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ГОДИНА XLV
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На основу члана 48. став 1. и члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“ број 129/2007), и члана 81. став 1. Статута
општине Тител („Службени лист општине Тител“
број 3/2002,1/2005 и 18/2008), Скупштина
општине Тител на 23. седници која је одржана
дана 20. августа 2010. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ПОТВРЂУЈУ
СЕ
мандати
одборницима
Скупштине општине Тител, са изборне листе
ДС '' ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ – БОРИС ТАДИЋ''
и то:
1. МИЛАНУ НАСТАСИЋУ
2. СТАНКУ ПРОДАНОВИЋУ
1. Мандат нових одборника почиње да тече
даном потврђивања мандата
и траје до истека мандата одборника којима је
престо мандат.
2. Решење објавити
општине Тител“.

у

„Службеном

листу

Образложење
Решењем о утврђивању престанка
мандата одборника Скупштине општине број: 0216/10-I и: 02-17/10-I од 13. 08. 2010. године
престао је мандат двојици одборника са изборне
листе ДС '' ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ – БОРИС
ТАДИЋ'', због преузимања функција које су, у
складу са законом, неспојиве са функцијама
одборника.

БРОЈ 7.

Мандатно – имунитетска комисија на
седници одржаној 16.08.2010. године разматрала
је Извештај Изборне комисије о додели мандата
новим одборницима са изборне листе ДС '' ЗА
ЕВРОПСКУ СРБИЈУ – БОРИС ТАДИЋ'',уверења
о избору за одборнике и сагласност о прихватању
мандата. Комисија је утврдила да су подаци из
уверења истоветни са подацима из Извештаја
Изборне комисије, да су иста издата од стране
овлашћеног органа, и констатовала да су се
стекли услови за потврђивање мандата новим
одборницима у Скупштини општине Тител.
Након изнетог, Комисија је утврдила предлог
Решења о потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Тител и упутила га
одборницима
Скупштине
општине
на
разматрање и доношење.
На основу изнетог, Скупштина општине
Тител, применом члана 48. став 1. и члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“ број 129/2007) одлучила је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против
Решења о потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Тител, може се изјавити
жалба Вишем суду у Новом Саду, у року од 48
часова од дана доношења.

Република Србија
Аутономна Покрјаина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-6/2010-I
Дана: 20. августа 2010. године
Тител
Заменик председника СО
Стеван Марјанов с.р.

ɫɬɪɚɧɚ 153.

ɛɪɨʁ: 7

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ

40
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 32. ɫɬɚɜ 1. ɬɚɱɤɚ 10
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪɨʁ 129/2007) ɢ ɱɥɚɧɚ 29. ɫɬɚɜ 7.
ɋɬɚɬɭɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ“ ɛɪɨʁ 3/2002 ɢ 1/2005) ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɞɚɧɚ 20.
ɚɜɝɭɫɬɚ. 2010. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ
Ɋȿɒȿȵȿ
ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ɍɢɬɟɥ
I
ɆɂɅȺɇ ɇȺɋɌȺɋɂȶ, ɢɡ Ɍɢɬɟɥɚ, ȻɂɊȺ
ɋȿ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ, ɞɨ
ɢɫɬɟɤɚ ɦɚɧɞɚɬɚ ɨɞɛɨɪɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ɍɢɬɟɥ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ 2008.
ɝɨɞɢɧɟ.
II

Ɋȿɒȿȵȿ
ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ
I
ɋɌȺɇɄɈ ɉɊɈȾȺɇɈȼɂȶ ɢɡ Ɍɢɬɟɥɚ
ȻɂɊȺ ɋȿ ɡɚ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ɍɢɬɟɥ, ɧɚ ɦɚɧɞɚɬɧɢ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ɍɢɬɟɥ.
II
Ɋɟɲɟʃɟ ɨɛʁɚɜɢɬɢ ɭ „ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ“.
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɚ ɉɨɤɪɚʁɢɧɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ɌɂɌȿɅ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ɈɉɒɌɂɇȿ
Ȼɪɨʁ: 02- 22/10- I
Ⱦɚɧɚ: 20.08.2010. ɝɨɞɢɧɟ
Ɍɢɬɟɥ

Ɋɟɲɟʃɟ ɨɛʁɚɜɢɬɢ ɭ „ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ“.
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɚ ɉɨɤɪɚʁɢɧɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ɌɂɌȿɅ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ɈɉɒɌɂɇȿ
Ȼɪɨʁ: 02-21 /1ɨ - I
Ⱦɚɧɚ: 20.08. 2010. ɝɨɞɢɧɟ,
Ɍɢɬɟɥ
Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɈ
ɋɬɟɜɚɧ Ɇɚɪʁɚɧɨɜ ɫ.ɪ.

