СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА XLVIII

ТИТЕЛ, 27. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

БРОЈ 13.

1

На основу члана 11. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 29. тачка 3.7. и 14. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008) Скупштина општине Тител, на 18. седници, дана 27.12. 2013.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Тител“ бр. 21/2012) после члана
1. додаје се члан 1а који гласи:
„Члан 1а
Локална комунална такса утврђује се у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и
техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и по деловима територије, односно зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге
за које се плаћају таксе.
Делови територије, односно зоне из става 1. овог члана одређене су посебном одлуком о утврђивању
зона у насељеним местима општине Тител.“
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
„Члан 4.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних
органа и организација и органа и организација општине Тител.“
Члан 3.
У члану 5. тачка 2. речи: „јединици локалне самоуправе“ замењују се речима: „општини Тител“.
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина износ
локалне комуналне таксе утврђен у тарифном броју 3, који је саставни део ове одлуке, усклађује се годишње на
основу акта Владе Републике Србије, на начин прописан законом којим се уређује финансирање локалне
самоуправе.“
Члан 4.
У члану 6. став 3. реч: „посебна“ брише се, а после речи: „такса“ тачка се брише и додају речи: „за сваку
истакнуту фирму.“
Члан 5.
У члану 7. став 3. мења се и гласи:
„Уколико обвезник комуналне таксе не поступи на начин прописан у ставу 1. и 2. овог члана, служба
Општинске управе надлежна за послове локалне пореске администрације донеће решење на основу података
које добије од органа надлежног за упис у регистар, другог државног органа или на основу чињеница које
непосредно утврди у обављању послова из своје надлежности.“
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Члан 6.
У члану 8. реч: „накнаде“ замењују се речју: „таксе“.
Члан 7.
Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Утврђивање, контролу и наплату комуналне таксе врши служба Општинске управе надлежна за
послове локалне пореске администрације.
Служба Општинске управе надлежна за издавање одобрења за вршење права, коришћења предмета
или услуга за које се плаћа комунална такса не може издати одобрење без приложеног доказа о уплати
локалне комуналне таксе, односно дела локалне комуналне таксе, ако се иста плаћа на рате.“
Члан 8.
После члана 13. додаје се члан 13а који гласи:
„Члан 13а
Надзор над применом ове одлуке врше служба Општинске управе надлежна за послове локалне
пореске администрације.
Комунална инспекција је у обавези да служби из става 1. овог члана достави податке до којих дође у
вршењу редовног надзора или на њен захтев, а који се односе на коришћење права, предмета и услуга за
које се плаћа комунална такса на основу члана 5. тачка 2, 4, 6. и 7. ове одлуке.“
Члан 9.
Измене таксене тарифе у тарифним бројевима 2, 3, 4. и 7. саставни су део ове одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“, а примењује се од 1. јануара 2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-67/2013-III
Дана: 27.12.2013.
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 2.
Овај тарифни број мења у тексту под насловом „Напомена“ тако што се број: „840-716112843-42“
замењује се бројем: „840-714431843-12“.
Тарифни број 3.
Овој тарифни број мења се делу који се односи на возила и износе у табели, тако да гласи:
врста возила
износ у
динарима
1) за теретна возила
- за камионе до 2t носивости
1.570
- за камионе од 2t до 5t носивости
2.100
- за камионе од 5t до 12t носивости
3.670
- за камионе преко 12t носивости
5.240
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2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
3) за путничка возила
- до 1.150 cm³
- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³
- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³
- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³
- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³
- преко 3.000 cm³
4) за мотоцикле
- до 125 cm³
- преко 125 cm³ до 250 cm³
- преко 250 cm³ до 500 cm³
- преко 500 cm³ до 1.200 cm³
- преко 1.200 cm³
5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и
специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета
- 1t носивости
- од 1t до 5t носивости
- од 5t до 10t носивости
- од 10t до 12t носивости
- носивости преко 12t
7) за вучна возила (тегљаче)
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66 – 96 киловата
- чија је снага мотора од 96 – 132 киловата
- чија је снага мотора од 132 – 177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела

520
520
1.050
1.570
2.100
3.150
5.240
420
630
1.050
1.260
1.570
50
420
730
1.000
1.360
2.100
1.570
2.100
2.620
3.150
4.200
1.050

Тарифни број 4.
Овај тарифни број мења се у делу који се односи на висину комуналне таксе тако да гласи:
р.бр.

