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1 OСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ:
Назив органа: Општина Тител – Општинска управа Тител
Адреса: Улица Главна 1, 21240 Тител
Матични број: 08050724
Порески идентификациони број (ПИБ): 101457453
Адреса електронске поште за пријем електронских поднесака за приступ информацијама од јавног значаја: meres@opstinatitel.rs
Одговорно лице за тачност података информатора: Начелник општинске управе Тител- Соња Пејакић Антић
Датум првог објављивања информатора: 09. Јул 2009. годинe
Датум последње измене, допуне или провере: 10.01.2019.
Место где се може остварити увид у информатор и набавити штампана копија информатора: Општина Тител, ул. Главна 1, 21240 Тител
Веб адреса информатора: www.opstinatitel.rs
Информатор општине Тител је објављен на основу чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник
РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС", број 68/2010).
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ
информацијама од јавног значаја.
Информатор издају органи општине Тител, а сврха његовог објављивања је информисање јавности о документима и информацијама које
поседује или којима располаже општина Тител у оквиру делокруга свог рада.
Информатор је објављен и у електронској верзији путем објављивања на веб презентацији општине Тител, а заинтересованом лицу ће се
без накнаде омогућити увид у Информатор и снимити електронска верзија Информатора на медиј заинтересованог лица, односно дати му
одштампан примерак Информатора, уз накнаду нужних трошкова.

Информатор органа општине Тител - ажурирано 10 јануара. 2019 .године

4

2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
2.1 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ СТАТУТА
Статутом, у складу са законом, уређују се права и дужности општине Тител (у даљем тексту: Општина), начин, услови и облици њиховог
остваривања, број одборника Скупштине општине, организација и рад органа и служби, начин учешћа грађана у управљању и
одлучивању о пословима из надлежности Општине, оснивање и рад месних заједница, као и друга питања од значаја за Општину.
Општина је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу, у складу са Уставом, законом и овим
Статутом. Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, непосредно и преко слободно изабраних
представника у Општини, управљају пословима локалне самоуправе, у складу са Уставом, законом и овим Статутом. Страни држављани
могу имати поједина права у остваривању локалне самоуправе под условима и на начин утврђен законом. Територија Општине је
утврђена законом којим се уређује територијална организација Републике Србије и њу чине следећа насељена места: Тител, Лок, Вилово,
Гардиновци, Шајкаш и Мошорин, са својим катастарским општинама. Општина има својство правног лица. Седиште Општине је у
Тителу, Главна 1. Органи Општине су: Скупштина општине (у даљем тексту: Скупштина), Председник општине, Општинско веће и
Општинска управа. Органи Општине имају своје печате. Скупштина посебном одлуком утврђује изглед, садржај, број, овлашћења за
руковање, чување печата органа Општине и друга питања, у складу са законом којим се уређују печати државних и органа локалне
самоуправе. Финансирање Општине уређује се законом, прописима и другим општим актима. За свако насељено место у Општини
образује се месна заједница ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба његовог становништва. Општина сарађује
са другим општинама у Републици Србији, а може сарађивати са јединицама локалне самоуправе других држава у складу са Уставом,
законом и Статутом. Органи Општине могу сарађивати са невладиним, хуманитарним и другим организацијама, у интересу Општине и
њених становника. Рад Општине је доступан јавности. Јавност рада и обавештавање грађана ближе се уређује Статутом и актима органа
Општине.
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2.2 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОПШТИНЕ

ОПШТИНА ТИТЕЛ

Послове Општине врше органи
општине

ОПШТИНСКА
УПРАВА
Начелник

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

11 чланова

25 одборника

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ

Председник
Скупштине
општине

Заменик
председника
Скупштине
општине

Секретар
Скупштине
општине

Информатор органа општине Тител - ажурирано 10 јануара. 2019 .године

6

2.3 ОРГАНИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Органи Општине су: Скупштина, Председник општине, Општинско веће и Општинска управа.
Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим Статутом.
Ако законом или другим прописима није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из надлежности Општине, све
послове који се односе на уређивање односа из надлежности Општине врши Скупштина, а послове који су по својој природи извршни,
врши Председник општине.
Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надлежна је Скупштина.
Скупштина општине
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и овим
Статутом.
Скупштина има 25 одборника које бирају грађани Општине на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом
којим се уређују локални избори.
Радна тела
Скупштина оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлог прописа и других општих аката које доноси Скупштина и обављају и друге послове утврђене
овим Статутом.
Мандат сталних радних тела траје до истека мандата Скупштине.
Чланови радних тела бирају се из реда одборника и других лица, с тим што један одборник може бити биран у највише два радна
тела.
Чланови Општинског већа не могу бити именовани у стална радна тела Скупштине.
Стална радна тела образују се ради обављања послова из надлежности Скупштине и праћења примене закона и других прописа,
као и општих аката које доноси Скупштина.
Стална радна тела образују се као: савети и комисије.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комисије:
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе
Комисија за представке и жалбе
Мандатно-имунитетска комисија
Комисија за доделу општинских награда и признања
Комисија за рурални развој и праћење радова у пољопривреди
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Савети:
Савет за буџет и финансије
Савет за привреду
Савет за урбанизам, стамбено-комунална питања и заштиту животне средине
Савет за јавне службе и друштвене делатности
Савет за демографску политику и заштиту здравља
Савет за развој и заштиту локалне самоуправе
Савет за међуопштинску и регионалну сарадњу
Савет за младе

Председник Скупштине општине
Председник Скупштине општине Тител је
Весна Кнежевић
Правник из Титела
Телефон: +381 21 2960 186
Факс: +381 21 2961 553
Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, стара се о остваривању јавности рада
Скупштине, стара се о одржавању реда на седници, потписује акта која доноси Скупштина и обавља и друге послове утврђене законом,
овим Статутом, одлукама и другим актима Скупштине.
Одредбе овог Статута које се односе на избор и престанак мандата председника Скупштине примењују се и на заменика
председника Скупштине.
Председник Скупштине бира се из реда одборника на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника Скупштине.
Председнику Скупштине може престати мандат и пре истека времена за које је изабран у случају распуштања Скупштине,
разрешењем, оставком и у другим случајевима предвиђеним законом којим се уређују локални избори.
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев Председника општине, Општинског већа или најмање 1/3
одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана
подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати овлашћени подносилац
захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.
Захтев за заказивање седнице Скупштине подноси се у писаној форми и садржи образложење, предлог дневног реда и име и
презиме председавајућег.
Седнице Скупштине су јавне.
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Заменик председника Скупштине општине
Заменик председника Скупштине општине Тител је
Ђуро Кукрић
Машински техничар из Шајкаша
Телефон: +381 21 2960 186
Факс: +381 21 2961 553
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своје дужности.
Секретар Скупштине општине
Секретар Скупштине општине Тител је
Олгица Грилец Тот
Дипломирани правник из Титела
Телефон: +381 21 2960 186
Факс: +381 21 2961 553
Скупштина има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и
њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
За секретара Скупштине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у
органима управе и радним искуством од најмање три године.
Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине, на четири године.
Одборници Скупштине општине Тител
Одборници се бирају на четири године.
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.
О потврђивању мандата одборника Скупштина, на основу извештаја верификационе комисије, одлучује јавним гласањем, већином
гласова присутних одборника на конститутивној седници.
Конститутивну седницу Скупштине сазива председник Скупштине из претходног сазива у року од 15 дана од дана објављивања
резултата избора.
Изабрани одборници, на конститутивној седници истовремено полажу заклетву.
Текст заклетве гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Тител придржавати Устава, закона и Статута
општине Тител и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана општине Тител“.
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Одборнику може престати мандат и пре истека времена за које је изабран у случају распуштања Скупштине, подношењем оставке
или наступањем неког другог случаја који има за последицу престанак мандата одборника, у складу са одредбама Закона о локалним
изборима.
Одборник не може бити запослен у Општинској управи, као и лице које именује, односно поставља Скупштина.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се
уређује заштита изборног права у изборном поступку.
Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине и њених радних тела, да извршава поверене послове, подноси
предлоге прописа и других општих и појединачних аката из надлежности Скупштине, као и амандмане на предлоге одлука, прописа и
других општих и појединачних аката других овлашћених предлагача.
Одборник има право да поставља питања у вези са радом органа Општине, служби и организација, јавних предузећа и установа
чији је оснивач Општина и да добије одговор на њих.
Списак одборника Скупштине општине Тител:
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
1. Весна Кнежевић, Тител
2. Радован Стојков, Гардиновци
3. Драгиша Тривуновић, Мошорин
4. Снежана Петров, Тител
5. Данко Панић, Вилово
6. Богољуб Марковић, Шајкаш
7. Андреа Лајко, Лок
8. Петар Багић, Мошорин
9. Ђуро Кукрић, Шајкаш
10. Наташа Божић, Шајкаш
11. Ристо Поповић, Шајкаш
12. Дејан Гајић, Тител
13. Душица Јовановић, Мошорин
14. Џемал Ахметовић, Лок
15. Мирослав Батић, Мошорин
16. Мирјана Јовановић, Тител
17. Милан Тодоровић, Тител
18. Коста Панић, Вилово
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ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Покрет Социјалиста (ПС) – ВЛАДИМИР СОРО“
1.
2.
3.
4.
5.

Божица Павловић, Шајкаш
Милован Тривуновић, Мошорин
Снежана Малеш, Тител
Павле Петровић, Тител
Драгоје Багић, Мошорин
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

1. Ивана Зечевић, Тител
2. Светозар Ђаковић, Шајкаш
Председник општине:
Председник општине Тител је
Драган Божић из Шајкаша
Телефон: +381 21 2960 186
Факс: +381 21 2961 553
Председника општине бира Скупштина, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника Скупштине.
Председник Скупштине предлаже кандидата за Председника општине.
Кандидат за Председника општине предлаже, из реда одборника кандидата за Заменика председника општине.
Председнику општине и његовом заменику избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини.
Председник општине:
1. представља и заступа Општину;
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
3. предлаже Скупштини избор и разрешење заменика Председника општине и чланова Општинског већа;
4. представља Општинско веће, организује његов рад, сазива и води седнице, предлаже начин решавања питања о којима одлучује
Општинско веће и даје задужења члановима Општинског већа;
5. поставља своје помоћнике;
6. предлаже Општинском већу постављење и разрешење начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе;
7. наредбодавац је за извршење буџета Општине;
8. доноси одлуку о краткорочном задуживању;
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9. предлаже Скупштини доношење акта о јавном задуживању;
10. одлучује о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у складу са законом;
11. одлучује о промени годишње апропријације буџетских корисника и утврђује квоте, у складу са законом и одлуком о буџету
Општине;
12. даје сагласност на измене финансијских планова у оквиру планираних апропријација у буџету;
13. подноси захтеве и пријаве надлежним државним и другим органима и организацијама, по расписаним конкурсима и другим
позивима, за финансирање програма и пројеката од значаја за Општину, у складу са законом и одлуком о буџету Општине;
14. даје сагласност на опште акте буџетских корисника којима се уређује број и структура запослених, ако законом или овим
Статутом није другачије утврђено;
15. закључује колективне уговоре за јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач Општина;
16. обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону;
17. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
18. одређује послове из надлежности Општинске управе чије ће се вршење организовати у месним заједницама, као и начин и место
њиховог вршења, на предлог начелника Општинске управе;
19. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом, прописом или другим општим актом Скупштине;
20. доноси одлуку о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа Општине, у складу са законом;
21. доноси опште и појединачне акте у вези са јавним набавкама Скупштине и Општинске управе;
22. доноси одлуку о јавним радовима у Општини, у складу са законом;
23. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актима или радњом државног органа или органа јединице
локалне самоуправе онемогућава вршење надлежности Општине;
24. подноси захтев надлежном органу Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине којим тражи достављање обавештења о
мерама које предузимају или намеравају да предузимају у извршавању закона и других прописа, о заштити уставности и
законитости, појавама које их нарушавају и о мерама за њихово отклањање, о остваривању права грађана на локалну самоуправу,
као и о другим питањима од непосредног интереса за остваривање система локалне самоуправе и за рад органа Општине;
25. врши и друге послове утврђене законом, Статутом
26. или актом Скупштине.
Заменик Председника општине
Заменик Председника општине је:
Маринко Тривуновић из Шајкаша
Телефон: +381 21 2960 186
Факс: +381 21 2961 553
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Општинско веће
Чланови Општинског већа општине Тител су:
1. Живко Станковић из Титела
2. Лајош Ердег из Титела
3. Стеван Марјанов из Титела
4. Велиборка Џамбас из Лока
5. Ненад Панић из Вилова
6. Станко Павловић из Шајкаша
7. Горан Путник из Шајкаша
8. Маринко Ћутић из Шајкаша
9. Ружа Јовановић из Мошорина
10. Недељко Тривуновић из Мошорина
11. Миодраг Багић из Мошорина
Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине и 11 чланова Општинског већа које бира Скупштина
на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Председник и заменик председника општине су чланови Општинског већа по функцији.
Општинско веће:
1. предлаже Статут, буџет, прописе, одлуке и друге акте које доноси Скупштина;
2. предлаже акт о организацији Општинске управе;
3. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине;
4. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године;
5. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом,
Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина;
6. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у
управним стварима из надлежности Општине;
7. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике Србије, односно Аутономне Покрајине
Војводине;
8. поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе;
9. даје претходну сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе;
10. решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке
Скупштине одлучује о појединим правима грађана, правних лица или других странака;
11. образује радна тела за поједине послове из своје надлежности;
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12. решава о изузећу начелника Општинске управе;
13. подноси годишњи извештај о раду Скупштини;
14. доноси Пословник о раду на предлог Председника општине.
Општинска управа
Начелника општинске управе општине Тител је
Соња Пејакић Антић
Дипломирани правник из Новог Сада
Телефон: +381 21 2960 186
Факс: + 381 21 2961 553
Општинском управом руководи начелник Општинске управе.
Унутрашњом организационом јединицом руководи извршилац кога начелник Општинске управе распореди на те послове и који
испуњава услове прописане актом о систематизацији.
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку
правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса, да им
пружи потребне податке и обавештења, да сарађује се њима и поштује личност и достојанство грађана.
Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других општих и појединачних аката које доноси Скупштина, Председник општине и Општинско
веће;
2. извршава одлуке, прописе и друге опште акте Скупштине, Председника општине и Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у
управним стварима из надлежности Општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Председник општине и Општинско веће.
7. Општинска управа у обављању управног надзора може:
8. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
9. изрећи мандатну казну;
10. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање
прекршајног поступка;
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11. издати привремено наређење, односно забрану;
12. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
13. предузети и друге мере за које је овлашћен законом, прописом или општим актом.
Члан 53 Закона о локалној самоуправи прописује да се Општинска управа као јединствени орган организује у општинама до
50.000 становника. Општина Тител према последњем попису из 2011. године има 16.070 становника тако да је Општинска управа
организована као јединствени орган.

