисне површине стана.
Право на умањење накнаде из става 2.
овог члана може се остварити само при
легализацији једног објекта.
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Начин плаћања накнаде
Члан 17.
За изградњу објеката накнада се плаћа
по уговору на следећи начин:
- у целости у року од 10 дана од дана
закључења уговора, или
- у ратама и то: прва рата у висини 20%
накнаде у року од 10 дана од закључења
уговора, а преостали износ у највише 24
једнаких месечних рата.
Када инвеститор плаћа накнаду у
целости, одмах по потписивању уговора, има
право на умањење накнаде за 20%.
Члан 18.
За изградњу објеката породичног
становања, накнада се плаћа по уговору на
следећи начин:
- у целости у року од 10 дана од дана
закључења уговора, или
- у ратама и то: прва рата у висини 5%
накнаде у року од 10 дана од закључења
уговора, а преостали износ у највише 36
једнаких месечних рата.
Када инвеститор плаћа накнаду у
целости, одмах по потписивању уговора, има
право на умањење накнаде за 20%.
Начин плаћања накнаде из става 1.
овог члана примењује се и у случајевима када
инвеститор за сопствене потребе врши
реконструкцију стамбеног простора или
претвара тавански простор у једну стамбену
јединицу у вишепородичној стамбеној
згради.
Члан 19.
Усклађивање накнаде кад се плаћа у
ратама, врши се квартално према званично
објављеном показатељу раста цена на мало
надлежног републичког органа.
У случају кашњења у плаћању рата,
инвеститору се обрачунава затезна камата у
складу са законом о висини стопе затезне
камате.
Уколико инвеститор који је започео
плаћање накнаде у ратама одлучи да исплати
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преостали износ једнократно, има право на
умањење неотплаћених рата од 20%.
Инвеститор нема право на умањење из
става 3. овог члана, ако су му преостале три
рате до исплате целокупног дуга.
Члан 20.
Ради обезбеђивања плаћања накнаде у
ратама, ако је инвеститор правно лице, дужан
је да приликом закључења уговора достави
један од инструмената обезбеђења плаћања:
- неопозиво уговорно овлашћење за
реализацију налога за наплату,
- неопозиву банкарску гаранцију "без
приговора" и наплативу "на први позив",
- бланко менице без протеста које издаје
инвеститор у корист ЈП "Простор" и
писмено овлашћење за ЈП "Простор" да
их
реализује
преко
организације
овлашћене за плаћање, или
- уговорено заложно право (хипотека) у
корист ЈП "Простор" на бестеретној
уписаној непокретности чија је вредност
за 50% или више већа од уговорене
вредности накнаде.
Поред једног од средстава обезбеђења
из става 1. инвеститор је дужан да достави и
оверене копије решења о упису у Агенцији за
привредне регистре и потписе лица
овлашћених за заступање.
Члан 21.
Ради обезбеђивања плаћања накнаде у
ратама, ако је инвеститор физичко лице,
дужан је да приликом закључења уговора
достави један од инструмената обезбеђења
плаћања:
- менице акцептиране од стране два
кредитно способна менична дужника –
жиранта, које издаје инвеститор у корист
ЈП "Простор" и писмено овлашћење за ЈП
"Простор" да их реализује преко
организације овлашћене за плаћање, или
- уговорено заложно право (хипотека) у
корист ЈП "Простор" на бестеретној
уписаној непокретности чија је вредност
за 50% или више већа од уговорене
вредности накнаде.
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Прелазне и завршне одредбе
Члан 22.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о одређивању
мерила за утврђивање висине накнаде за
уређивање грађевинског земљишта ( „Сл.
лист општине Тител“ број 7/03 , 8/03 и 4/04).
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-1/2010-I
Дана: 26.02.2010. године
Тител
Заменик редседник СО
Стеван Марјанов, с.р.
4
На основу члана 9. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.
62/06) и члана 20. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007), члана 29. тачка 3. и члана 81. став
1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и
18/2008), Скупштина општине Тител на својој
седници одржаној 26.02. 2010. године, донела
је
ОДЛУКУ
о висини накнада које представљају
приход остварен делатношћу
Општинске управе Тител
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина
накнада за списе и радње које представљају
приход остварен делатношћу Општинске
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управе општине Тител. (у даљем тексту:
накнаде)
Члан 2.
Корисници услуга у поступку пред
општинским
органима,
службама
и
организацијама плаћају накнаду која је
прописана Тарифом о висини накнада која је
саставни део ове Одлуке. (у даљем тексту:
тарифа)
Члан 3.
Тарифом прописана накнада се плаћа
приликом
покретања
поступка
за
остваривање
права
или
исходовање
прописане документације на одговарајући
рачун буџета општине Тител.
Члан 4.
Када се на захтев странке исправе
издају у више примерака, за други и сваки
наредни примерак плаћа се накнада из
Тарифе као за израду преписа.
Накнада из става 1. овог члана не
може бити већа од накнаде за први примерак.
Члан 5.
Ако коорисник услуга који је дужан да
плати накнаду непосредно поднесе поднесак
за који није уплатио накнаду или је
недовољно платио накнаду, службено лице
органа надлежно за пријем поднеска
затражиће плаћање накнаде у року од 8 дана
са упозорењем на последице неплаћања
накнаде и о истоме сачинити белешку у
спису.
Ако поднесак или други спис стигне
поштом без плаћене накнаде или недовољно
плаћене поступиће се по ставу 1. овог члана.
Ако корисник услуга накнаду плати у
року из става 1. овог члана сматраће се да је
поднесак од почетка био уредан, а у
противном сматраће се да исти није ни
поднет.
Члан 6.
Ослообађају се плаћања накнаде:
1.
Државни
органи,
органи
територијалне
аутономије
и
локалне
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самоуправе
и
организације
обавезног
социјалног осигурања.
2. Организације Црвеног крста.
3. Организације у области друштвене
запштите деце и омалдине и социјалне
заштите.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о накнадама које
представљају приход остварен делатношћу
општинских
органа
општине
Тител
(„Службени лист општине Тител“ бр. 12/06).