износ у динарима/m² по зонама

Коришћење простора на јавним
површинама за:
I

1.
2.

3.
4.

киоске и друге привремене монтажне
објекте
тезге (пулта) за ванпијачну продају,
столова и сл. на којима се врши продаја
робе
- за време месних и верских
слава и манифестација од
регионалног значаја
- до 10 m²
- од 10 m² до 50 m²
- од 50 m²
уређаје и конзерваторе за сладолед,
кремове,
кокице
и
освежавајућа
безалкохолна пића
пружање угоститељских услуга испред

II

III

IV

10

8

7

6

55

50

45

40

330
275
220
28

300
250
200
25

270
225
180
23

255
200
160
21

8

7

6

5
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угоститељских објеката (терасе, летње
баште, изношење столова и сл.)
- за време меснихи верских
слава и манифестација од
регионалног значаја
постављање шатора за циркусе, забавне
и луна паркове, венчања и сл.
постављање шатора за обављање
угоститељске делатности за време
прослава
излагање робе испред трговинских
објеката
продају робе из аутомобила, комбија,
тракторске приколице, камиона и сл.
остала заузећа
изнајмљивање
дечјих
аутомобила,
мотора, возића и слично, по возилу, и то
за:
- дечје аутомобиле и моторе
- дечје возиће и сл.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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У тексту под насловом: „Напомена“ после тачке 4. додаје се тачка 4а. која гласи:
„4а. Комунална такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се квартално за објекте за које се
одобрење издаје на период од најмање једне године, и то: прва рата до 15. фебруара, друга рата до 15 маја,
трећа рата до 15 августа и четврта рада до 15. новембра.“
Тарифни број 7.
Овај тарифни број мења се у делу који се односи на висину комуналне таксе тако да гласи:
р.бр.

заузеће јавне површине за:

износ у динарима по зонама
I

1.

2.

3.

извођење грађевинских радова на
изградњи, реконструкцији и адаптацији
грађевинског
објекта
по
метру
квадратном јавне површине
раскопавање јавне површине по метру
дужном при извођењу грађевинских
радова
- инфраструктурне
инвестиције дужине преко
1.000 m
радне машине, по возилу
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На основу члана 72. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 129/2007) и члана 29. тачка 7. и 9. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002,
1/2005 и 18/2008) Скупштина општине Тител, на 18. седници, дана 27.12. 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама („Службени лист општине Тител“ бр. 6/2011) после члана 18.
додаје се члан 18а који гласи:
„Члан 18а
Месна заједница може Општинској управи поверити обављање административних,
рачуноводствених, техничких и помоћних послова за месну заједницу.
О обављању послова из става 1. овог члана и других послова закључује се уговор између месне
заједнице и Општинске управе.
Уговором из става 2. овог члана може се утврдити да се поједини послови обављају без накнаде.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:011-60/2013-I
Дана: 27.12.2013.
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

3
На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 129/2007), члана 29. тачка 7. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008), по претходно прибављеној сагласности Покрајинског секретаријата за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр. 015-1/2013-01-23 од 05.12.2013. године, Скупштина
општине Тител на 18. седници, дана 27.12. 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ТИТЕЛ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се назив улице у насељеном месту Тител, тако да гласи: „Стојана Трумића“.
Улица из става 1. ове одлуке почиње од Виноградске улице и излази на улицу Александра Тишме.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-1/2013-I
Дана: 27.12. 2013.године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“
бр. 119/2012), члана 29. тачка 7. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002,
1/2005 и 18/2008) и члана 2. став 4. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 11/2013), Скупштина општине на
18.седници, дана 27.12.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРОСТОР“ ТИТЕЛ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређује спровођење и текст јавног конкурса за именовање директора
Јавног предузећа „Простор“ Тител.
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Простор“ Тител.
Члан 3.
Поступак именовања директора јавног предузећа спроводи Комисија за именовања директора
јавних предузећа.
Члан 4.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Простор“ Тител гласи:
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „Простор“ ТИТЕЛ
Пословно име предузећа:
Јавно предузеће „Простор“ Тител.
Седиште предузећа:
Тител, Главна 14
Место рада:
Тител, Главна 14
Претежна делатност предузећа:
71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање.
Јавни конкурс се спроводи за радно место директора Јавног предузећа „Простор“ Тител.
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који поред услова прописаних одредбама
Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05 и 54/09) испуњавају и следеће
посебне услове:
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним академским
студијама у трајању од најмање четири године (висока стручна спрема) или на основним
струковним студијама у трајању од три године (виша стручна спрема),
- да има најмање 1 годину радног искуства,
- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа.
-

Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се:
извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству,
доказ о стручној спреми,
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исправа којом се доказује радно искуство,
исправа којом се доказује да лице није осуђивано, односно да му није изречена мера безбедности
забране обављања претежне делатности Јавног предузећа,
доказ о општој здравственој способности,
програм развоја и добити Јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или као оверене фотокопије.

Пријава са пропратном документацијом подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, Комисији за именовања директора јавних предузећа
(у даљем тексту Комисија), на адресу Тител, Главна 1 или преко писарнице Општинске управе Тител, на
истој адреси.
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком да се ради о пријави за јавни конкурс.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је секретар Скупштине општине, Олгица
Грилец – Тот, тел: 021/860-186.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 5.
У изборном поступку, Комисија ће извршити проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања
и вештине кандидата у складу са одредбама Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач општине Тител, и то на следећи начин:
- писаном провером путем тестирања кандидата из области рада ЈП,
- усменом провером постављањем унапред припремљених питања из области рада ЈП и других
питања којима се могу проверити управљачке и организаторске вештине,
- оценом приложене документације (програм развоја и добити ЈП).
У случају да, након испитног поступка спроведеног на начин утврђен ставом 1. овог члана, два или
више кандидата добију једнак број бодова примениће се додатни критеријуми из члана 22. Одлуке о начину
и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општине Тител, о чему ће бити
обавештени кандидати на које ће се применити додатни критеријуми.
Члан 6.
Текст огласа из члана 4. ове одлуке, Скупштина општине ће доставити на објављивање „Службеном
гласнику Републике Србије“, дневном листу „Дневник“, Нови Сад и то у року који не може бити дужи од
пет дана од дана ступања на снагу ове одлуке и на интернет страници општине Тител, уз обавезну
напомену када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-66/2013-I
Дана: 27.12.2013. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

страна 341.

број: 13
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На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“
бр. 119/2012), члана 29. тачка 7. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002,
1/2005 и 18/2008) и члана 2. став 4. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 11/2013), Скупштина општине на
18.седници, дана 27.12.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређује спровођење и текст јавног конкурса за именовање директора
Јавног комуналог предузећа „Комуналац“ Тител.
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Тител.
Члан 3.
Поступак именовања директора јавног предузећа спроводи Комисија за именовања директора
јавних предузећа.
Члан 4.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител
гласи:
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ
Пословно име предузећа:
Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Тител.
Седиште предузећа:
Тител, Главна 14/а
Место рада:
Тител, Главна 14/а
Претежна делатност предузећа:
36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Јавни конкурс се спроводи за радно место директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Тител.
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који поред услова прописаних одредбама
Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05 и 54/09) испуњавају и следеће
посебне услове:
- да има најмање V степен образовања,
- да има најмање 1 годину радног искуства,
- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа.
-

Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се:
уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених,
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доказ о стручној спреми,
исправа којом се доказује радно искуство,
исправа којом се доказује да лице није осуђивано,
доказ о општој здравственој способности,
програм развоја и добити Јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или као оверене фотокопије.