2.4 ОДЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Подаци у вези са описом послова које поједине организационе целине обављају можете пронаћи на сајту општине Тителwww.opstinatitel.rs у оквиру падајућег менија у одељку „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА“

2.5 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
Koнтакт телефони органа општине Тител:
Централа – 021/2960-165
2960-186
2962-101
2962-102
Fax – 021/2961-553
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3 ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ОРГАНА
Опис функција старешина органа дат је у садржају претходног наслова.

4 ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Органи и службе Општине дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и на друге начине
утврђене Статутом. За обавештавање јавности о раду Скупштине овлашћен је председник Скупштине, а за друге органе Општине лице
које представља тај орган. Лица из става 2. овог члана могу издавати саопштења за јавност, одржавати конференције за штампу и
позивати представнике радио и телевизијских станица да преносе седнице органа којима председавају. Јавност рада органа Општине
обезбеђује се објављивањем прописа и других општих и појединачних аката у „Службеном листу општинe Тител“, истицањем на
огласној табли или на други уобичајен начин. Скупштина доноси одлуку којом утврђује који се прописи, општи и појединачни акти
објављују у „Службеном листу општине Тител“. Органи Општине у обавези су да на захтев грађана омогуће приступ информацијама од
јавног значаја и да одреде лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Општинска
управа најмање једном годишње израђује и објављује информатор са основним подацима о органима Општине и њиховом раду. На
поступање по захтевима о слободном приступу информацијама од јавног значаја и израду информатора примењују се одредбе закона
којим се уређују питања у вези са информацијама од јавног значаја. Грађани у остваривању својих права и обавеза имају право да траже,
а органи и службе Општине су обавезни да им дају потребне податке, објашњења и обавештења. Органи и службе Општине дужни су да
свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан однос запослених. На поднете притужбе органи и службе Општине
дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако подносилац притужбе захтева одговор.
Комплетан текст Статута можете пронаћи у оквиру поглавља 6.
1. Порески идентификациони број (ПИБ): 101457453
2. Радно време органа општине Тител: 0700-1500
3. Физичка адреса органа општине Тител је заједничка за све органе: Главна 1, 21240 Тител
Електронске адресе органа:
Председник општине - Електронска пошта: bozic@opstinatitel.rs
Tелефон: (+381) 21 2960 186
Факс: (+381) 21 2961 553
Скупштина општине - Електронска пошта: vesna.knezevic@opstinatitel.rs
Телефон: (+381) 21 2960 186
Факс: (+381) 21 2961 553
општинска управа - Електронска пошта: uprava@opstinatitel.rs
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Телефон: (+381) 21 2960 186
Факс: (+381) 21 2961 553
општинско веће - нема јединствену електронску адресу
Телефон: (+381) 21 2960 186
Факс: (+381) 21 2961 553
4. Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: као у претходној тачки, с тим што је за
општинско веће задужен председник општине
5. Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа: Потребно је да се поднесе образложени
захтев старешини органа. Захтев се подноси на писарници.
6. Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима по природи свог посла или линк где
се она могу видети: на вретима сваке канцеларије се налазе плочице са подацима организационе јединице, именом и презименом
службеника и пословима које обавља, односно на које је распоређен.
7. Опис приступачности просторија за рад државног органа и њихових организационих јединицалицима са инвалидитетом: улаз у
зграду ниије опремљен рампама које омогућују приступ лицима са инвалидитетом, изузев просторије у којој се одвија рад
Скупштине.
8. Могућност присуства седницама државног органа и непосредног увида у рад државног органа, начин упознавања са временом и
местом одржавања седница и других активности државног органа на којима је дозвољено присуство грађана и опис поступка за
добијање одобрења за присуствовање седницама и другим активностима државног органа, уколико је такво одобрење потребно:
седнице Скупштине општине су јавне. Јавност рада Скупштине општине обезбеђује председник Скупштине општине у складу са
Пословником.Скупштина може одлучити да седнице не буду јавне из разлога безбедности и одбране земље, чувања државне, војне
или пословне тајне, из разлога заштите јавног морала и због других посебно оправданих разлога који се констатују пре
утврђивања дневног реда.
9. Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи државни орган и активности државног органа: Потребно је поднети
образложени захтев Начелику општинске управе.
10. Сва аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са прописима, правилима и одлукама из ове тачке: Податак
не постоји.
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5 СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне
власти, садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. Захтеви за приступ
информацијама од јавног значаја најчешће се подносе усмено, путем телефона или писаним путем и то предајом на писарници
Општинске управе Тител или поштом. У 2017. години, најчешће тражене информације од јавног значаја су се односиле на податке везане
за јавне набавке, расписивање конкурса за одређена радна места, на податке везане за остваривање права грађана у области имовинско
правних односа и информације које су потребне невладиним организацијама за спровођење разних пројеката. У 2018. години, до сада,
најчешће тражене информације од јавног значаја су се односиле на податке везане за остваривање права грађана у области имовинско
правних односа и информације које су потребне невладиним организацијама за спровођење разних пројеката, на расподелу средстава за
пројекте у области културе и спорта, податке везане за спровођење поступка јавних набавки и информације које су потребне невладиним
организацијама за спровођење разних пројеката.
У току 2018. године примљено је 23 захтева за
слободан приступ информацијама
од јавног значаја
Захтеви
Редни
број
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Тражилац
информације
Грађани
Медији
Невладине
организације и
др.удружења
грађана
Политичке
странке
Органи власти
Остали
Укупно

Број
поднетих
захтева
5
0
11

1
2
4
23
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У току 2019. године, закључно са 10.01.2019. године,
примљено је 0 захтева за слободан приступ
информацијама од јавног значаја
Захтеви
Редни
број
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Тражилац
информације
Грађани
Медији
Невладине
организације и
др.удружења
грађана
Политичке
странке
Органи власти
Остали
Укупно

Број
поднетих
захтева
0
0
0

0
0
0
0

6 ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Податке у овиру овог наслова можете добити на следећем линку https://www.opstinatitel.rs/sluzbeni-list-opstine-titel/

7 ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза је детаљно дат у претходном наслову, те ћемо дати статистичке
податке у оквиру извршења обавеза. Такође, регистар прописа, проистеклих приликом поступања у оквиру надлежности, овлашћења и
обавеза у 2018. години, као и Службене листове општине Тител, у којима се налазе прописи настали приликом поступања у оквиру
надлежности, овлашћења и обавеза у 2019. закључно са даном ажурирања, можете пронаћи на овом https://www.opstinatitel.rs/sluzbeni-listopstine-titel/
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„Преглед броја предмета органа општине Тител у 2018. години“
Број примљених
предмета

Орган
изаци
она
једин
ица

Назив организационе јединице

I

Скупштина општине

88

II

Председник

433

III

Општинско веће

68

IV
02

Општинска управа

235

Одељење за општу управу и јавне службе

393

03

Одељење за привреду, урбанизам, заштиту
животне средине, имовинско-правне, стамбенокомуналне и инспецијске послове

1975

04

Одељење за финансије, буџет и утврђивање и
наплату локалних јавних прихода

233

Укупно

Укупно
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„Преглед броја предмета органа општине Тител у 2019. години закључно са даном ажурирања“
Број примљених
предмета

Орган
изаци
она
једин
ица

Назив организационе јединице

I

Скупштина општине

0

II

Председник

5

III

Општинско веће

1

IV
01

Општинска управа

1

Одељење за послове органа општине, општу
управу,друштвене делатности и заједничке
послове

48

02

Одељење за привреду, локално- економски
развој и стамбено- комуналне делатности

4

03

Одељење за просторно планирање, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине

1

04

Одељење за инспекцијске послове

3

05

Одељење за финансије, буџет, утврђивање и
наплату локалних јавних прихода

29

Укупно

Укупно
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8 НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
1. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
2. Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 129/07),
3. Закон о општем управном поступку („Службени гласник СРЈ”, број 33/97 и 31/01),
4. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, број
120/04, 54/07 ,104/09 и 36/10),
5. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09),
6. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06),
6. Закон о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07),
7. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 11/04),
8. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, број 97/08),
9. Закон о јавним службама („Службени гласник РС”, број 42/91 и 71/94),
10. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
РС”, број 1/00, 1/02 и 107/05),
11. Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Службени гласник
РС”, број 36/91, 79/91, 33/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04 и 115/05),
12. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09),
13. Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94),
14. Закон о култури („Службени гласник РС”, број 72/09),
15. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09 и 81/09)
16. Закон о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 61/05)
17. Закон о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98 ,
49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005, 81/2005 и 83/2005)
18. Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гл. РС", бр. 34/01),
19. Закон о јавним приходима и јавним расходима ("Сл. гл. РС", бр.76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93,
45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 33/04, 135/04)
Акта које доноси СО Тител:
- Статут општине Тител ( Сл . лист општине Тител бр. 7/11-пречишћен текст )
- Пословник општинског већа општине Тител ( Сл . лист општине Тител бр. 18/08)
- Одлука о општинском већу ( Сл . лист општине Тител бр 5/09)
- Пословник Скупштине општине Тител ( Сл . лист општине Тител бр 15/08)
- Одлука о Општинској управи општине Тител (Сл. лист општине Тител бр. 2/2009)
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Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Тител (Сл. лист
општине Тител бр. 9/2010, 2/2011 и 9/2011)
Одлука о завршном рачуну општине Тител (Сл. лист општине Тител бр. 6/11)
Одлука о буџету општине Тител за 2012 год. (Сл. лист општине Тител бр. 11/11)
Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Тител (Сл. лист општине Тител бр. 3/10 )
Одлука о општинским административним таксама (Сл. лист општина Тител бр. 36/08 и Службени лист општине Тител
3/10)
Одлука о боравишној такси (Сл. лист општине Тител бр.11/09)
Одлука о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта (Службени лист општине Тител број 36/08, 20/09 и
Службени лист општине Тител број 2/10, 10/10 ).
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ( Службени лист општине Тител број
12/11 ).
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Тител (Сл. лист општине Тител бр.5/11) и друга.

УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА И ПОСТУПАК РАДИ
ПРУЖАЊА УСЛУГА

9.1 Документација потребна за издавање радне књижице







Лична карта,
Радна књижица,
Захтев за издавање радне књижице
Сведочанство, уверење или диплома,
Ако је књижица изгубљена оглашава се неважећом у Службеном листу Покрајине
Ослобођено плаћања таксе

9.2 Грађанска стања
Документација потребна за оверу: потписа, рукописа и преписа:
. Потпис (потребна два примерка документа на којима се потпис оверава и лично присуство потписника са важећом личном
картом),
. Препис (потребна фотокопија или препис документа у два примерка и оригинал документа на увид),
За оверу потписа – 1 потпис
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. Уплата износа од 690,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплата износа од 250,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив на
број 60-239.
За оверу 2 потписа
. Уплата износа од 1.080,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплата износа од 350,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив на
број 60-239.
За излазак службеног лица за оверу потписа ван службених просторија
. Уплата износа од 550,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив на
број 60-239.
За оверу изјаве једног сведока
. Уплата износа од 690,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплата износа од 320,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив на
број 60-239.
За оверу изјаве два сведока
. Уплата износа од 1.080,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплата износа од 490,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив на
број 60-239.
За оверу пуномоћи
. Уплата износа од 560,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплата износа од 300,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив на
број 60-239.

За оверу преписа или фотокопије по полутабаку оригинала
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. Уплата износа од 690,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплата износа од 250,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив на
број 60-239.
За жалбу
. Уплата износа од 440,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплата износа од 150,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив на
број 60-239.
За опомену
. Уплата износа од 260,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплата износа од 100,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив на
број 60-239.
За оверу уговора на основицу коју чини вредност из уговора
. Општинска такса 0,5 % + обе таксе за оверу потписа
Документација потребна за издавање потврде о животу за остваривање права на пензију:
. Лично присуство подносиоца захтева,
. Важећа лична карта,
. Ослобођено од плаћања таксе.
Документација потребна за издавање Уверења о приходима чланова домаћинства за школовање:
. Захтев,
. Изјава два сведока о броју чланова домаћинства подносиоца захтева,
. Потврда о приходима за све чланове домаћинства за одређен период у колико их остварују,
. Уверење о катастарском приходу за све чланове домаћинства,
. Уверење од Националне службе за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
. Школске потврде за чланове домаћинства који су старији од 15 година, а редовно се школују.
. Ослобођено од плаћања таксе.