Члан 7.
Не плаћа се накнада за:
1. Списе и радње у поступку који се воде
по службеној дужности.
2. Списе и радње у поступку за
исправљање грешака у решењима,
другим
исправама
и
службеним
евиденцијама.
3. Пријаве за упис у матичне књиге.
4. Списе и радње за остваривање права из
социјалног осигурања.
5. Списе и радње у вези са школовањем
ученика и студената.
6. Списе и радње у вези са регулисањем
војне обавезе.
7. Списе и радње у поступку за
сахрањивање.
8. Поднесци упућени Органу за представке
и притужбе.
9. Списе и радње у поступку за
остваривање
права
из
области
друштвене бриге о деци.
10. Списе и радње у поступку за
остваривање права из области борачкоинвалидске заштите и избеглица.
11. Списе и радње у поступку заснивања
радног односа и остваривања права по
том основу.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.

Члан 8.
Сва остала питања о спровођењу ове
Одлуке регулишу се „Посебним одредбама уз
Тарифу“.
Члан 9.
Саставни део ове Одлуке је „Тарифа о
висини накнаде које представљају приход
остварен делатношћу Општинске управе
Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011- 6 /2010-I
Дана: 26.02.2010 године
Тител
Заменик Председника СО
Стеван Марјанов, с.р.