Пријава са пропратном документацијом подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, Комисији за именовања директора јавних предузећа
(у даљем тексту Комисија), на адресу Тител, Главна 1 или преко писарнице Општинске управе Тител, на
истој адреси.
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком да се ради о пријави за јавни конкурс.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је секретар Скупштине општине, Олгица
Грилец – Тот, тел: 021/860-186.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 5.
У изборном поступку, Комисија ће извршити проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања
и вештине кандидата у складу са одредбама Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач општине Тител, и то на следећи начин:
- писаном провером путем тестирања кандидата из области рада ЈКП,
- усменом провером постављањем унапред припремљених питања из области рада ЈКП и других
питања којима се могу проверити управљачке и организаторске вештине,
- оценом приложене документације (програм развоја и добити ЈКП).
У случају да, након испитног поступка спроведеног на начин утврђен ставом 1. овог члана, два или
више кандидата добију једнак број бодова примениће се додатни критеријуми из члана 22. Одлуке о начину
и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општине Тител, о чему ће бити
обавештени кандидати на које ће се применити додатни критеријуми.
Члан 6.
Текст огласа из члана 4. ове одлуке, Скупштина општине ће доставити на објављивање „Службеном
гласнику Републике Србије“, дневном листу „Дневник“, Нови Сад и то у року који не може бити дужи од
пет дана од дана ступања на снагу ове одлуке и на интернет страници општине Тител, уз обавезну
напомену када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-56/2013-I
Дана: 27.12.2013. Године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

страна 343.

број: 13
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На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“
бр. 119/2012), члана 29. тачка 7. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002,
1/2005 и 18/2008) и члана 2. став 4. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 11/2013), Скупштина општине на
18.седници, дана 27.12. 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ ТИТЕЛ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређује спровођење и текст јавног конкурса за именовање директора
Јавног предузећа „Тителски брег“ Тител.
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Тителски брег“ Тител.
Члан 3.
Поступак именовања директора јавних предузећа спроводи Комисија за именовања директора
јавних предузећа.
Члан 4.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Тителски брег“ Тител гласи:
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ ТИТЕЛ
Пословно име предузећа:
Јавно предузеће „Тителски брег“ Тител.
Седиште предузећа:
Тител, Главна 10
Место рада:
Тител, Главна 10
Претежна делатност предузећа:
96.03 заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда
и сличних туристичких споменика.
Јавно предузеће обавља делатноси које доприносе управљању, одржавању и коришћењу природних
и културних добара које су му поверена.
Јавни конкурс се спроводи за радно место директора Јавног предузећа „Тителски брег“ Тител.
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који поред услова прописаних одредбама
Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05 и 54/09) испуњавају и следеће
посебне услове:
- да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије,
магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање
је основано Јавно предузеће,
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функција у
органу политичке странке,
- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности,
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа,
- да има најмање једну годину радног искуства,
- да поднесе предлог програма рада и развоја Јавног предузећа за мандатни период од четири године.
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се:
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извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству,
доказ о стручној спреми,
исправа којом се доказује радно искуство,
исправа којом се доказује да лице није осуђивано,
доказ да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност Јавног предузећа,
доказ о општој здравственој способности,
предлог програм рада и развоја Јавног предузећа за мандатни период од четири године.
Сви докази прилажу се у оригиналу или као оверене фотокопије.

Пријава са пропратном документацијом подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, Комисији за именовања директора јавних предузећа
(у даљем тексту Комисија), на адресу Тител, Главна 1 или преко писарнице Општинске управе Тител, на
истој адреси.
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком да се ради о пријави за јавни конкурс.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је секретар Скупштине општине, Олгица
Грилец – Тот, тел: 021/860-186.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 5.
У изборном поступку, Комисија ће извршити проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања
и вештине кандидата у складу са одредбама Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач општине Тител, и то на следећи начин:
- писаном провером путем тестирања кандидата из области рада ЈП,
- усменом провером постављањем унапред припремљених питања из области рада ЈП и других
питања којима се могу проверити управљачке и организаторске вештине,
- оценом приложене документације (програм рада и развоја ЈП).
У случају да, након испитног поступка спроведеног на начин утврђен ставом 1. овог члана, два или
више кандидата добију једнак број бодова примениће се додатни критеријуми из члана 22. Одлуке о начину
и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општине Тител, о чему ће бити
обавештени кандидати на које ће се применити додатни критеријуми.
Члан 6.
Текст огласа из члана 4. ове одлуке, Скупштина општине ће доставити на објављивање „Службеном
гласнику Републике Србије“, дневном листу „Дневник“, Нови Сад и то у року који не може бити дужи од
пет дана од дана ступања на снагу ове одлуке и на интернет страници општине Тител, уз обавезну
напомену када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011- 65 /2013-I
Дана: 27.12. 2013. Године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

