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На основу члана 9. и 81. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број
3/2002, 1/2005 и 18/2008) и члана 3. и 4. Одлуке о наградама и признањима општине Тител
(„Службени лист општине Тител“ број 14/2001) Скупштина општине Тител на седници одржаној
6. новембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Поводом ДАНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ – 8. НОВЕМБРA
додељује награде и то:
- диплома уз новчану награду од 20.000,00 динара и
- признања – плакете.

Скупштина општине Тител

Члан 2.
Дипломе са новчаном наградом додељују се:
Александри Цветковић из Титела – за изузетне резултате током школовања и на школским
такмичењима на нивоу Округа и Републике.
Марији Чурчић из Титела - за изузетне резултате и доприносе развоју библиотекарства и
културе наше средине и Покрајине.
Ружици Бојанић из Вилова - за оснивање и успешан рад културно уметничког друштва „Ружин
цвет“ Вилово и за остварене резултате у неговању и очувању традиције.
Браниславу Тодоровићу из Титела – за добровољно давање крви по 106. пут
Стевици Ралетићу из Шајкаша – за постигнуте резултате у ловном стрељаштву, освојено прво
место у јуниорској конкуренцији у финалу Купа Ловачког савеза Србије у стрељаштву у Ковилову
2009 године.
Члан 3.
Признања у виду плакете додељују се:
Школскoм листу „Латице“ ОШ „Светозар Милетић“ Тител – за 30 година постојања и
успешног праћења свих културних дешавања, школских приредби, спортских манифестација,
такмичења и др.

страна 165.

број: 9

Службени лист општине Тител

06. новембар 2009. год.

ФК „Борац“ Шајкаш – за успешан рад са млађим категоријама и освојено прво место на
међународном фудбалском купу мира у Јужној Кореји.
Аероклубу „Тител“ Тител за 70 година постојања и успешног рада
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, прочитаће се на свечаној седници Скупштине
општине и објавити у „Службеном листу општине Тител“.

Републике Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-12/09-I
Дана: 06. новембра 2009. године
Тител

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Стеван Марјанов с.р.
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