ТАРИФА О ВИСИНИ НАКНАДА
Тарифа 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други
поднесак ................................ 130,00 дин.
2. За решења која издаје Општинска управа,
ако није другачије прописано ... 250,00 дин
3. За жалбу против решења, закључка или
другог акта ................................ 130,00 дин
4. За уверења, ако није другачије прописано
............................................ 130,00 дин
5. За оверу потписа, преписа или
аутентичности рукописа по сваком
потпису односно страници ........ 150,00 дин
6. За оверу предмета уговора на основицу
коју чини вредност предмета уговора ... 0,5 %
7. За оверу пуномоћја ..................... 130,00 дин
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8. За оверу изјаве сведока по сваком
потпису ...................................... 150,00 дин
9. За опомену којом се позива на плаћање
накнаде ..................................... 80,00 дин
Тарифа 2.
1. За издавање извода из матичне књиге
рођених, матичне књиге венчаних,
матичне књиге умрлих ............. 60,00 дин
2. За издавање уверења о
држављанству.............................. 50,00 дин
3. За издавање интернационалних извода из
матичних књига ......................... 500,00 дин
4. За доношење решења о накнадном упису у
матичне књиге........................... 190,00 дин
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2. За издавање уверења о чињеницама у
регистру радњи, односно о чињеницама о
којима се води службена евиденција, а које
се односе на приватно
Предузетништво ........................ 200,00 дин
3. Трошкови рада комисије за преглед возила
за превоз путника у друмском саобраћајутакси превоз и издавање
решења ..................................... 1.000,00 дин
Тарифа 5.
1. За решење којим се одобрава уклањање
објекта
а) за индивидуално – стамбени ...1.500,00 дин
б) за инвестицино –пословни ..... 3.000,00 дин

5. За издавање уверења о слободном брачном
стању и о испуњавању услова за
закључење брака........................ 380,00 дин
Тарифа 3.
1. За венчање радним даном у службеним
просторијама ........................ 500,00 дин
2. За венчање нерадним даном у службеним
просторијама ............................... 750,00 дин
3. За венчање радним даном ван службених
просторија ................................ 3.000,00 дин
4. За венчање нерадним даном ван службених
просторија ................................ 4.000,00 дин

в) трошкови извршења инспекцијског
решења о уклањању падају на терет
извршеника
Тарифа 6.
1. За издавање информације о локацији
а) за индивидуалне стамбене
објекте ....................................... 1.000,00 дин
б) за стамбено – пословне објекте и промену
намене ...................................... 2.000,00 дин
в) за инвестиционе објекте ........10.000,00 дин

НАПОМЕНА: Накнада по тачкама 3.
и 4. ове Тарифе не наплаћује се када за
закључење брака ван службених просторија
постоје
оправдани
разлози
прописан
Правилником о раду матичара у поступку
закључења брака.

г) за реконструкцију стамбених објеката и за
помоћне објекте (гараже, летње кухиње,
оставе и сл.) ............................
500,00 дин
д) за препарцелацију и
парцелацију ...........................

1.000,00 дин

Тарифа 4.
1. За издавање дупликата решења о упису,
одјави радње из регистра радњи
или
дупликата решења којим је утврђена каква
друга промена која се односи на већ
уписану радњу у регистар ......... 200,00 дин

ћ) за остале објекте ...................

1.000,00 дин

2. За издавање локацијске дозволе
а) за индивидуалне стамбене
објекте ....................................

2.000,00 дин
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б) за стамбено – пословне објекте и промену
намене .................................... 4.000,00 дин
в) за инвестиционе објекте ....... 10.000,00 дин
г) за реконструкцију стамбених
објеката ................................. 2.000,00 дин
д) за остале објекте ...................... 2.000,00 дин
Тарифа 7.
1.
За
потврду
о
усклађености
урбанистичког
пројекта и пројекта
парцелације
и
препарцелације
са
планским
документом
односно
урбанистичким планом

број: 1

страна 11.