страна 345.
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На основу члана 20. став 2. и члана 22. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 59/1989 и „Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2010др.закон), члана 29. тачка 7. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и
18/2008), а у вези са чланом 13. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 10/2013) Скупштина општине Тител, на 18. седници, дана 27.12.
2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Тител („Службени лист општине
Тител“ бр. 11/2013 и 12/2013) у члану 11. додаје се став 2. који гласи:
„Оснивач, на име почетних средстава за почетак рада Фонда обезбеђује у буџету општине Тител
средства у износу од 15.000,00 динара.“
Члан 2.
Члан 15. брише се .
Члан 3.
Налаже се Комисији за статутарна питања и нормативна акта да у року од 10 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке изради пречишћени текст ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-70/2013-I
Дана: 27.12.2013. год.
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 119/2012) и члана 29. став 1. тачка 10. и 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“, бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008, Скупштина општине Тител на 18. седници одржаној 27.12.
2013. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител, који је
донео Надзорни одбор ЈКП „ Комуналац“ Тител, на седници одржаној дана 20.11.2013. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-14 /2013-I
Дана: 27.12.2013. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007) , члана 29. став 1. тачка 10. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/02,1/05 и 18/08), Скупштина општине Тител, на 18. седници, одржаној 27.12. 2013. године,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Предшколске установе „Плави чуперак“ Тител, који је донео
Управни одбор Предшколске установе на седници одржаној 28.11.2013. године .
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУППШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-11 /2013-I
Дана: 27.12.2013.године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић,с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр.
119/2012) и члана 29. став 1. тачка 10. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 3/02 1/05 и 18/08 ) Скупштина општине Тител на 18. седници одржаној 27.12. 2013.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног предузећа
„Тителски брег“ Тител
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Jавног предузећа „Тителски брег“ Тител који је донео Надзорни
одбор ЈП „Тителски брег“ Тител, на седници одржаној дана 11.12.2013.године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Tител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-17/2013-I
Дана: 27.12.2013. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Гојко Костић , с.р.
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На основу члана 17. Закона о младима („Службени гласник РС“ број 50/2011), члана 29. став 1.
тачка 19. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),
Скупштина општине Тител, на 18. седници, дана 27. децембра 2013.године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I
Оснива се Савет за младе, као посебно радно тело Скупштине општине Тител.
II
Савет за младе чини осам чланова.
Чланови Савета бирају председника и заменика председника Савета из реда чланова.
Чланови Савета именују се на период од четири године.
Савет за младе чине представници Општине, јавних служби, организација које се баве питањима
младих, удружења грађана која се баве питањима младих, ученичких парламената, институтција и установа
које се баве питањима младих, удружења националних мањина.
III
У Савет за младе именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дејан Мерес из Титела
Богољуб Марковић из Шајкаша
Данко Панић из Вилова
Милан Ковачић из Шајкаша
Слободан Тривуновић из Мошорина
Недељка Селаковић из Титела
Бранислав Момиров из Титела
Зоран Тодорчевић из Титела