Информатор органа општине Тител - ажурирано 10 јануара. 2019 .године

25

9.3 Матична служба
Документација потребна за издавање
Извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу и на двојезичном обрасцу (српско-мађарском)потребно је:
. На писмени захтев дати податке о датуму рођења, венчања и смрти са осталим подацима (име и презиме, име родитеља и др.),
. Уплатити износ од 420,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна - 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплатити износ од 250,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив
на број 60-239.
Документација потребна за издавање
Извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на интернационалном обрасцу – потребно је:
. На писмени захтев дати податке о датуму рођења, венчања и смрти са осталим подацима (име и презиме, име родитеља и др.),
. Уплатити износ од 690,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплатити износ од 650,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив
на број 60-239.
Документација потребна за издавање уверења из матичних књига:
. На писмени захтев дати личне податке који су уписани у матичну књигу и навести чињенице о личном стању грађана које
произилазе из података уписаних у матичну књигу, а које уверење треба да садржи,
. Уплатити износ од 740,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплатити износ од 250,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив
на број 60-239.
Документација потребна за издавање
Уверења о држављанству Републике Србије – потребно је:
. На писмени захтев дати личне податке,
. Уплатити износ од 740,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплатити износ од 250,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив
на број 60-239.
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Документација потребна за издавање
Уверења о слободном брачном стању – потребно је:
. Важећа лична карта,
. Извод из матичне књиге рођених,
. Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци,
. Потврда о пребивалишту издата од ОУП-а,
. Фотокопија пасоша страног држављанина,
. Уплатити износ од 1.100,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплатити износ од 570,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив
на број 60-239.
Документација потребна за пријаву рођења:
. Личне карте родитеља,
. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље,
. Записник о личном имену,
. За ванбрачно рођену децу изводе из матичне књиге рођених за родитеље и записник о признању очинства,
. Пријава рођења ослобођена плаћања таксе.
Чињеница рођења детета пријављује се у року од 15 дана од дана рођења.
Ако је дете мртво рођено, рођење се мора пријавити у року од 24 часа од његовог рођења.
Документација потребна за пријаву закључења брака:
. Важеће личне карте будућих супружника као и сведока,
. Изводи из матичне књиге рођених,
. Уверења о држављанству не старија од 6 месеци,
. Страни држављанин доноси и уверење о слободном брачном стању,
. Доказ о уплаћеној општинској накнади на рачун Приход општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97,
позив на број 60-239 и то следеће износе:
А) за закључење брака радним даном у службеним просторијама износ од 700,00 динара,
Б) за закључење брака нерадним даном у службеним просторијама износ од 900,00 динара,
В) за закључење брака радним даном ван службених просторија износ од 10.150,00 динара,
Г) за закључење брака нерадним даном ван службених просторија износ од 10.150,00 динара.
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Документација потребна за пријаву смрти:
. Потврда о смрти издата од здравствене установе (у 2 примерка),
. Лична карта умрлог,
. Извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних ако је умрло лице било у браку,
. Лична карта пријавиоце,
. Пријава смрти ослобођена плаћања таксе.
Чињеница смрти се мора пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти, односно од дана налажења леша.
Ако је посебним прописом одређен краћи рок од три дана за сахрану, чињеница смрти се мора пријавити пре сахране.
За Решење о накнадном упису чињенице смрти у матичнку књигу
. Уплатити износ од 740,00 динара на рачун републичка административна такса, број жиро рачуна – 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплатити износ од 360,00 динара на рачун приходи општинских органа, број жиро рачуна – 840-742351843-94, модел 97, позив
на број 60-239.
Документација потребна за издавање смртовнице:
. По личном захтеву се може покренути оставински поступак са изводом из матичне књиге умрлих, подацима о имовини умрлог и
подацима о наследницима,
. Смртовница ослобођена плаћања таксе.
Документација потребна за промену личног имена или презимена:
. Захтев за промену личног имена или презимена,
. Фотокопија важеће личне карте или потврда о пребивалишту издата од ОУП-а,
. Уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци,
. Извод из матичне књиге рођених,
. Извод из матичне књиге венчаних ако је подносилац захтева у браку,
. Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева,
. Уверење да лице није под истрагом и да се против њега неводи поступак (издаје Основни суд Нови Сад, Судска јединица Тител),
. Уверење да је подносилац захтева измирио пореске обавезе,
. Уплатити износ од 740,00 динара на рачун републичка адаминистративна такса, на жиро рачун - 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 60-239,
. Уплатити износ од 450,00 динара на рачун приходи општинских органа, на жиро рачун – 840-742351843-94, модел 97, позив на
број 60-239.

Информатор органа општине Тител - ажурирано 10 јануара. 2019 .године

28

За исправку података у матичним књигама потребно је приложити:
. Извод из матичне књиге у коме је грешка (рођени, венчани, умрли, држављанство),
. Документа која служе као доказ за исправку грешке (рођени, венчани, умрли, држављанство),
. Исправка података у матичним књигама ослобођена од плаћања таксе.
Упис лица у матичне књиге (рођених, венчаних и умрлих) која су држављани Републике Србије, а рођена су у бившим
републикама СФРЈ:
. Захтев за упис у домаће матичне књиге,
. Извод из ( МКР, МКВ, МКУ ) из бивших република СФРЈ,
. Уверење о држављанству Републике Србије,
. Важећа лична карта или потврда о пребивалишту од ОУП-а,
. Друга документа ако у изводе нису уписани последњи подаци о личном статусу подносиоца захтева,
. ослобођено од плаћања таксе.
Упис у домаће матичне књиге чињеница рођења, закључења брака или смрти, држављана Републике Србије насталих у
иностранству, потребно је приложити следеће:
. Пријава чињенице рођења, закључења брака или смрти држављана Републике Србије насталих у иностранству за упис у домаће
матичне књиге,
. Извод из МКР, МКВ или МКУ на интернационалном обрасцу ( Бечка или Париска конвенција),
. Ако извод из матичне књиге није на интернационалном обрасцу мора бити оверен „Apostille“ печатом и преведен од сталног
судског тумача,
. Ако странка нема оверен извод са наведеним печатом „Apostille“ може се извршити верификација у Београду од стране државног
органа земље где је чињеница настала, а надовера у Министарству спољних послова Републике Србије.
. Ослобођено од плаћања таксе.

9.4 Бирачки списак
Документација потребна за упис у бирачки списак:
. Захтев,
. Важећа лична карта,
. Ослобођено плаћања таксе.
Документација потребна за брисање из бирачког списка:
. Захтев,
. Извод из МКУ, одјава пребивалишта, решење о отпусту из држављанства,
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. Решење о лишавању пословне способности,
. Ослобођено плаћања таксе.
Документација потребна за измену података у бирачком списку:
. Захтев,
. Важећа лична карта или други документ,
. Ослобођено плаћања таксе.
Документација потребна за исправљање података у бирачком списку:
. Захтев,
. Важећа лична карта или други документ,
. Ослобођено плаћања таксе.

9.5 Борачко-инвалидска заштита
Потребна документација за признавање својства ратног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести члан 3. тачка 1.
Закона
 Захтев за признавање својства ратног војног инвалида,лична карта(фотокопија),
 Извд из МКР,
 Уверење о држављанству,
 Медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева,уверња о околностима
повређивања(издаје надлежни војни или други надлежни орган) – уверење в.п. о начину и околностима рањавања
 Уверење завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу
 Налаз и мишљење I степене лекарске комисије
Потребна документација за признавање својства мирнодопског војног инвалида по основу ране,озледе,повреде и болести члан 7.
Закона:
 Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида,
 Лична карта(фотокопија),
 Извод из МКР,
 Уверење о држављанству,
 Медицинска документација о лечењу,
 Уверење војне јединице о околностима повређивања или решње о отпуштању војног рока(издаје војни одсек према мест
пребивалишта странке),
 Уверење завода ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу
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Налаз и мишљење I степене лекарске комисије

Потребна документација за повећање процентуалног инвалидитета члан 90. Закона:
 Захтев за повећање процента војног инвалидитета,
 Налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на раније утврђени инвалидитет
 Налаз и мишљење посебне лекарске комисије
Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу(за супругу и децу) члан 13. Став 1. И 2.
Тачка 1. Закона и члан 30 Закона:
 Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
 Лична карта или избегличка легитимација(фотокопија),
 Извод из МКВ,
 Изјава два сведока да се удова није преудала,
 Извод из МКР за децу,
 Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 године живота,
 Уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,
 Уверење о околностима погибије палог борца(издаје надлежни војно орган),
 Извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.
Потребна документација за признавање права на борачки додатак:
 Захтев за признавање права на борачки додатак,
 Потврда да је у радном односу,издаје послодавац,
 Потврда о висини исплаћене месечне зараде,издаје послодавац (за претходна 3 месеца)
 Уговор о раду, фотокопија личне карте, решење о признатом својству РВИ
Потребна документација за признавање права за заштиту војних и породичних инвалида члан 45. и члан 46. Закона:
 Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности)
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 Уверење Завода за тржиште рада,
 Уверење Центра за социјални рад,
 Изјава два сведока,
 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева.
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Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту борачног друга и деце војног инвалида члан 46. Закона:
 Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 Извод из МКР за супругу и децу,
 Извод из МКВ,
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 Уверење Завода за тржиште рада,
 Уверење Центра за социјални рад,
 Изјава два сведока,
 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота.
Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала члан 50. Закона:
 Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала,
 Предлог лекара специјалисте за ортопедска помогала
 Решење о признатом својству војног инвалида
 Налаз и мишљење I степене лекарске комисије
Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило члан 60. Закона:
 Захтев за признавање права на путничко моторно возило
 Решење о признато, својству в.и. I групе - трајно
Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу смрти војног инвалида члан 61. Закона:
 Захтев за признавање права на једнократну помоћ,
 Извод из МКУ за покојног војног инвалида,
 Фотокопија личне карте подносиоца захтева,
 Изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са војном инвалидом или се старао о њему
најмање годину дана пре смрти
 Тешење о признатом својству војног инвалида
Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ члан 3. Тачка 1 Закона:
 Захтев за признање права на додатну негу и помоћ,
 Налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица
 Налаз и мишљење I степене лекарске комисије
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Уверење да није корисник накнаде за негу

Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак члан 3. Тачка 1 Закона:
 Захтев за признавање права на ортопедски додатак
 Налази лекара специјалисте о здравственом стању организма,а које је непосредна последица задобијене ране, ране, повреде, озледе
или болести која је проузроковала тешко оштећење екстремитета
 Налаз и мишљење I степене лекарске комисије
Потребна документација за признавање права на накнаду за време незапослености ратних војних инвалида од I до IV групе члан
51. Закона
 Захтев за наведено право,
 Уверење да је војни инвалид незапослено лице(издаје Завод за тржиште рада),
 Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности),
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 Изјава два сведока
 Решење о признатом својству РВИ
Потребна документација за признавање права на породични додатак члан 18. Закона:
 Захтев за наведено право,
 Извод из МКР,за подносиоц захтева,
 Извод из МКВ,
 Уверење о држављанству за подносиоца захтева,
 Доказ о приходима домаћинстава,
 Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели
 Изјава два сведока о саставу и приходима домаћинства
 Решење о признатом праву на породичну инвалиднину
 Фотокопија личне карте
 Уверење Националне службе за запошљавање
 Уверење пореске управе
 Евиденција агенције за привредне регистре
 Потврда републичког фонда ПИО
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Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање члан 7. Закона:
 Захтев за наведено право,
 Извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку,
 Извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинстава корисника,
 Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година,
 Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности),
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд за здравство и исто прибављања служба),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 Изјава 2 сведока о саставу и приходима свих чланова домаћинстава,
 Потврда Републичког фонда ПИО
 Евиденција агенције за привредне регистре
 Фотокопија личне карте
 Уверење Националне службе за запошљавање и уверење из Пореске управе
Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и права на личну инвалиднину чл.4 тачка 1 Закона о
правима ЦИР-а:
 Захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину,
 Фотокопија личне карте
 Уверење о држављанству
 Извод из МКР,
 Медицинска документација из времена настанка оштећења организма и најновија уверења о околностима повређивања,
 Доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач истих
Потребна документација за признавање права на негу и помоћ од стране другог лица цивилног инвалида рада чл.4 тачка 2
Закона о правима ЦИР-а:
 Захтев за признавање наведеног права,
 Налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи од стране другог лица.
Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак цивилног инвалида рата чл.4 Закона о правима ЦИР-а:
 Захтев за признавање наведеног права,
 Налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма,акоје је непосредна последица задобијене ране,повреде,озледе или
болести која је проузроковла тешко оштећење екстремитета.
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Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту цивилног инвалида рата чл.4 тачка 4 Закона о правима
ЦИР-а:
 Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности),
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд за здравство и истоприбавља служба),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 Уверење Центра за социјални рад,
 Уверење Завода за тржиште рада,
 Изјава два сведока,
 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева.
Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање цивилног инвалида рада чл.4 тачка 7 Закона о
правима ЦИР-а:
 Захтев за наведено право,
 Извод из МКВ,уколико је корисник у браку,
 Извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
 Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година,
 Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар неокретности),
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општине у којима су живели.
Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова цивилног инвалида рата чл.4 тачка 8 Закона о
правима ЦИР-а:
 Захтев за наведено право,
 Извод из МКУ за инвалида,
 Рачун погребног предузећа,
 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида.
Потребна документација за признавање права на увећање месечног новчаног примања на основу самохраности чл.7 тачка 13
Закона:
 Захтев за наведено право,
 Изјава два сведока о чињеници да ли је подносилац захтева самохрано лице,
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Ко сачињава ужу породицу корисника,да ли има живе родитеље и децу ван домаћинсатава као и да ли исти остварује приход,
изјава два сведока
Родитеље подносиоца захтева,
Изводи из МКР за децу подносиоца захтева.

Потребна документација за признавање права на увећање новчаног месечног примања по основу везаности за постељу,односно
додатак за негу члан 16. Закона:
 Захтев за наведено право,
 Извештај лекара опште праксе са предлогом за туђу негу,са налазима лекара специјалисте уколко их корисник поседује.
Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова чл.32 Закона:
 Захтев за наведено право,
 Извод из МКУ за инвалида,
 Рачун погребног предузећа,
 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида.
Потребна документација за признавање права на помоћ у сличају смрти чл. 33 Закона:
 Захтев за признавање наведеног права,
 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 Извод из МКУ за бившег корисника,
 Изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у доманћинству са бившим корисником.