а) За промену намене објекта без извођења
грађ. радова .......... .................. 3.500,00 дин
б) За помоћне објекте и посебну врсту
објеката из чл.2 ст1 тачка 25 ...1.000,00 дин
ц) За промену намене објекта ..... 3.500,00 дин
д) За инвестиционо одржавање објекта и
уклањање
препрека
за
особе
са
инвалидитетом ....................... 2.000,00 дин
е) За адаптацију и санацију
објеката .................................... 2.000,00 дин
ф) За економске објекте у
пољопривреди ......................... 1.000,00 дин

а) парцелације и препарцелације 6.000,00 дин
б) урбанистичког пројекта ......... 8.000,00 дин
2. За оверу пројекта
препарцелације

парцелације

3. За издавање грађевинске дозволе и
одобрења за изградњу у поступку
легализације

и

Пројекат парцелације и
Препарцелације .......................... 1.000,00 дин
За услове за исправку граница суседних
парцела ...................................... 2.000,00 дин

а) За индивидуалне стамбене
објекте .......................................... 3.000,00 дин
б) За стамбено-пословне
објекте ..................................... 4.000,00 дин
ц) За промену намене

објекта .. 3.500,00 дин

3. За одређивање земљишта за редовну
употребу
објекта
у
посебним
случајевима (одређује имовинско-правна
служба) .............. дин

д) За инвестиционе објекте ....... 6.000,00 дин
е) За помоћне објекте ................. 1.000,00 дин

Тарифа 8.
1. За издавање грађевинске дозволе за
изградњу
односно
реконструкцију
објеката

г) За економске објекте у
пољопривреди ..........................1.000,00 дин

а) За индивидуалне стамбене
објекте ...................................... 3.000,00 дин
б) За стамбено-пословне
објекте ...................................... 4.000,00 дин

ф) За остале објекте......................

500,00 дин

Тарифа 9.
1. За пријаву почетка грађења објекта
а) За индивидуалне стамбене
објекте
..................................1.500,00 дин

ц) За инвестиционе објекте ........ 6.000,00 дин

б) За стамбено-пословне
објекте ...................................... 2.000,00 дин

2. За издавање одобрења за објекте за које
се не издаје грађевинска дозвола

ц) За инвестиционе објекте 0,1 предрачунске
вредн. објектa

страна 12.

број: 1
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д) За остале објекте ..................... 1.000,00 дин

ф) За остале објекте .................... 1.000,00 дин

Тарифа 10.
За издавање привремене
дозволе по чл. 147.

Тарифа 13.
1.
За
технички
преглед
индивидуалних и мање сложених објеката
путем комисије коју образује Одељење и
издавање употребне дозволе .... 1.000.00 дин
Трошкови комисије према стварним
трошковима у складу са чл. 155. ст.3. и 4.
Закона
о
планирању
и
изградњи
(“Сл.гл.РС”бр.72/2009)

грађевинске

За асфалтне базе, сепарације агрегата,
фабрике бетона, самостојећих, анкерисаних
метеоролошких анамометарских стубова
висине до 60 м, пречника до 300 м са
пратећом мерном опремом; привремене
саобраћајнице, извођење истражних радова
на локацији у циљу утврђивања посебних
услова за израду главног пројекта, и за
измештање постојећих
инсталација. ................................. 5.000,00 дин
Тарифа 11.
1. За издавање потврде о усаглашености
изграђених темеља са главним пројектом
а) За индивидуалне стамбене
објекте ...........................................1.000,00 дин
б) За стамбено-пословне
објекте ..................................... 2.000,00 дин
ц) За инвестиционе објекте ....... 6.000,00 дин

2. За технички преглед инвестиционих
објеката
Трошкови комисије за технички преглед
објеката, пословних објеката као и
колективних стамбених
зграда према
стварним трошковима у складу са чл. 155. ст.
3 и 4. Закона о планирању и изградњи
(“Сл.гл.РС”бр.72/2009)
3. За издавање употребне дозволе
0,1 % од предрачунске вредности за објекте
из тачке 1. и 2.
Напомена: висина ове накнаде
неможе бити мања од 1.500,00 дин
Тарифа 14.
Заштита животне средине

д) За остале објекте .....................2.000,00 дин
1. Трошкови прегледа пословног простора и
издавање решења које врши инспектор
заштите животне средине ..... 2.500,00 дин