IV
Задаци Савета за младе су да:
1) иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта,
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, обезбеђивања једнаких шанси,
здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима,
одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
2) учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика, у сагласности са
Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
3) даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине;
4) иницира припрему пројеката или учешће града у програмима и пројектима за младе у циљу
унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности општине;
5) подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку
реализацији њихових активности;
6) обавља и друге послове у складу са законом којим се уређује положа младих.
IV
Савет доноси Пословник о раду којим ближе уређује питања која се односе на начин рада и
одлучивања и друга питања од значаја за остваривање надлежности Савета.
V
Ради обављања послова из надлежности Савета утврђених законом којим се уређује положај младих
и овим решењем Савет може образовати радна тела.
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VI
Председник и чланови Савета за младе и њихових радних тела имају право на накнаду у висини коју
утврди Председник општине посебним актом.
VII
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља служба Општинске управе
надлежна за послове опште управе и јавних служби.
VIII
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Тител".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина општине
Број: 02-57 /2013-I
Дана: 27.12. 2013. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 29. тачка 10. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002,
1/2005 и 18/2008) и члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде („Службени лист општине
Тител“ бр. 11/2013), Скупштина општине, на 18. седници, дана 27.12. 2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ
ТИТЕЛ
1.
Именује се Надзорни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Тител у саставу:
1. Ненад Панић из Вилова, председник,
2. Коста Панић из Вилова, члан,
3. Владимирка Ковачић, члан.
2.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године.
3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-61/2013-I
Дана: 27.12.2013.
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 29. тачка 10. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002,
1/2005 и 18/2008) и члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде („Службени лист
општине Тител“ бр. 11/2013), Скупштина општине, на 18. седници, дана 27.12. 2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ
ТИТЕЛ
1.
Именује се Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Тител у саставу:
1. Радован Стојков из Гардиноваца, председник,
2. Ђуро Кукрић из Шајкаша, члан,
3. Станко Павловић из Шајкаша, члан,
4. Млађен Ђурић из Шајкаша, члан,
5. Миленко Чавић из Титела, члан,
6. Стојан Плавша из Титела, члан,
7. Драгиша Тривуновић из Мошорина, члан.
2.
Мандат председника и чланова Управног одбора траје четири године.
3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-60/2013-I
Дана: 27.12.2013.
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Закона о избеглицама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/92,
„Службени лист Савезне Републике Југославије“ бр. 42/2002 – одлука Савезног уставног суда и „Службени
гласник Републике Србије“ бр. 30/2010), члана 12. став 1. Закона о управљању миграцијама („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 107/2012) и члана 29. тачка 19. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина општине Тител, на 18. седници, дана 27.12.2013.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
1.
Оснива се Савет за избеглице и миграције (у даљем тексту: Савет) у следећем саставу:
1. Драган Божић, председник, представник Општине,
2. Дејан Куља, заменик председника, представник Општине,
3. Снежана Фуртула, члан, представник Центра за социјални рад,
4. Марија Калмар-Олах, члан, представник Црвеног крста општине Тител,
5. Драган Ђорђић, члан, представник Полицијске управе,
6. Ненад Нешовић, члан, представник Националне службе за запошљавање,
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7. Гордана Живковић, члан, представник Општинске управе (руководилац Одељења за општу
управу и јавне службе),
8. Мирољуб Медаковић, секретар.
Повереник за избеглице је члан Савета по функцији.
2.
Надлежности Савета су:
1. прати и извештава Комесаријат за избеглице Републике Србије о миграцијама на територији
општине Тител;
2. предлаже програме, мере и планове активности које треба предузети ради ефикаснијег
управљања миграцијама на територији општине Тител;
3. припрема нацрт стратешког плана за побољшање положаја избеглица, са циљем да се подстакне
њихова социјална интеграција;
4. израђује акционе планове ради унапређења начина решавања проблема избеглица и
инструменте за реализацију и праћење ових планова;
5. предлаже доношење општих и појединачних аката за реализацију програма и мера на
збрињавању, повратку и интеграцији избеглица који се воде у евиденцији општине Тител;
6. обавља организационе и друге послове у вези са збрињавањем и задовољавањем основних
животних потреба избеглица, пружањем помоћи у њиховој интеграцији и повратку;
7. стара се о задовољавању основних животних потреба и социјалне сигурности избеглица која се
затекну на територији општине Тител и остварује сарадњу на надлежним републичким,
покрајинским и локалним органима ради њиховог трајнијег збрињавања;
8. сарађује са Комесаријатом за избеглице Републике Србије, Покрајинским фондом за помоћ
избеглим, програним и расељеним лицима, и са републичким и покрајинским повереником за
избеглице;
9. сарађује са стручним, хуманитарним, невладиним организацијама и удружењима грађана који се
баве решавањем проблема и пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима;
10. обавља и друге послове које одреди Комесаријат за избеглице или Покрајински фонд за помоћ
избеглим, прогнаним и расељеним лицима и органи општине Тител.
3.
Савет доноси пословник о раду којим ближе уређује начин рада и одлучивања и друга питања од
значаја за остваривање надлежности из тачке 2. овог решења.
4.
Председник, заменик председника, чланови и секретар Савета имају право на накнаду за рад у
висини коју утврди Председник општине посебним актом.
5.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља служба Општинске управе
надлежна за послове опште управе.
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-58/2013-I
Дана: 27.12.2013.
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