9.6 Друштвена брига о деци
Документација потребна за признавање права на дечији додатак:
1. Изводи из матичне књиге рођених за сву децу у породици
2. Уверење да је држављанин Републике Србије
3. Фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве пребивалишта,
4. Фотокопију своје оверене здравствене књижице,
5. Потврду о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који
остварује приходе,
6. Потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања,
7. Пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања,
8. Потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа),
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9. Доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора, као што су (извод из земљишних књига-власнички лист,
уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана),
10. Потврду надлжне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање,
11. Акт о разврставању за дете ометено у развоју,
12. Акт о продужењу родитељског права,
13. Доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о
поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права или извод
из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе),
14. Докази о незапослености (уверење и радне књижица),
15. Докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства),
16. Фотокопију картице текућег рачуна (обе стране)
ЗА ОБНАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК, ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ:
1. ЗАХТЕВ,
2. ДОКАЗ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА ЗА СВЕ ПУНОЛЕТНЕ ЧЛАНОВЕ У ДОМАЋИНСТВУ У ЗАВИСНОСТИ ОД РАДНОГ
СТАТУСА:
► СА РЕДОВНИМ ПРИХОДИМА потврду о приходима у три месеца која претходе подношењу захтева.
►БЕЗ РЕДОВНИХ ПРИХОДА – НЕЗАПОСЛЕНИ:
► ЗЕМЉОРАДНИЦИ - ОСИГУРАНИ „ПРЕКО ПОЉОПРИВРЕДЕ“-ФОТОКОПИЈУ ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ ЗА те
чланове
►НЕ ЗАПОСЛЕНИ - ФОТОКОПИЈУ РАДНЕ И ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ за те чланове, а они који се редовно јављају
служби за запошљавање и Уверење из службе.
► ИЗЈАВУ О ПРИХОДИМА (ВАЖИ САМО ЗА ОНЕ ГДЕ НИКО У ДОМАЋИНСТВУ НИЈЕ СТАЛНО ЗАПОСЛЕН, ТЕ ГДЕ НЕМА
СТАЛНИХ ПРИХОДА, ГДЕ СУ ЧЛАНОВИ ДОМАЋИНСТВА НА БИРОУ итд.. изјава је у доњем делу обавештења)
3. Уверење О КАТАСТАРСКИМ ПРИХОДИМА ИЗ ОПШТИНЕ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА
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4. ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ИЗ ОПШТИНЕ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА
5. УВЕРЕЊЕ ИЗ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ТИТЕЛ ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА
6. Фотокопије ВАЖЕЋИХ личних карата СВИХ ПУНОЛЕТНИХ-одраслих чланова у домаћинству.
7. Подносиоци захтева који су разведени, којима су правоснажном пресудом бивши супружници обавезни да на име издржавања деце
учествују одређеним новчаним износом (или процентуално), неопходно је да на име таквих остварених прихода доставе потврде из
њихове фирме о исплаћеној „алиментацији“ или да дају изјаву о таквим приходима уколико бивши супружници нису запослени.
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, (за прво, друго, треће и четврто дете) УЗ
ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА, ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (МАЈКА) ПРИЛАЖЕ:
1.
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ У ОРИГИНАЛИМА КОЈИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД 6
МЕСЕЦИ
2.

УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ СРБИЈЕ (МАЈКЕ), ОРИГИНАЛ И НЕ СТАРИЈИ ОД 6 МЕСЕЦИ.

3.

ФОТОКОПИЈА ВАЖЕЋЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ (МАЈКЕ)

4.

ФОТОКОПИЈА ОВЕРЕНЕ ЗДРАСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ (МАЈКЕ)

5.

УВЕРЕЊЕ О ПРИЈАВИ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА СВУ ДЕЦУ

6.

УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА ДА:
НЕПОСРЕДНО БРИНЕ О ДЕТЕТУ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ,
ДЕЦА ПРЕДХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА НИСУ СМЕШТЕНА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ,
ХРАНИТЕЉСКУ ИЛИ СТАРАТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ ИЛИ ДАТА НА УСВАЈАЊЕ,
НИЈЕ ЛИШЕН РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА У ОДНОСУ НА ДЕЦУ ПРЕДХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА,

* Када отац детета у складу са Законом остварује право на родитељски додатак, уз захтев поред доказа за мајку, подноси исте
доказе за себе, и један од следећих доказа:
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1. Извод из матичне књиге умрлих за мајку
2. уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете,
3. одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права,
4. извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење којим је мајка лишена пословне
способности,
5.
потврду
мајку

надлежне

установе

о

почетку

и

трајању

издржавања

казне

затвора

за

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК АП ВОЈВОДИНЕ (за прво дете и близанце ако су прво и друго дете по
реду рођења ) У ИЗНОСУ ОД 30.000,00 динара, УЗ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА, ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (МАЈКА) ПРИЛАЖЕ:

1.

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ДЕТЕ (може и фотокопија)

2.

ДОКАЗ О ПРЕБИВАЛИШТУ МАЈКЕ -ПОРОДИЉЕ, односно боравишту на територији општине Тител,
- Фотокопију личне карте
- Уверење о пријави пребивалишта МАЈКЕ - издаје станица Полиције,
3.
БРОЈ ИСКЉУЧИВО АКТИВНОГ И ДИРЕКТНОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ПОСЛОВНИХ БАНАКА, ОТВОРЕНОГ НА ИМЕ
МАЈКЕ - ПОРОДИЉЕ
* Када отац детета у складу са Одлуком остварује право на родитељски додатак, уз захтев поред доказа за мајку, подноси исте
доказе за себе, и један од следећих доказа:
1. Извод из матичне књиге умрлих за мајку
2. уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете,
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3. одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права,
4. извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење којим је мајка лишена пословне
способности,
5. потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ У ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДЕ БЛИЗАНЦИ, УЗ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ
ЗАХТЕВА,
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (МАЈКА) ПРИЛАЖЕ:
1.

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ДЕТЕ (може и фотокопија)

2.

ДОКАЗ О ПРЕБИВАЛИШТУ МАЈКЕ -ПОРОДИЉЕ, односно боравишту на територији општине Тител,
- Фотокопију личне карте
- Уверење о пријави пребивалишта МАЈКЕ - издаје станица Полиције,

3.
БРОЈ ИСКЉУЧИВО АКТИВНОГ И ДИРЕКТНОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ПОСЛОВНИХ БАНАКА, ОТВОРЕНОГ НА ИМЕ
МАЈКЕ - ПОРОДИЉЕ
* Када отац детета у складу са Одлуком остварује право на родитељски додатак, уз захтев поред доказа за мајку, подноси исте
доказе за себе, и један од следећих доказа:
1. Извод из матичне књиге умрлих за мајку
2. уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете,
3. одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права,
4. извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење којим је мајка лишена пословне
способности,
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5. потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ У ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДЕ ТРОЈКЕ ОДНОСНО ЧЕТВОРКЕ, УЗ
ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА, ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (МАЈКА) ПРИЛАЖЕ:
1.

ДОКАЗ О ПРЕБИВАЛИШТУ МАЈКЕ -ПОРОДИЉЕ, односно боравишту на територији Аутономне Покрајине Војводине,

2.

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ТРОЈКЕ, ОДНОСНО ЧЕТВОРКЕ

3.
БРОЈ ИСКЉУЧИВО АКТИВНОГ И ДИРЕКТНОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ПОСЛОВНИХ
МАЈКЕ-ПОРОДИЉЕ

БАНАКА ОТВОРЕНОГ НА ИМЕ

* Када отац детета у складу са Одлуком остварује право на родитељски додатак, уз захтев поред доказа за мајку, подноси исте
доказе за себе, и један од следећих доказа:
1. Извод из матичне књиге умрлих за мајку
2. уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете,
3. одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права,
4. извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење којим је мајка лишена пословне
способности,
5. потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ (друго и треће
дете по реду рођења ) у износу од 15.000,00 динара, УЗ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА, ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (МАЈКА)
ПРИЛАЖЕ:
1.

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ

2.

ДОКАЗ О ПРЕБИВАЛИШТУ ОДНОСНО БОРАВИШТУ МАЈКЕ -ПОРОДИЉЕ, на територији општине Тител,
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Пребивалиште се утврђује на основу личне карте или уверења о пребивалишту које издаје полиција,
3.
БРОЈ ИСКЉУЧИВО АКТИВНОГ И ДИРЕКТНОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ПОСЛОВНИХ БАНАКА ОТВОРЕНОГ НА ИМЕ
МАЈКЕ-ПОРОДИЉЕ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ,
ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА, УЗ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА, ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ:
1.

Фотокопију своје личне карте,

2.

Извод из матичне књиге рођених ЗА СВУ ДЕЦУ у породици,

3.

Уверење о пријави пребивалишта ЗА СЕБЕ и за ДЕТЕ за које се тражи остваривање права,

4.

Потврда предшколске установе о упису детета у целодневни, односно полудневни боравак.

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ
ДЕТЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (МАЈКА) ПРИЛАЖЕ:
(ЗАПОСЛЕНЕ )
1) извештаја о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и ради посебне неге детета - дознака;
2) извода из матичне књиге рођених за сву децу;
3) фотокопије оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права;
4) решења послодавца о праву на породиљско одсуство, праву на одсуство са рада ради неге детета, односно праву на одсуство са рада
ради посебне неге детета;
5)

уговора о раду, фотокопије радне књижице, фотокопије М обрасца;

6) потврде послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре остваривања права;
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7) потврде послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну
годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05 и 54/09), за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец појединачно;
8) обрачуна зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12
месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно;
9) извештаја (извода банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за сваки месец појединачно);
10) извештаја надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну књигу рођених а
извода из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених у случају из члана 95. Закона о раду
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09).
(ВЛАСНИЦЕ РАДЊИ)
1) извештаја о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и ради посебне неге детета - дознака;
2) извода из матичне књиге рођених за децу;
3) фотокопије оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права;
4) решења надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за
последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године потврде о коначној основици само за лице које самостално обавља делатност;
5) решења надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом
лицу, односно личне изјаве да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално обавља
делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице;
6) извештаја надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну књигу рођених а извода
из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених у случају из члана 95. Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09).
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9.7 Привреда
Пољопривреда
Решење о промени намене пољопривредног земљишта
 Захтев
 Доказ о власништву обрадивог пољопривредног земљишта (фотокопија власничког листа из катастра непокретности не старији од
6 месеци);
 Копију плана катастарске парцеле (фотокопија, не старија од 6 месеци);
 Информацију о локацији (извод из одговарјућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле), или Решење о локацијској
дозвпли или Решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објеката и формирања грађевинске парцеле у смислу Члана 70
Закона о планирању и изградњи
Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси у износу 550,00 динара и Општинској административној такси у износу
130,00 динара.
Уверење да се лице бави пољопривредом као основном делатношћу.
 Захтев
 Фотокопија Потврде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства финансија – Управе за јавна
плаћања Нови Сад о упису пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинства или легитимације
пољопривредног газдинства;
 Фотокопију потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинства издате од стране Министарства финансија,
Управа за трезор филијала Нови Сад;
 Фотокопију личне карте;
 Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси у износу 200,00 динара и Општинској административној такси у износу
130,00 динара.