Тарифа 12.
1. За издавање измењеног решења о
локацијској и грађевинској дозволи услед
промене инвеститора и грађевинске
дозволе услед промена у току грађења

2. За захтев за одлучивање о потреби израде
процене утицаја ........................1.500,00 дин

а) За индивидуалне стамбене
објекте ...................................... 1.500,00 дин

3. За захтев за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја ...... 1.500,00 дин

б) За стамбено-пословне објекте 2.500,00 дин

4. За захтев за давање сагласности на студију
о процени утицаја

ц) За промену намене објекта ..... 1.500,00 дин
д) За инвестиционе објекте ......... 3.000,00 дин
е) За помоћне објекте .................. 1.000,00 дин

а) до 100м2 ................................ 10.000,00 дин
б) преко 100 м2 до 1000 м2......... 15.000,00 дин
в)преко 1000 м2 ……................. 20.000,00 дин
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5. За захтев за давање сагласности на студију
о процени утицаја затеченог стања:
а) до 100м2 .................................... 8.000,00 дин
б) преко 100 м2 до 1000 м2 ........12.000,00 дин
в) преко 1000 м2 ..........................15.000,00 дин
6. За ажурирање студије о процени утицаја и
то:
а ) за захтев за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја ...... 1.500,00 дин
б) За захтев за давање сагласности на
студију о процени утицаја
1) до 100м2 .................................... 3.000,00дин
2) од 100 м2 до 1000 м2 ................ 5.000,00дин
3) преко 1000 м2 ........................... 8.000,00 дин
5
На основу члана 13. став 1. Закона о
управљању отпадом („Службени гласник РС“
бр. 36/2009), 32 став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службеник гласник
РС“ бр. 129/07) и члана 29. став 1. тачка
7.Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител„ број 3/2002,1/2005 и18/2008),
Скупштина општина Тител је на седници
одржаној дана 26. 02. 2010 године доноси:
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ЛОКАЛНОГ
ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У
ОПШТИНИ ТИТЕЛ
I
Приступа се изради Локалног плана
управљања отпадом у општини Тител.
II
Локални план управљања отпадом у о
пштини Тител доноси се за период од 10
година.

број: 1

страна 13.

III
За израду плана задужена је комисија
за израду локалног плана управљања отпадом
у општини Тител, у сарадњи са Факултетом
техничких наука из Новог Сада.
IV
Рок за израду плана је 10. септембра
2010. године.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011 -3 /2010- I
Дана: 26.02.2010. године
Заменик председника скупштине
Марјанов Стеван, с.р.
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На основу члана 29. став 1. тачка 7.
Статута Општине Тител („Службени лист
Општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и
18/2008), Скупштина општине Тител на својој
седници од 26.02.2010 године доноси
следећу:
ОДЛУКУ
О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОСНИВАЊЕ
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
„ОБЛАСНА РАЗВОЈНА АСОЦИЈАЦИЈА
БАЧКА“ НОВИ САД
Члан 1.
Овлашћује се Председник општине
Миливој Петровић, ЈМБГ 2303969800047, да
у име и за рачун општине Тител, без
ограничења, предузме следеће правне и
фактичке радње:

страна 14.
-

-

-

-

-

-

-

број: 1
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Оснује привредно друштво ОБЛАСНА
РАЗВОЈНА АСОЦИЈАЦИЈА БАЧКА
ДОО НОВИ САД (У даљем тексту:
Друштво), заједно са другим оснивачима
Друштва, а у складу са чланом 37. и
чланом 41. Закона о регионалном развоју
(„Сл.гласник РС, бр. 51/2009),
учествује, заступа и представља Општину
Тител на оснивачкој
скупштини
Друштва,
утврђује садржину Уговора о оснивању
Друштва,
заступа и представља општину Тител у
Скупштини Друштва,
гласа на оснивачкој скупштини о усвајању
Уговора о оснивању Друштва,
гласа о свим питањима која буду на
дневном реду оснивачке скупштине
Друштва и потпише и овери печатом
Општине Тител све одлуке оснивачке
Скупштине Друштва,
потпише, овери печатом Општине Тител и
свој потпис овери на Уговору о оснивању
Друштва,
да адвокатској канцеларији, у складу са
одлуком оснивачке скупштине Друштва,
да, потпише и овери печатом Општине
Тител, пуномоћ потребну за спровођење
поступка регистрације Друштва пред
Агенцијом за привредне регистре,
да налог за уплату оснивачког капитала
Општине Tител као члана Друштва, на
привремени рачун Друштва који буде
отворен код пословне банке након овере
Уговора о оснивању Друштва, а на терет
буџета Општине Тител
предузме све друге правне и фактичке
радње
потребне
за
спровођење
поступка оснивања и регистрације
Друштва.

Члан 2.
Обавезује се Председник Општине да
извести Скупштину Општине Тител о
извршеној регистрацији Друштва пред
Агенцијом за привредне регистре.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-4/2010-I
Дана: 26.02.2010.године
Тител
Заменик председника СО
Стеван Марјанов, с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. и
члана
56. став 6. Закона о локанлним
изборима („Службени гласник РС“ број
129/2007), и члана 81. став 1. Статута
општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/2002 и 1/2005), Скупштина
општине Тител на седници одржаној дана
26.02.2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ И ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК
МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ, са даном доношења овог
решења, због подношења неопозиве оставке и
то:
СА
ИЗБОРНЕ
ЛИСТЕ
„СРПСКЕ
РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ – ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ“.
1. НЕЂО КЛЕПИЋ из ТИТЕЛА
2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ
ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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ТИТЕЛ: СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ „СРПСКЕ
РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ – ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ“.
1. ЂОКА ВАСИЋ из Лока.
3. Мандат новог одборника почиње да
тече даном потврђивања мандата и траје до
истека мандата одборника коме је престао
манадат.
4. Решење објавити у Службеном
листу општине Тител.
Образложење
Српска радикална странка Србије
искористила је своје законско право из члана
47. Закона о локалним изборима и
самостално одлучила да реализује овлашћење
којим располаже и да поднесе неопозиву
оставку на мандат у име свог одборника Неђе
Клепића. Уз оставку достављен је уговор о
регулисању међусовних односа кандидата за
одборника и подносиоца изборне лист,
овлашћење подносиоца изборне листе да
преда оставку на функцију одборника,
предлог за новог одборника као и његову
писмену сагласност да прихвата мандат.
Изборна комисија општине Тител на
седници одржаној дана 19. 02. 2010. године,
размотрила је приспелу документацију и
донела одлуку, односно сачинила Извештај
који је проследила Мандатно – имунитетској
комисији, односно, Скупштини општине
Тител на даљу надлежност.У свом извештају,
Изборна kомисија је констатовала да су се
стекли услови за престанак мандата
одборника пре истека времена на које је
изабран због подношења неопозиве оставке, и
на основу предлога подносиоца изборне
листе доделила мандат и издала уверење о
избору за новог одборника Ђоке Васића.
На седници Скупштине општине
Тител, који је одржан дана 26.02.2010 годне,
одборници
су
разматрали
поднету
документацију и Извештај изборне, односно
Мандатно – имунитетске комисије,
и

број: 1

страна 15.

утврдили престанак мандата одборника пре
истека времена на које је изабран.
На основу изнетог, Скупштине
општине Тител, применом чл.48. став 1. и
члана 56. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник Р. Србије“ број 129/2007),
одлучила је као у диспозитиву решења.
Поука о правном средству:
Против
Решења о потврђивању мандата одборника у
скупштини општине Тител, може се изјавити
жалба Окружном суду у Новом Саду, у року
од 48 часова од дана доношења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-2/2010 - I
Дана: 26.02.2010. године
Тител
Заменик председника
Стеван Марјанов,с.р.