41
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 43. ɫɬɚɜ 4. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“
ɛɪɨʁ 129/2007), ɱɥɚɧɚ 29. ɢ ɱɥɚɧɚ 81. ɋɬɚɬɭɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ“
ɛɪɨʁ 3/2002, 1/2005 ɢ 18/2008), ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ ɫɟɞɧɢɰɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɞɚɧɚ 20.
ɚɜɝɭɫɬɚ. 2010. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ

20. ɚɜɝɭɫɬ 2010. ɝɨɞ.

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ
Ɇɢɥɚɧ ɇɚɫɬɚɫɢʄ,ɫ.ɪ.
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 46. ɫɬɚɜ 1. ɬɚɱɤɚ. 5. Ɂɚɤɨɧɚ
ɨ ɥɨɤɚɧɥɧɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“
ɛɪɨʁ 129/2007), ɢ ɱɥɚɧɚ 81. ɫɬɚɜ 1. ɋɬɚɬɭɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ“
ɛɪɨʁ 3/2002, 1/2005 ɢ 18/08), ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ɍɢɬɟɥ ɧɚ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɟ ɫɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɨɞɪɠɚɧ ɞɚɧɚ 20. 08. 2010. ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ
Ɋȿɒȿȵȿ
Ɉ ɉɊȿɋɌȺɇɄɍ ɆȺɇȾȺɌȺ ɈȾȻɈɊɇɂɄȺ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ɈɉɒɌɂɇȿ ɌɂɌȿɅ
1. ɍɌȼɊȭɍȳȿ ɋȿ ɉɊȿɋɌȺɇȺɄ
ɆȺɇȾȺɌȺ ɈȾȻɈɊɇɂɄɍ ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ
ɈɉɒɌɂɇȿ ɌɂɌȿɅ, ɡɛɨɝ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɚ ɮɭɧɤɰɢʁɟ
ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɧɟɫɩɨʁɢɜɚ ɫɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɨɦ ɨɞɛɨɪɧɢɤɚ:

20. ɚɜɝɭɫɬ 2010. ɝɨɞ.

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ

1. ɋɌȺɇɄɍ ɉɊɈȾȺɇɈȼɂȶɍ ɢɡ ɌɂɌȿɅȺ - ɫɚ
ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ ''Ɂɚ ɟɜɪɨɩɫɤɭ ɋɪɛɢʁɭ'' – Ȼɨɪɢɫ
Ɍɚɞɢʄ
2. Ɋɟɲɟʃɟ ɨɛʁɚɜɢɬɢ ɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ɍɢɬɟɥ.
ɉɨɭɤɚ ɨ ɩɪɚɜɧɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɭ: ɉɪɨɬɢɜ Ɋɟɲɟʃɚ ɨ
ɩɪɟɫɬɚɧɤɭ ɦɚɧɞɚɬɚ ɨɞɛɨɪɧɢɤɚ ɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɚ ȼɢɲɟɦ
ɫɭɞɭ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 48 ɱɚɫɨɜɚ ɨɞ ɞɚɧɚ
ɞɨɧɨɲɟʃɚ.
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɚ ɉɨɤɪɚʁɢɧɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ɌɂɌȿɅ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ɈɉɒɌɂɇȿ
Ȼɪɨʁ: 013-7/ 10-I
Ⱦɚɧɚ: 20. 08. 2010. ɝɨɞɢɧɟ
Ɍɢɬɟɥ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ
Ɇɢɥɚɧ ɇɚɫɬɚɫɢʄ,ɫ.ɪ.
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ɂ ɋ ɉ ɊȺ ȼ Ʉ Ⱥ

ɍ „ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɢɬɟɥ“
ɛɪ. 7/10), ɨɞ 13.08.2010.ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɝɪɟɲɤɟ, ɞɜɚ ɩɭɬɚ ʁɟ ɨɞɲɬɚɦɩɚɧ ɬɟɤɫɬ
„Ɋɟɲɟʃɚ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɱɥɚɧɨɜɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɜɟʄɚ“, ɧɚ
ɫɬɪɚɧɢ 147 ɢ 149, ɢ ɭ ɬɟɤɫɬɭ „ɫɚɞɪɠɚʁɚ“ ɩɨɞ
ɪɟɞɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ 32. ɢ 36.
ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɬɟɤɫɬ ɫɟ ɛɪɢɲɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢ 147
ɢ ɭ „ɫɚɞɪɠɚʁɭ“ ɩɨɞ ɪɟɞɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ 32.
Ȼɪɨʁɟɜɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɢ ɧɚɫɥɨɜɚ ɭ ɫɚɞɪɠɚʁɭ,
ɚɧɚɥɨɝɧɨ ɫɟ ɩɨɦɟɪɚʁɭ.

ɛɪɨʁ: 7

ɫɬɪɚɧɚ 154.