9.8 Заштита животне средине
Закон о заштити животне средине
(„Сл.гласник РС“, број 135/04, 36/09, др.закони 72/09)
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Животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно
простор и услове за живот.
Законом о заштити животне средине уређује се интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање
права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине.
Систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђују и дужни су да је чувају и унапређују:
1. Република Србија;
2. Аутономна покрајина;
3. општина, односно град
4. предузећа, друга домаћа и страна правна лица и предузетници који у обављању привредне и друге делатности користе природне
вредности, угрожавају или загађују животну средину;
5. научне и стручне организације и друге јавне службе;
6. грађанин, групе грађана, њихова удружења, професионалне или друге организације.
Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за:
 одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова
за опстанак свих живих бића;
 спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине.
У остваривању система заштите животне средине Република Србија, аутономна покрајина, јединице локалне самоуправе, правна и
физичка лица одговорна су за сваку активност којом мењају или могу променити стање и услове у животној средини, односно за
непредузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.
Правна и физичка лица дужна су да у обављању својих делатности обезбеде: рационално коришћење природних богатстава,
урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену прописа, односно
предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.
Одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине уређују се Законом о заштити животне средине,
посебним законима и другим прописима којима се уређује:
1. процена утицаја планова, програма и пројеката на животну средину;
2. интегрисано спречавање и контрола загађивања;
3. заштита природе;
4. заштита ваздуха, вода, земљишта, шума, геолошких ресурса;
5. управљање хемикалијама;
6. управљање отпадом;
7. јонизујућа и нејонизујућа зрачења;
8. заштита од буке и вибрација и др.
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Закон о процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“, број 135/04, 36/09)
Поступак процене утицаја састоји се од следећих фаза:
1. Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
Захтев о потреби процене утицаја подноси се на прописаном обрасцу (Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја
и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину „Сл.гласник РС“, број 69/05) и
садржи:
 податке о носиоцу пројекта;
 опис локације;
 опис карактеристика пројекта;
 приказ главних алтернатива које су разматране;
 опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
 опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;
 опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја;
Уз захтев се прилаже следећа документација:
 информација о локацији или локацијска дозвола (да није старија од годину дана);
 идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
 графички приказ микро и макро локације;
 услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављених у складу са посебним законом;
 доказ о уплати републичке административне таксе;
 доказ о уплати општинске административне таксе;
 други докази на захтев надлежног органа.
Након спроведеног поступка у овој фази доноси се решење да није потребна процена утицаја на животну средину или решење о
потреби процене утицаја. Надлежни орган може, приликом утврђивања да је потребна процена утицаја, истим решењем одредити обим и
садржај студије о процени утицаја.
2. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
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Захтев за одређивање обима и садржаја студије подноси се на прописаном обрасцу (Правилник о садржини захтева о потреби
процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину“Сл.галсник
РС“,број 69/05) и садржи:
 податке о носиоцу пројекта;
 опис локације;
 опис пројекта;
 приказ главних алтернатива које су разматране;
 опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
 опис могућих значајних штетних утицаја пројекта;
 опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја;
 нетехнички резиме наведених података;
 подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације;
Уз захтев се прилаже следећа документација:
 информација о локацији или локацијска дозвола (да није старија од годину дана);
 идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
 графички приказ микро и макро локације;
 услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављених у складу са посебним законом;
 доказ о уплати републичке административне таксе;
 доказ о уплати општинске административне таксе;
 други докази на захтев надлежног органа.
3. Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја
Захтев за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину подноси се најкасније у року од годину дана од дана
пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.
Уз захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину подноси се:
 најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику (студија урађена на основу Правилника о
садржини студије о процени утицаја на животну средину“Сл.гласник РС“, број 69/05);
 одлука надлежног органа из претходне фазе поступка;
 прибављени услови и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом;
 доказ о уплати републичке административне таксе;
 доказ о уплати општинске административне таксе;
Надлежни орган обезбеђује јавни увид, организује презентацију и спроводи јавну расправу о студији о процени утицаја
(Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину“Сл.гласник РС“,
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број 69/05) и доставља студију техничкој комисији за оцену студије о процени утицаја (Правилник о радутехничке комисије за оцену
студије о процени утицаја на животну средину „Сл.галсник РС“, број 69/05), а по завршеном јавном увиду, презнтацији и јавној
расправи и извештај са прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.
Техничка комисија сачињава извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке и доставља га надлежном органу.
Надлежни орган на основу спроведеног поступка и извештаја техничке комисије доноси решење о давању сагласности на студију
о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја.
4. Процена утицаја затеченог стања на животну средину
За изведене пројекте који су изграђени без одобрења за изградњу или се користе без одобрења за употребу, а за њих се може
захтевати процена утицаја на животну средину, подноси се захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну
средину.
За изведене пројекте који су изграђени без одобрења за изградњу или се користе без одобрења за употребу, а за које је обавезна
процена утицаја, подноси се захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину.
Уз сваки од ових захтева подноси се:
 копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са
урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу;
 извод из пројекта изведеног објекта;
 извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца
животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци;
 графички приказ микро и макро локације;
 доказ о уплати републичке административне таксе;
 доказ о уплати општинске административне таксе.
Студија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта, података о емисији и резултата мерења и испитивања
чинилаца животне средине и има садржај прописан законом.
Надлежни орган је дужан да о поднетом захтеву о потреби процене утицаја, одлуци да ли је потребна процена утицаја, захтеву за
одређивање обима и садржаја студије, одлуци о одређивању обима и садржаја студије, обавештењу о јавном увиду, презентацији и јавној
расправи, одлуци о давању сагласности на студију или одбијању захтева за давање сагласности на студију обавести јавност путем
најмање једног локалног листа на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем планираног
пројекта, односно активности.
Надлежни орган води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама као јавну књигу.
Носилац пројекта сноси трошкове израде, измене и допуне и ажурирања студије о процени утицаја, израде студије затеченог
стања, обавештавања и учешћа јавности у поступку процене утицаја и рада техничке комисије.
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Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“, број 135/04, 88/10)
Овим законом уређују се услови, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма на животну средину
ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине
у поступак припреме и усвајања планова и програма.
Стратешка процена се врши за планове, програме, основе и стратегије у области просторног и урбанистичког планирања или
коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства,
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и
дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује
процена утиц аја на животну средину.
Министар надлежан за послове заштите животне средине, ближе утврђује листе планова и програма за које је обавезна стратешка
процена утицаја на животну средину и листе планова и програма за које се може захтевати стратешка процена утицаја на животну
средину.
Орган надлежан за припрему плана и програма може одлучити да се не израђује стратешка процена о чему претходно прибавља
мишљење органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Ова одлука садржи:
 податке о врсти плана и програма;
 разлоге за не приступање изради стратешке процене према критеријумима за одређивање могућих карактеристика
значајних утицаја који су саставни део закона;
 друге релевантне податке на основу којих је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
Одлука о изради стратешке процене и одлука да се не израђује стратешка процена су саставни део одлуке о припреми плана и
програма и објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије“, службеном гласилу аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе.
Поступак стратешке процене састоји се од следећих фаза:
1. припремна фаза која обухвата:
 одлучивање о изради стратешке процене ( Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана и
програма по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других
заинтересованих органа и организација);
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избор носиоца израде извештаја о стратешкој процени (О избору носиоца израде извештаја о стратешкој процени одлучује
орган надлежан за припрему плана и програма по поступку утврђеном законом);
 учешће заинтересованих органа и организација (У припреми одлуке о изради стратешке процене, односно одлуке о
неприступању изради стратешке процене, орган надлежан за припрему плана или програма дужан је да, од органа
надлежног за послове заштите животне средине и заинтересованих органа и организација затражи мишљење);
2. извештај о стратешкој процени
Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину
до којих може доћи имплементацијом плана и програма и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину.
3. поступак одлучивања који обухвата:
 учешће заинтересованих органа и организација (Орган надлежан за припрему плана и програма доставља органу надлежном
за заштиту животне средине, заинтересованим органима и организацијама на мишљење извештај о стратешкој процени);
 учешће јавности (Пре упућивања захтева за добијање сагласности на извештај о стратешкој процени, орган надлежан за
припрему плана и програма обезбеђује путем јавног увида и јавне расправе учешће јавности у разматрању извештаја о
стратешкој процени);
 извештај о резултатима учешћа заинтересованих органа и организација и јавности (Орган надлежан за припрему плана и
програма израђује извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности који садржи сва њихова мишљења
и мишљења изјављена у току јавног увида и јавне расправе о плану и програму, односно о извештају о стратешкој процени);
 оцену извештаја о стратешкој процени (Орган надлежан за припрему плана ипрограма доставља органу надлежном за
послове заштите животне средине на сагласност извештај о стратешкој процени са извештајем о учешћу
заинтересованих органаи организација и јавности. Орган надлежан за заштиту животне средине врши оцену извештаја на
основу критеријума за оцену који су саставни део закона);
сагласност на извештај о стратешкој процени (На основу оцене, орган надлежан за послове заштите животне средине даје
сагласност на извештај о стратешкој процени или одбија захтев за давање сагласности).
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(„Сл.гласник РС“, број 135/04)
Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне
утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности
и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине.
Интегрисана дозвола јесте одлука надлежног органа донета у форми решења којом се одобрава пуштање у рад постројења или
његовог дела, односно обављање активности чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво
постројење или активност одговарају захтевима предвиђеним законом.
Врсте активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола класификују се према нивоу загађивања и ризику који те
активности могу имати по здравље људи и животну средину, укључујући и друге технички сродне активности које могу произвести
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емисије и загађење животне средине. Влада Републике Србије прописује врсте активности и постројења за које се издаје интегрисана
дозвола.
Оператер подноси надлежном органу захтев за издавање дозволе који садржи податке о:
 постројењу и његовој активности;
 сировинама и помоћном материјалу, другим материјама и енергији који се користе у постројењу или се у њему стварају;
 изворима емисија које потичу из постројења;
 условима карактеристичним за локацију на којој се постројење налази;
 природи и количини предвиђених емисија које из постројења доспевају у воду, ваздух и земљиште;
 идентификованим значајним утицајима емисија на животну средину и могућности утицаја на већу удаљеност;
 предложеној технологији и другим техникама којима се спречавају или, ако то није могуће, смањују емисије;
 најбољим доступним техникама које оператер новог или постојећег постројења примењује или планира да примени ради
спречавања или смањења загађивања;
 мерама за смањење настајања и уклањање отпада који настаје приликом функционисања постројења;
 мерама за ефикасно коришћење енергије;
 планираним мерама мониторинга емисија у животну средину;
 приказ главних алтернатива које је оператер разматрао;
 нетехнички приказ података на којима се захтев заснива;
 другим мерама чије предузимање се планира у складу са прописима.
Уз захтев за издавање дозволе подносилац захтева прилаже следећу документацију:
 пројекат за планирано, односно изграђено постројење;
 извештај о последњем техничком прегледу;
 план вршења мониторинга;
 резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у току трајања пробног рада;
 план управљања отпадом;
 план мера за ефикасно коришћење енергије;
 план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица
 план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења;
 акт о праву коришћења природних ресурса;
 изјаву којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне јавности;
 доказ о уплаћеној административној такси.
За нова постројења прилаже се и сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности
од удеса, а за постојећа постројења сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену опасности од удеса и програм мера
прилагођавања рада постојећег постројења или активности условима прописаним законом.
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Надлежни орган обавештава органе и организације и заинтересовану јавност о поднетом захтеву и узимајући у обзир њихова
мишљења и приспелу документацију израђује нацрт дозволе.
Нацрт дозволе се ставља на увид јавности и доставља заинересованим органима и организацијама. Након приспелих мишљења на
нацрт дозволе целокупна докуменација се доставља техничкој комисији.
Техничка комисија разматра захтев оператера и приложену документацију, нацрт дозволе, мишљења других органа и организација
и заинтересоване јавности и на основу тих елемената израђује извештај који доставља надлежном органу.
Надлежни орган решењем одлучује о издавању дозволе, односно одбијању захтева за издавање дозволе.
Дозвола се издаје на период који не може бити дужи од десет година и подлеже поновном разматрању (ревизији) најмање два пута
у току важења. Рок на који је дозвола издата може се продужити на захтев оператера.

9.9 Урбанизам и грађевинарство
Уз захтев за издавање информације о локацији се подноси:
 Копију плана парцеле
 Докази о уплати административне таксе
- Приходи општинских органа у износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара, на жиро рачун 840-742351843-94
- Републичка административна такса у износу од 660,00 динара, на жиро рачун 840-742221843-57
Уз захтев за издавање локацијске дозволе се подноси:
 Копију плана парцеле (Катастар непокретности)
 Извод из катастра подземних инсталација
 Доказ о власништву у складу са чланом 135. Закпна о планирању и изградњи ( за изградњу или извођење радова на грађевинском
земљишту или објекту који је у власништву више лица, уз захтев се прилаже и оверена сагласност тих лица)
 Захтев за издавање локацијске дозволе обавезно садржи податке о врсти и намени објекта који ће се градити, а може да садржи и
податке о планираној диспозицији, техничке карактеристике и слично које могу бити приказане и на графичком прилогу, на
катастарско-топографској подлози.
 Доказ о уплати административне таксе:
- Приходи општинских органа у износу од 2.000,00 до 10.000,00 динара, на жиро рачун 840-742351843-94
- Републичка административна такса у износу од 660,00 динара, на жиро рачун 840-742221843-57
Уз зхтев за издавање грађевинске дозволе се подноси:
 Правоснажно реење о локацијској дозволи
 Идејни или главни пројекат у три примерка, са извештајем о извршеној техничкој контроли;
 Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту ако се изводе радови
на надзиђивању објекта;
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Доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
Сагласности на главни пројекат ако је то било условљено у претходним условима и сагласностима јавних и јавно комуналних
предузећа и других установа и служби који су давали претходне услове и сагласности за издавање локацијске дозволе (сагласност
МУП-а, водна сагласност, санитарна, сагласност на студију о процени утицаја на животну средину..);
Доказ о уплати административне таксе
- Приходи општинских органа у износу од 3.130,00 до 6.130,00 динара, на жиро рачун 840-742351843-94
- Републичка административна такса у износу од 450,00 динара до 680,00 динара, на жиро рачун 840-742221843-57

Пријава почетка извођења радова:
Пријаву радова инвеститор подноси органу који је издао грађевинску дозволу и надлежном грађевинском инспектору осам дана пре
почетка извођења радова. Пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења односно извођења радова, а ако је грађевинска дозвола
издата на основу идејног пројекта, доставља се и копија извештаја о извршеној техничкој контроли главног пројекта.
Уз пријаву прилаже се фотокопија грађевинске дозволе.
За линијске инфраструктурне објекте подноси се и акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед
непокрености, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености. Рок за завршетак грађења почиње да тече од
дана подношења пријаве.
Обавештење о завршетку израде темеља:
Уз попуњен образац који се добија у просторијама службе за урбанизам и инспекцијске послове потребно је приложити:
 Геодетски снимак изграђених темеља, у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова
 Фотокопија одобрења за изградњу
 Фотокопија потврде о пријави почетка радова
 Доказ о уплати административне таксе
- Приходи општинских органа у износу од 1.130,00 до 6.130,00 динара, на жиро рачун 840-742351843-94
- Републичка административна такса у износу од 1.520,00 динара, на жиро рачун 840-742221843-57
Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола се подноси (за помоћне, економске
објекте, извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, изградња секундарних,
односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и уреñење саобраћајница у оквиру
постојеће регулације улица, реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта без извођења грађевинских радова, промена
намене уз извоñење грађевинских радова, извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградња
унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних,
односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део
нисконапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 кВ или 20 кВ вод, типске трансформаторске станице 10/04 кВ или 20/04 кВ
и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кВ или 20/04 кВ до
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места прикључка на објекту купца (1 кВ), 10 кВ и 20 кВ разводна постројења, мање црпне станице и мањи ски лифтови, прикључци на
изграñену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу; компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса, соларни колектори и
соларне ћелије, типски топловодни прикључци, грађење зиданих ограда)
 Доказ о праву својине у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи и копија плана предметне парцеле
 Идејни пројекат, односно главни пројекат, односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом
одржавању;
 Информација о локацији за изградњу помоћних објеката, гаража, економских објеката, зиданих ограда, трафо станица 10/04 кВ
или 20/04 кВ, антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже;
 Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за изградњу гаража, остава и других
сличних објеката, као и за промену намене без извођења радова.
 Доказ о уплати административне таксе
- Приходи општинских органа у износу од 1.130,00 до 3.630,00 динара, на жиро рачун 840-742351843-94
- Републичка административна такса у износу од 660,00 динара, на жиро рачун 840-742221843-57
За радове на објектима од културно-историјског значаја и објектима за које се пре обнове (рестаурације, конзервације, ревитализације)
или адаптације, морају издати конзерваторски услови у складу са одредбама посебног закона, подноси се и сагласност органа, односно
организације надлежне за послове заштите културних добара на идејни, односно главни пројекат.
Уз захтев за технички преглед и издавање употребне дозволе се подноси:
 Фотокопију одобрења за изградњу / грађевинску дозволу и потврду почетка радова
 Копију плана са уцртаним (снимљеним) објектом
 Пројекат изведеног објекта (у случају да у току грађења објекта није одступљено од главног пројекта, инвеститор прилаже изјаву
да је објекат грађен у складу са одобрењем за изградњу и овереним пројектом)
 Коначне сагласности, односно сагласности на изведено стање свих даваоца претходних услова и сагласности (противпожарна
сагласност, водна дозвола и др.)
 Доказ о уплати административне таксе
- Приходи општинских органа у износу од 0,1% од предрачунске вредности објекта (висина ове накнаде неможе бити мања
од 1.500,00динара), на жиро рачун 840-742351843-94
- Републичка административна такса у износу од 0,2% на предрачунску вредност објекта, односно радова, на жиро рачун
840-742221843-57
Уз захтев за издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела подноси се:
 Главни пројекат рушења у три примерка
 Доказ о својини на објекту
 Копија плана парцеле
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Посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита постојеће инфраструктуре, заштита
културног добра, заштита животне средине и сл.)
Доказ о уплати административне таксе
- Приходи општинских органа у износу од 1.630,00 до 3.130,00 динара, на жиро рачун 840-742351843-94
- Републичка административна такса у износу од 660,00 динара, на жиро рачун 840-742221843-57

Озакоњење објеката
Закон о озакоњењу објеката
(„Службени гласник РС“, бр. 96/2015)
Закон о озакоњењу објеката почео је да се примењује дана 27.11.2015. године.
Озакоњење представља јавни интерес за Републику Србију.
Предмет озакоњења је објекат:
1. незаконито изграђен објекат (изграђен без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу);
2.помоћни објекат и други објекат који је у функцији главног објекта (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, базени, цистерне за воду и
сл.) или су у функцији одвијања технолошког процеса у згради, који се сматрају саставним делом незаконито изграђеног главног објекта
и озакоњују се заједно са главним објектом;
3.подземни водови (подземне инсталације), као и надземни водови (надземне инсталације), ако по техничким карактеристикама и
положају представљају самосталне објекте;
4.објекат који је завршен у грађевинском смислу (опис степена завршености објекта је саставни део извештаја о затеченом стању);
-Изузетно предмет озакоњења може бити и зграда на којој су изведени само конструктивни грађевински радови (темељ, армирано
бетонски или челични стубови са гредама, односно армиранобетонска таваница, кровна конструкција), са или без завршене фасаде;
5.објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29.
јануара 2014. године. Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 29. јануара 2014. године, сматрају се захтевима у смислу овог закона;
6.објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом
извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта;
7.објекат за који није поднет захтев за легализацију а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015.
године:
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– грађевинска инспекција врши попис незаконито изграђених објеката, доноси решење о рушењу објекта које се неће извршавати до
правоснажног окончања поступка озакоњења, и које се доставља надлежном органу који по службеној дужности покреће поступак
озакоњења;
– власници незаконито изграђених објеката могу обавестити грађевинску инспекцију да имају незаконито изграђени објекат;
8. објекат за који је поднет захтев у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе („Службени гласник РС”, бр. 25/13 и 145/14), за које поступак није правноснажно окончан, пред Службом за
катастар непокретности Тител;
9. објекат на коме је уписано право својине у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе:
– лица, по чијем захтеву је извршен упис права својине на објекту у поступку пред Службом за катастар непокретности Тител, покрећу
поступак подношењем захтева за озакоњење у року од шест месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката, рок је до
27.05.2016. године.
10. објекат који се може ускладити са важећим планским документом у погледу намене и спратности објекта:
– објекат за који се, поред намене утврђене планским документом, утврди да је намене која је у оквиру планом дефинисаних
компатибилности.
11. Незаконито изграђени објекти, на којима су изведени груби грађевински радови са формираним конструктивним склопом (објекат
поседује носеће елементе: темељ, армирано бетонске или челичне стубове са гредама, односно армирано бетонске таванице, кровну
конструкцију), али на којима није постављена спољна столарија, нису изведени разводи унутрашњих инсталација, ни завршни радови
(фасадерски, подополагачки, столарски и сл.), могу бити предмет озакоњења у складу са овим законом, а власник објекта по окончању
поступка озакоњења и упису права својине на том објекту може поднети захтев за извођење радова на завршетку објекта, у складу са
законом којим се уређује изградња објеката.
Предмет озакоњења не може бити објекат:
1. изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта, мочварно тло и сл.).
2. изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и сигурност објекта.
3. изграђен на површинама јавне намене, односно на земљишту планираном за уређење или изградњу објеката јавне намене за које се, у
складу са одредбама посебног закона, утврђује јавни интерес и који су у обавезној јавној својини у складу са одредбама других посебних
закона.
4. изграђен у првом и другом степену заштите природног добра (осим викендица и других породичних објеката за одмор у другом
степену заштите природног добра), односно у зони заштите културног добра од изузетног значаја и зони заштите културних добара
уписаних у Листу светске културне баштине, односно радови на самом културном добру од изузетног значаја или добру уписаном у
Листу светске културне баштине, изграђен у зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања, изграђен у војном комплексу и
заштитним зонама око војних комплекса и објеката инфраструктуре посебне намене, односно изграђен, реконструисан или дограђен
супротно прописима о одбрани којима су прописане посебне обавезе за изградњу објеката, као и други објекти изграђени у заштитним
зонама у складу са одредбама посебних закона (у 3 заштитном појасу: пута, железнице, далековода, водотока, полетно-слетне стазе, као и
друге заштитне зоне у складу са одредбама посебних закона).
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5. изграђен у заштитној зони дуж трасе радио коридора, на правцима простирања усмерених радио сигнала између радио станица, у којој
није дозвољена изградња или постављање других радио станица, антенских система или других објеката који могу ометати простирање
радио сигнала или узроковати штетне сметње.
Изузетно надлежни орган ће издати решење о озакоњењу, ако у поступку буде прибављена сагласност управљача јавног добра,
односно сагласност организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара.
6. објекат који је изграђен без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу у складу са прописима по којима у време изградње
није била прописана обавеза прибављања грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу.
7. објекат за који је, у складу са раније важећим прописима издата привремена грађевинска дозвола – власник таквог објекта стиче право
уписа права својине, прибављањем употребне дозволе.
8. објекат за који је издато решење о грађевинској дозволи, а који се користи без издатог решења о употребној дозволи – употребна
дозвола прибавља се у складу са законом којим се уређује изградња објеката, односно на основу прописа који је важио у време издавања
грађевинске дозволе.
Доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту или објекту:
Као одговарајуће право сматра се право својине на објекту, односно право својине, право коришћења или право закупа на
грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана Законом о планирању и изградњи, као одговарајућа права на
грађевинском земљишту.
Као одговарајуће право, у смислу овог закона, сматра се и:
1. за објекат изграђен на земљишту у својини другог лица-правноснажна судска пресуда којом је утврђено право својине на земљишту,
коју власник прибавља у складу са прописима којима су уређени својински односи;
2. за објекат изграђен на грађевинском земљишту-уговор о преносу права коришћења, односно куповини земљишта који је закључен и
оверен од стране надлежног суда између тадашњег корисника и подносиоца захтева, као и други уговори којима је вршено располагање
земљиштем (уговор о преносу или размени непокретности закључен између тадашњих корисника земљишта, у одговарајућој форми која
је била прописана за закључење те врсте уговора у време закључења);
3. уговор о куповини објекта или куповини објекта у изградњи оверен у одговарајућој форми, која је била прописана за закључење те
врсте уговора у време закључења, између власника, односно корисника и подносиоца захтева;
4. уговор о суинвестирању изградње објекта оверен у одговарајућој форми, која је била прописана за закључење те врсте уговора у време
закључења, између власника, односно корисника и подносиоца захтева;
5. акт министарства надлежног за послове одбране о додели „нужног смештаја”;
6. правноснажно решење о наслеђивању;
7. правноснажно решење о статусној промени привредног друштва, из кога се на неспоран начин може утврдити правни континуитет
подносиоца захтева, односно власника незаконито изграђеног објекта;
8. сви други правни послови на основу којих се на несумњив начин може утврдити правни континуитет промета земљишта, објекта,
односно посебног дела објекта.
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Када је предмет озакоњења надзиђивање, претварање заједничких просторија зграде у стан или пословни простор или припајање
заједничких просторија суседном стану, као доказ о одговарајућем праву доставља се извод из листа непокретности за зграду и све
посебне делове зграде и доказ прописан одредбама закона којим се уређује одржавање стамбених зграда о регулисању међусобних
односа између власника незаконито изграђеног објекта и органа зграде. Ако органи зграде нису формирани, као доказ се доставља
сагласност већине власника на посебним деловима зграде.
Ако је право својине на незаконито изграђеном објекту уписано у складу са Законом о посебним условима за упис права својине
на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, као доказ о одговарајућем праву доставља се оверена копија решења о упису права
својине или извод из листа непокретности о евиденцији непокретности и правима на њима, као и доказ о одговарајућем праву на
грађевинско земљиште, као обавезан део документације.
Када је предмет озакоњења објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме постоји право сусвојине, као доказ о
одговарајућем праву доставља се и писмена сагласност свих сувласника.
Као одговарајуће право на грађевинском земљишту у поступку озакоњења сматра се и право својине или закупа на земљишту
испод објекта, стечено у складу са чл. 70. и 105. Закона о планирању и изградњи, у делу који се односи на легализацију објеката и
објеката на које је примењиван Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.
Када се као доказ о решеним имовинско-правним односима, пре доношења решења о озакоњењу стамбене или стамбено пословне
зграде која се састоји од посебних физичких делова, доставља доказ о стицању права својине на земљишту испод објекта, као
одговарајуће право признаје се и доказ да је власник стана у незаконито изграђеном објекту закључио уговор о куповини и продаји за
удео на земљишту, који је у сразмери са површином посебног дела у односу на укупну површину објекта.
Власник грађевинског земљишта дужан је да у поступку прописаном Законом о планирању и изградњи прибави податак о укупној
тржишној цени за земљиште испод објекта, уз обавезу да по захтеву сваког појединачног власника на посебном делу, одреди удео на
грађевинском земљишту испод објекта и тржишну цену удела.
Власник грађевинског земљишта и власник посебног дела у незаконито изграђеном објекту закључују уговор о продаји удела.
Власници станова који не закључе уговор о куповини удела на начин одређен овим законом, не могу наставити поступак
озакоњења.
За комуникационе мреже и уређаје и линијске објекте који се састоје од подземних и надземних водова са носачима вода, не
доставља се доказ о одговарајућем праву. Доказ о одговарајућем праву за ове објекте доставља се за надземне делове објекта, осим
водова.
У циљу утврђивања могућности озакоњења прибавља се:
1. Доказ о одговарајућем праву на земљишту и на објекту
2.Елаборат геодетских радова
3.Уверење урбанизма о могућности озакоњења
4. Извештај о затеченом стању објекта чији саставни део је и елаборат геодетских радова за незаконито изграђени објекат, а по
утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта, пре доношења решења о озакоњењу власник незаконито изграђеног објекта плаћа
таксу за озакоњење.
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Извештај о затеченом стању објекта се израђује за потребе озакоњења објекта и садржи: Елаборат геодетских радова, као саставни
део извештаја о затеченом стању објекта, израђује се за све објекте у поступку озакоњења, а садржина извештаја о затеченом стању
објекта за потребе озакоњења објекта зависи од класе, површине, намене и начина коришћења објекта и има садржину прописану овим
законом.
За објекте за које се у складу са законом којим се уређује заштита од пожара прибавља сагласност Министарства унутрашњих
послова на пројектну документацију, поред извештаја о затеченом стању објекта прилаже се пројекат за извођење радова са сагласношћу
органа надлежног за послове заштите од пожара.
Извештај о затеченом стању објекта (у даљем тексту: извештај) израђује привредно друштво, односно друго правно лице или
предузетник, који су уписани у одговарајући регистар.
Елаборат геодетских радова, који је саставни део извештаја о затеченом стању објекта израђује се у складу са прописима о
државном премеру и катастру.
Када је предмет озакоњења зграда која се састоји од посебних физичких делова, елаборат се израђује за зграду и све посебне
физичке делове зграде.
Поступак озакоњења покреће се на један од следећих начина:
1. за лица која су поднела захтев за легализацију објеката до 29. јануара 2014. године, у складу са раније важећим Законом о легализацији
објеката, поступак се покреће даном ступања на снагу овог закона;
2. за лица која су власници незаконито изграђеног објекта за који није поднет захтев за легализацију до 29. јануара 2014. године, а за који
је грађевински инспектор донео решење о рушењу, поступак се покреће даном достављања тог решења надлежном органу;
3. за лица која су по Закону о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе поднела захтев,
а по чијем захтеву није окончан поступак уписа у складу са одредбама тог закона, поступак се покреће даном достављања списа предмета
од стране органа надлежног за послове државног премера и катастра надлежном органу;
4. за лица по чијем захтеву је извршен упис права својине на објекту изграђеном без грађевинске дозволе по Закону о посебним условима
за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, поступак се покреће подношењем захтева за озакоњење, у року
од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, рок је до 27.05.2016. године.
По покретању поступка у складу са овим законом, надлежни орган утврђује испуњеност претходних услова за озакоњење.
Поступак озакоњења:
1. По утврђивању испуњености претходних услова, надлежни орган упућује обавештење власнику незаконито изграђеног објекта да у
року од 30 дана од дана достављања обавештења достави доказ о одговарајућем праву, осим у случају да је доказ о одговарајућем праву
већ достављен у поступку легализације бесправно изграђеног објекта.
Власник незаконито изграђеног објекта може, пре истека рока поднети захтев за продужетак тог рока.
Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави тражени доказ, а не затражи продужење рока, надлежни орган ће
закључком одбацити захтев, а закључак доставља грађевинској инспекцији.
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2. Када надлежни орган утврди испуњеност претходних услова за озакоњење и постојање одговарајућег права у смислу овог закона,
наставља поступак озакоњења, и обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана достављања
обавештења достави извештај са елаборатом геодетских радова, односно проверава да ли су наведени докази достављени у поступку
легализације бесправно изграђених објеката.
Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави извештај са елаборатом геодетских радова упрописаном року, надлежни
орган ће закључком одбацити захтев, који се без одлагања доставља грађевинској инспекцији.
Уколико извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова, односно други документи који су прописани овим
законом као доказ уместо извештаја и елабората геодетских радова, нису израђени у складу са овим законом, надлежни орган о томе
обавештава власника незаконито изграђеног објекта и налаже да у року од 60 дана достави тражени документ израђен у складу са овим
законом.
Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави документ у прописаном року, надлежни орган ће закључком одбацити
захтев, а по правноснажно окончаном поступку, у року од три дана доставља грађевинској инспекцији.
3. Ако је поднет захтев за легализацију и техничка документација прописана тада важећим прописима о легализацији, елаборат
геодетских радова, геодетски снимак, односно копија плана, надлежни орган проверава да ли садржина техничке документације одговара
садржини прописаној за извештај о затеченом стању, и ако одговара надлежни орган то констатује и признаје као извештај.
4. Када надлежни орган утврди да постоји могућност озакоњења, обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 15
дана од дана достављања обавештења плати таксу за озакоњење.
Ако власник незаконито саграђеног објекта не достави доказ о плаћеној такси у прописаном року надлежни орган ће закључком одбацити
захтев.
5.По достављању доказа да је плаћена такса за озакоњење, надлежни орган у законском року од осам дана издаје решење о озакоњењу.
Таксе за озакоњење:
 Такса у износу од 5.000 динара за озакоњење породичног објекта или стана, корисне површине до 100м², помоћне и економске
објекте, производне и складишне објекте, као и све друге објекте и радове из члана 145. Закона о планирању и изградњи.
 За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 100м² до 200м², плаћа се такса за озакоњење у износу од 15.000
динара.
 За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 200м² до 300м², плаћа се такса за озакоњење у износу од 20.000
динара.
 За породичне стамбене објекте корисне површине преко 300м², плаћа се такса за озакоњење у износу од 50.000 динара.
 За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне
површине до 500м² и комерцијалне објекте до 500м², плаћа се такса за озакоњење у износу од 250.000 динара.
 За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне
површине од 500м² до 1000м² и комерцијалне објекте од 500м² до 1000м², плаћа се такса за озакоњење у износу од 500.000 динара.
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За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне
површине од 1000м² до 1500м² и комерцијалне објекте од 1000м² до 1500м², плаћа се такса за озакоњење у износу од 1.000.000
динара.
За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне
површине преко 1500м² и комерцијалне објекте преко 1500м² плаћа се такса за озакоњење у износу од 3.000.000 динара.

За објекте на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и
потврђеног главног пројекта, у поступку озакоњења плаћа се такса у складу са овим законом само за површину дела објекта која
представља разлику између одобрене и одступљене површине.
Када је предмет озакоњења стамбена или стамбено пословна зграда која се састоји од више посебних физичких делова (станова,
пословног простора, гаража и др.) за коју се не може утврдити инвеститор, али постоје поднети захтеви за озакоњење посебних делова у
складу са овим законом, надлежни орган доноси решење о озакоњењу стамбене зграде, које обавезно садржи спецификацију свих
посебних делова зграде.
Пре доношења решења, доставља се доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту.
По правноснажности решења, надлежни орган решава по захтевима за озакоњење посебних делова зграде , а такса за озакоњење не плаћа
се за зграду, већ се одређује и наплаћује приликом озакоњења сваког посебног дела зграде.
Правноснажно решење надлежни орган доставља у року од три дана надлежној грађевинској инспекцији.
Надлежни орган води службену евиденцију о издатим решењима о озакоњењу, а списак издатих решења објављује се и у
електронском облику и доступан је за јавност и путем интернета.
Надлежни орган дужан је да списак издатих решења објави на својој званичној интернет страници у року од осам дана од дана
сачињавања списка.
Упис права својине:
Даном правноснажности решења о озакоњењу стичу се услови за упис права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и
правима на њима, односно за одговарајући упис у катастар водова. Надлежни орган по службеној дужности доставља елаборат
геодетских радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу органу надлежном за послове државног премера и катастра, у року од
три дана од дана правноснажности решења о озакоњењу.
Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о кућном броју и врши упис права својине на објекту,
односно посебним деловима објекта.
Рушење објеката
Рушење незаконито изграђеног објекта, у смислу овог закона, неће се извршавати до правноснажно окончаног поступка
озакоњења.
По правноснажном окончању поступка којим се врши озакоњење незаконито изграђеног објекта, грађевински инспектор доноси
закључак о обустави поступка извршења решења.
Информатор органа општине Тител - ажурирано 10 јануара. 2019 .године

61

Правноснажним окончањем поступка којим се одбацује или одбија захтев за озакоњење, стичу се услови за рушење незаконито
изграђеног објекта, односно његовог дела, овај правноснажни акт надлежни орган доставља грађевинској инспекцији у року од три дана
од правноснажности акта, а грађевински инспектор је дужан да одмах по пријему а најкасније у року од три дана, донесе решење о
рушењу незаконито изграђеног објекта, односно дела објекта, ако такво решење није донето.
Прикључење на инфраструктуру
Објекат за који се води поступак озакоњења може привремено, до правоснажног окончања поступка озакоњења, бити прикључен
на електроенергетску, гасну и мрежу електронских комуникација или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију, у складу са
условима из одобрења за прикључење, а уколико не буде озакоњен у складу са овим законом, грађевински инспектор је дужан да без
одлагања, а најкасније у року од три дана по добијању акта којим се одбације или одбија захтев за озакоњење, примерак тог акта достави
јавном предузећу, јавном комуналном предузећу, привредном друштву или предузетнику које је привремено прикључило објекат на своју
мрежу, односно инфраструктуру, а јавно предузеће, јавно комунално предузеће, привредно друштво или предузетник дужно је да у року
од 30 дана од пријема акта искључи објекат са мреже односно инфраструктуре на коју је привремено прикључен.
Уз захтев за потврду пројекта парцелације/препарцелације се подноси:
 Пројекат парцелације/препарцелације;
 Пројекат геодетског обележавања;
 Доказ о уплати административне таксе.
Уз захтев за потврду пројекта исправке граница суседних парцела се подноси:
 Пројекат исправке граница суседних парцела
 Доказ о праву својине, односно закупа на катастарској парцели;
 Сагласност јавног правобраниоца (за катастраску парцелу која је у јавној својини)

9.10 Послови Службе за инспекцијске послове и урбанизам
Послови пријема:
Захтева и пријава физичких и правних лица у вези послова из надлежности комуналне, грађевинске, саобраћајне и инспекције за
заштиту животне средине.
На основу поднете пријаве комунални инспектор:
 Утврђује да ли је у његовој надлежности,
 Излази на лице места утврђује чињенично стање,
 Доноси решење са налогом да се отклони недостатак у задатом року или подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
 Обавештава подносиоца захтева о поднетим мерама,
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Уколико инспектор процени да нема надлежност доноси закључак којим се одбацује захтев странке због ненадлежности.
На решење са налогом да се отклони недостатак може се изјавити жалба.

На основу поднете пријаве грађевинском инспектору:
 Утврђује да ли је у његовој надлежности
 Излази на лице места утврђује чињенично стање
 Доноси решење са налогом да се отклони недостатак у задатом року односно уклони објекат
 Подноси пријаве за привредни преступ као и захтев за покретање прекршајног поступка
 Обавештава подносиоца захтева о поднетим мерама.
 Врши надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје општина
 Врши надзор над осматрањем објекта и доставља решења комори на захтев
 Затвара градилиште
 Такса и накнада за рад општинског органа – као на обичан захтев (треба увећати општинску накнаду)
 Контрола документације поднете за грађ.и употребну дозволу или одобрење
 Уклањање привремених објеката (до измене одлуке)
 Контрола објеката за које се не издаје грађевинска дозвола већ одобрање или ништа

10 ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Припадајући подаци ове табеле у изради

Врста услуге

Број
тражења
услуге

ПРЕГЛЕД О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Одељење за општу управу и јавне службе
2018. ГОДИНА
2019. ГОДИНА
Број
Број случајева у којима
Број
Број
Број случајева у којима
пружања
су коришћена правна
тражења
пружања
су коришћена правна
услуге
средства и приказ одлука
услуге
услуге
средства и приказ
по тим правним
У
После
У
После одлука по тим правним
средствима по врсти
средствима по врсти
року истека
року истека
рока
Решење
Закључак
рока
Решење
Закључак

Издавање
извода из
матичне књиге
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рођених
Издавање
извода из
матичне књиге
венчаних
Издавање
извода из
матичне књиге
умрлих
Одељење за привреду и инспекцијске послове
2018. ГОДИНА

2019.ГОДИНА

Процена
утицаја на
животну
средину
Стратешка
процена
Издавање
информација о
локацији
Издавање
локаацијске
дозволе
Издавање
грађевинске
дозволе
Одобрење за
извођење
радова
Пријава радова
Пријава
завршетка
израде темеља
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Издавање
употребне
дозволе
Достављање
техничке док.у
погледу мера
заштите од
пожара
Прикључење на
комуналну и
другу
инфраструктуру
Измена
локацијских
услова
Измена
грађевинске
дозволе
Остали
поступци

Информатор органа општине Тител - ажурирано 10 јануара. 2019 .године

65

11 ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Подаци о реализацији буџета за 2018. и 2019. годину налазе се на сајту у делу е-управа - буџет. Подаци се могу видети на овим
линковима - https://www.opstinatitel.rs/e-uprava/budzet-opstine/budzet-2019-godina/
-

https://www.opstinatitel.rs/e-uprava/budzet-opstine/budzet-2018-godina/

12 ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Подаци везани за ово поглавље су у изради.

13 ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

ДРЖАВНА ПОМОЋ
СТУДЕНТСКЕ И
УЧЕНИЧКЕ
НАГРАДЕ
ТРОШКОВИ
ПРЕВОЗА ЗА
СРЕДЊОШКОЛЦЕ И
СТУДЕНТЕ
НАКНАДА ЗА ДРУГО
И ТРЕЋЕ ДЕТЕ

ПЛАНИРАН
О У 2018.
ГОДИНИ

ИЗВРШЕНО
У 2018.
ГОДИНИ

ПЛАНИРАН
О У 2019.
ГОДИНИ

ИЗВРШЕНО
10.01.2019.
ГОДИНЕ

3.800.000,00

1.138.095,21

3.400.000,00

0,00
0,00

27.000.000,00

23.036.560,70

28.000.000,00

5.800.000,00

3.708.232,45

4.000.000,00

Информатор органа општине Тител - ажурирано 10 јануара. 2019 .године

0,00

66

НАКНАДА ЗА
ИЗБЕГЛА,ПРОГНАН
А И РАСЕЉЕНА
ЛИЦА
УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА
ТРАДИЦИОНАЛНЕ
ВЕРСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

0,00
2.000.000,00

1.124.280,00

875.000,00

8.604.000,00

6.551.733,95

8.500.000,00

0,00
0,00

1.500.000,00

1.490.700,00

3.000.000,00

14 ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ПРЕГЛЕД ПЛАТА И НАКНАДА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ
ЛИЦА ЗА ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ
ОПШТИНА ТИТЕЛ

Р.број

Назив

1
2
3

Председник Општине Тител
Заменик председника Општине Тител
Председник Скупштине општине Тител - накнада
Заменик председника Скупштине Општине Тител
накнада
Заменик начелника Општинске управе Тител
Секретар Скупштине Општине Тител
Члан општинског већа на сталном раду
Члан општинског већа - накнада
Одборнички додатак - накнада

4
5
6
7
8
9

Плата умањена за
порезе и доприносе нето плата
80,802.17
73,076.90
52,096.00
48,171.00
70,757.70
67,924.44
66,531.79
26,507.00
15,000.00
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Помоћник председника
Руководиоц Одељења
Шеф Одсека
Шеф кабинета председника
Секретар Кабинета председника
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт
Возач службеног возила и економ
Достављач

65,025.13
55,997.76
50,680.31
49,124.18
45,568.98
50,148.19
47,709.85
44,186.35
36,800.11
29,435.35
29,306.70
28,860.61

За накнаде запосленима у општинској управи, закључно са даном ажурирања, исплаћено је:

Врста накнаде
Отпремнина приликом одласка у пензију

2017
150.000,00

2018
137.000,00

2019
/

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице
Помоћ у случају смрти запосленог или члана
уже породице
Укупно

20.000,00

100.000,00

/

110.000,00

0,00

/

280.000,00

237.000,00

/
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15 ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
ПОДАЦИ У НЕФИНАНСИЈСКОЈ ИМОВИНИ У СТАЛНИМ
СРЕДСТВИМА

ОПШТИНСКА УПРАВА
Остале пословне зграде
Друге промене у обиму непокретности
Спортски и рекреациони објекти
Опрема за копнени саобраћај
Остала опрема за саобраћај
Канцеларијска опрема
Рачунарска опрема
Комуникациона опрема
Електронска и фотографска опрема
Опрема за домаћинство и угоститељство
Опрема за јавну безбедност
Остале некретнине и опрема
Земља која је испод зграда и објеката
Компјутерски софтвер
Књижевна и уметничка дела
Трошкови за развој
Остала нематеријална основна средства

КЊИГОВОДСТВЕНА
ВРЕДНОСТ

СТАЊЕ НА
ДАН

9.616.972,55
6.073.680,56
22.892.085,34
3.004.542,05
98.966,66
1.956.916,68
926.952,20
142.497,78
968.156,81
12.778,16
3.680.156,65
105.293,57
401.339.525,91
5.586.986,47
23.170,50
39.013.385,52
121.395,40

31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2018.
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16 ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Поступајући на основу закона и пратећих подзаконских аката, у органима Општине Тител (Скупштина општине, Општинско веће,
Председник општине и Општинска управа) чувају се носачи информација. Решењем начелника Општинске управе, регулисано је да пут свих
аката из делокруга рада органа Општине Тител иде преко заједничке писарнице, где се врши пријем предмета, завођење, развођење, воде
делодворници, експедиција и архивирање захтева, поднеска и других предмета.
Од 01.01.2006. у писарници се води копјутерска евиденција свих предмета 2006 - стари програм / 2011- „Lotus“.
Упоредо се и путем картотеке – по класификационом знаку, и електронски од 2011.године по новом програму, претходно тек 2006.
године уведена компјутерска евиденција предмета у писарници.
Највише документације која настаје у раду органа Општине Тител је у папирној форми и исти се по завршеном поступку, као писани
архивирани документи, чувају у архиви Општинске управе Тител. Поједини акти се чувају и у електронској форми. На крају сваке
календарске године начелник Општинске управе именује Комисију за излучивање безвредног регистратурског материјала који врши
излучивање истог и о томе извештава Архив града Новог Сада.
Општина издаје и „Службени лист општине Тител“ у којем се објављују општа и појединачна акта, које доносе органи Општине. Исти
се чува у архиви Општинске управе Тител, која се налази у приземљу зграде Општине, у просторијама бр.1. Врсте информација које се налазе
у поседу органа општине Тител су све информације које су настале у раду или у вези са радом органа општине Тител и то: општи и
појединачни акти скупштине општине Тител, општи и појединачни акти председника општине Тител, општи и појединачни акти општинског
већа општине Тител, општи и појединачни акти Начелника општинске управе, појединачни акти руководиоца Одељења и Служби општинске
управе општине Тител, записници са седница, закључени уговори, понуде на јавним набавкама и јавни позиви, документација о извршеним
плаћањима, документација о спроведеним конкурсима, персонална документа запослених, службене белешке, дописи грађана, жалбе,
представке странака у поступку, изборни документи. Архива поседује и укоричене бројеве „Службеног гласника Републике Србије“ и
„Службеног листа АП Војводине“. Сви заинтересовани у архиви могу извршити увид у наведене гласнике и листове, а могу и фотокопирати
из истих потребне законе, подзаконска акта, одлуке и др.
Оргинали аката, записници и други материјали са седнице Скупштине општине и Општинског већа (некада Извршни одбор и Извршни
савет) се чувају такође у архиви Општинске управе Тител.
Евидентирање, чување, класификовање и архивирање носача информација се врши у складу са одредбама Закона о културним добрима
( „Сл. гл. РС“,бр.71/94), Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. Гл.РС“, бр.80/92), Уредбе о категоријама
регистратурског материјала с роковима чувања („ Сл. гл. РС“, бр.44/93),Упуство о канцеларијском пословању органа државне управе („ Сл.
гл. РС“, бр.10/93) и Решењу о начину вођења канцеларијског пословања преко заједничке писарнице, бр. 031-1/2010-02, које је донео
начелник Општинске управе, дана 04.01.2010. године.
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17 ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Грађани су субјекти који остварују право на локалну самоуправу у општини. Наглашене су одредбе о јавности рада – путем јавних
расправа, јавних гласила, билтена, истицањем одлука, остваривањем увида и обавезом свих органа да у својим пословницама прецизирају
процедуре за јавност рада.
Седнице скупштине општине су јавне. За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине. Позиви и
материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања ради упознавања јавности.
Приступ информацијама од јавног значаја се у начелу омогућава без ограничења, осим у случају ако је седница општинског већа или
скупштине општине била затворена за јавност у складу са Статутом општине или уколико је законом прописан начин поступања са
одређеним документима.
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација преко средстава јавног информисања, издавањем службених
информација, одржавањем конференција за штампу, обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из
делокоруга, свим променама које су у вези са организацијом, делокругом послова, распоредом радног времена и другим променама у
организацији и раду Општинске управе, као и на други начин којим се обезбеђује јавност рада.
У решавању у управним стварима Општинска управа је дужна да обезбеди јавност рада у складу са законом.
Веће решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у
управним стварима из надлежности општине.

18 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, објављен је 05. новембра 2004. год. (“Сл. гласник РС” број: 120/04).
Овим Законом уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја, којима располажу органи јавне власти, ради
остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва, док је информација од
јавног значаја у смислу истог Закона “информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа
јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна”.
Сходно истом Закону, свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном, тако што ће му се омогућити увид
у докуменат који садржи информацију од јавног значаја, такође има право на копију тог документа, као и право да му се копија документа
упути поштом, факсом или на други начин.
Права из Закона припадају свима без обзира на држављанство, пребивалиште, боравиште, односно седиште или лично својство, као
што је раса вероисповест, национална или етничка припадност.
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Орган власти не сме ставити у бољи положај ниједног новинара или јавно гласило, тако што ће само њему омогућити приступ
информацијама, већ подједнако, свима који су упутили захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Информатор о раду органа Општинске управе Тител припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја «Сл. гласник РС», бр. 120/2004) и у складу са Упутством за објављивање Информатора о раду државног
органа («Сл. гласник РС», бр. 57/05).
Информатор је израђен на основу података добијених од овлашћених лица организационих јединица Општинске управе, као и
општих аката Органа општине. Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права
заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја, а сврха његовог објављивања је информисање јавности о
документима и информацијама које поседује или којима располаже Општина Тител у оквиру делокруга свога рада.
Свако заинтересовано лице има право на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да затражи и да
сазна сваку информацију коју поседују општински органи, осим у случајевима у којима је Закон другачије прописао.
Општинска управа Општине Тител је Информатор о организацији и раду органа општине и Општинске управе објавила дана 9.
јула. 2009. године и постављен је на веб презентацији Општине Тител www.opstinatitel.rs
Заинтересованом лицу ће се без накнаде омогућити увид у информатор и снимити електронска верзија информатора на медиј
заинтересованог лица, односно дати му примерак одштампаног информатора, уз накнаду нужних трошкова.
Информатор се може добити на увид у канцеларији Одсека за локални економски развој Општинске управе Тител, на другом
спрату зграде Општинске управе Тител.
Ако Општински органи неосновано ускрате информацију тражилац може да се обрати Поверенику за информације од значаја као и
да на други начин, предвиђен Законом, оствари своје право.
Информатор издаје Општинска управа општине Тител. Лице одговорно за тачност и потпуност података је Заменик начелника
Општинске управе Тител Миодраг Аћимовић.
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја је Дејан Мерес.
Контакт подаци овлашћеног лица су:
Дејан Мерес
Адреса: Општина Тител
Општинска управа Тител
21240 Тител
Главна 1
Телефон: 021 2960 186 локал 21
Факс: 021 2961 553
e-mail: meres@opstinatitel.rs
Одговорно лице за ажурност, тачност и потпуност података које садржи информатор је Александар Биберџић, начелник Општинске
управе.
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Поступање Општинских органа у вези са давањем информација од јавног значаја
Општински органи након пријема захтева странака доносе акте и решења по тим захтевима.
Корисник односно тражилац информације може бити сваки грађанин и правно лице.
1. Поступак:
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације може поднети писменим путем или
га може саопштити усмено.
Писмени захтев може се поднети лично у пријемној сали на образцу следеће садржине:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА ТИТЕЛ
ТИТЕЛ, ул. Главна бр 1, 21240

ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник РС", број 120/04), од Општинске управе Тител захтевам:*
о
о
о
о

обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију: **
о поштом
о електронском поштом
о факсом
о на други начин:*** ____________________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

___________________________________
Тражилац информације / Име и презиме
У _______________,

___________________________________
адреса
___________________________________
други подаци за контакт
___________________________________
потпис

дана ______201____године

У кућици означити крстићем, која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања захтевате.
*

**

Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник који води овлашћено лице органа власти у пријемној
сали.
Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
- обавештење да ли поседује тражену информацију,
- да му омогући увид у докуменат који садржи тражену
информацију,
- да му изда копију тог документа,
- да му достави копију документа поштом или на други
начин.
2. Одлучивање по захтеву
Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању
информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
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Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица,
односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од
48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о
поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију документа,
дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана, од дана пријема захтева, у коме ће
тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, издати му, односно
упутити му копију тог документа.
3. Шематски приказ поступка за слободан приступ информацијама од јавног значаја
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4. Накнада
Увид који садржи тражену информацију је бесплатан.
- Издавање копије докумената који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова
израде копије.
Трошковник којим се уређује висина нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног
значаја, саставни је део Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног
значаја («Сл. гласник РС« број: 8/06).
Сходно наведеном трошковнику висина нужних трошкова за издавање копије докумената је следећа:
Копија докумената по страни:
- на формату А3
- на формату А4

8 динара
5 динара

Копија докумената у електронском запису:
- CD
30 динара
- DVD
30 динара
Копија докумената на
аудио касети
Копија докумената на
аудио-видео касети

150 динара
300 динара

Претварање једне стране
докумената из физичког у
у електронски облик
100 динара
Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од
500,00 динара, тражилац информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова
према овом трошковнику.
Код упућивања копије документа наплаћују се трошкови упућивања, а у складу са ценовником поштанских услуга.
Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије докумената који садржи тражену информацију су:
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- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
- удружења за заштитиу људских права, када копију докумената захтевају ради остваривања циљева удружења и
- сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине осим у
случајевима из члана 10. Закона, односно ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.
5. Жалба
„ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈИ
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26
ЖАЛБА
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења-закључка (..............................................................................................................................................)
(назив органа који је донео одлуку)
Број.................................... од ............................... године.
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са елементима одлуке) , супротно закону,
одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и
законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку побијам у целости, односно у делу
којим.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................... јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлука првостепеног органа и омогући ми приступ
траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
У ............................................, дана ............201... године
.....................................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
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..............................................................
адреса
....................................................................
други подаци за контакт
потпис
.................................................................
Напомена:
 У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који је одлуку донео, као и број и датум
одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако
жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може посебно приложити.
 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању органу као и копију одлуке органа која се
оспорава жалбом“
„ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ
(ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:
ЖАЛБУ
против
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
( навести назив органа)
због тога што орган власти: није поступио / није поступио у целости / у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том органу дана ….................... године, а којим сам
тражио/ла да ми се у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који садржи
информације о /у вези са :
...................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(навести податке о захтеву и информацији/ама)
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и добијени одговор органа власти.
Подносилац жалбе / Име и презиме
.............................................................
потпис
...........................................................
адреса
.................................................................
други подаци за контакт
............................................................
Потпис
У................................., дана ............ 20___ године“
„ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА
ПРОТИВ КОГА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА
УПРАВНИ СУД
11000 Б е о г р а д
Немањина 9
ТУЖИЛАЦ:_______________________________
ТУЖЕНИ:________________________________
Против решења органа власти (навести назив органа)_______________број:__ од _____, на основу члана 22. ст. 2 и 3. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гласник РС“ бр. 120/04. 54/07, 104/09 и 36/10), члана 14. став 2. и члана 18. став 1. Закона о
управним споровима („Сл. гласник РС“ број 111/09), у законском року, подносим
ТУЖБУ
Због тога што: (заокружити разлог)
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1) у акту није уопште или није правилно примењен закон, други пропис или општи акт;
2) је акт донео ненадлежни орган;
3) у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка;
4) је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или ако је из утврђених чињеница изведен неправилан закључак у погледу
чињеничног стања;
5) је у акту који је донет по слободној оцени, орган прекорачио границе законског овлашћења или ако такав акт није донет у складу са циљем
у којем је овлашћење дато
Образложење
Решењем органа власти (навести назив органа)
___________________________________________________број________од______
одбијен је мој захтев за приступ информацијама од јавног значаја као неоснован.

(Образложити због чега је решење незаконито)
Како је наведеним решењем тужиоцу ускраћено уставно и законско право на приступ траженим информацијама, тужилац п р е д л а ж
е да Управни суд поднету тужбу уважи и поништи решење органа власти ______________ број:________ од _________.
Прилог: решење органа власти ______________ број:________ од _________.
Дана ________20____године
Тужилац/име и презиме,назив
_______________________
адреса, седиште
________________________
потпис
______________________“

19 ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТИТЕЛ:
Драган Божић
ТЕЛЕФОН, 021 2960 186
ФАКС, 021 2961 553
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Email: bozic@opstinatitel.rs
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ:
Маринко Тривуновић
ТЕЛЕФОН, 021 2960 186
ФАКС, 021 2961 553
Email: marinkot@opstinatitel.rs
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ:
Весна Кнежевић
ТЕЛЕФОН, 021 2960 186
ФАКС, 021 2961 553
Email: vesna.knezevic@opstinatitel.rs
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
Ђуро Кукрић
ТЕЛЕФОН, 021 2960 186
ФАКС, 021 2961 553
Email: uprava@opstinatitel.rs
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ:
Oлгица Грилец Тот
ТЕЛЕФОН, 021 2960 186
ФАКС, 021 2961 553
Email: olgica@opstinatitel.rs
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТИТЕЛ:
Соња Пејакић Антић
ТЕЛЕФОН, 021 2960 186
ФАКС, 021 2961 553
Email: zamnacelnika@opstinatitel.rs
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