СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА XLVIV

ТИТЕЛ, 31. ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

БРОЈ 16.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина општине
Број:011-47/2014-IV-04
Дана:27.11.2014.
Tител
Општинска управа општине Тител, Служба за финансије, ул. Главна 1, објављује
ИСПРАВКУ
У тексту Одлуке о ребалансу буџета општине Тител за 2014. годину, који је објављен у
„Службеном листу општине Тител“ број 14/2014 од 27.11.2014. године потребно је на насловној страни
брисати реч „Предлог“, у члану 1 , Порески приходи износе 233.578.000,00, у члану 4. у табеларном
прегледу код директног буџетског корисника Председник општине, глава 2.30-Буџетски фонд за заштиту
животне средине,позиција 127, економска класификација 424-Специјализоване услуге у колони 9 и 10,
уместо 1.922.000,00 треба да стоји 1.772.000,00, у оквиру исте главе додаје се позиција 127/1, економска
класификација 512-Машине и опрема у износу од 150.000,00; глава 2.40-Фонд за развој пољопривреде,
додаје се позиција 127/2, економска класификација 421-Стални трошкови у износу од 100.000,00, на
позицији 128, економска класификација 423-Услуге по уговору, у колони 7 уместо 1.000.000,00 треба да
стоји 900.000,00, а у колони 10 уместо 6.235.000,00 треба да стоји 6.135.000,00, код буџетског корисника
Месне заједнице у колони „глава“ уместо 2.091/1 треба да стоји 2.10, код МЗ Тител уместо 2.091 треба да
стоји 2.11, код МЗ Лок уместо 2.092 треба да стоји 2.12, код МЗ Вилово уместо 2.093 треба да стоји 2.13, код
МЗ Гардиновци уместо 2.094 треба да стоји 2.14, код МЗ Шајкаш уместо 2.095 треба да стоји 2.15, код МЗ
Мошорин уместо 2.096 треба да стоји 2.16.Код датума Одлуке уместо 06.11.2014. треба да стоји 27.11.2014.
године.
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СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ,
Мирјана Анчин,с.р.

На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), Председник Општине
доноси
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин и поступак враћања неутрошених средстава на рачун
извршења буџета општине Тител, која су индиректним корисницима буџетских средстава пренета до истека
фискалне године, а нису утрошена у тој фискалној години, односно закључно са 31.12.2014. године.

страна 360.

број: 16

Службени лист општине Тител

31. децембар 2014. год.

Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1. овог члана односи се на индиректне кориснике
буџетских средстава из Одлуке о буџету општине Тител за 2014. годину („Службени лист општине Тител“,
бр. 12/2013, 15/2013- исправка,2/2014 и 14/2014).
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог правилника, врше индиректни корисници
буџетских средстава до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на рачун – Извршење
буџета општине Тител, број: 840-129640-81.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. исказује се на Обрасцу СВС – Спецификација
враћених буџетских средстава.
Индиректни корисници буџетских средстава општине Тител одговорни су за истинитост и тачност
исказаних података у Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику
спецификацију враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност
према разделима, односно главама, односно функцијама, на Обрасцу СВС – Спецификација враћених
буџетских средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
Образаџ СВС - Спецификација враћених буџетских средстава, који је прописан Правилником, чини
његов саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава, који су неутрошена
средства пренели до истека фискалне године, а који након истека фискалне године нису у систему
консолидованог рачуна трезора општине Тител.
Члан 5.
Овај правилник ће се објавити у "Службеном листу општине Тител", а примењује се даном
доношења.

Република Србије
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Председник Општине
Број: 020-15/2014-IV-04
Дана: 30.12.2014. године
Tител

Председник Општине Тител
мр Драган Божић,с.р.

31. децембар 2014. год.

Службени лист општине Тител

број: 16

страна 361.

Образац СВС
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив корисника буџетских средстава који враћа средстава
__________________________________________
Седиште _____________________________адреса
______________________________________________
ПИБ _______________________ МБ _______________________ ЈББК
_____________________________
Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*)
____________________________
________________________________________________ ЈББК
__________________________________
(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој
назив)
Раздео/глава ______ функција ______ главни програм
____________________________________________
Спецификација враћених буџетских средстава:
Економска
ОПИС
Износ
класификација
1

2

3

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четири шифре
без узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за елиминацијом
у процесу сравњивања.
Својим потписом потвђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Број:

_________________________
Име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)

Место и датум:

________________________
М.П.
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007), члана 16. и 17. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник Републике
Србије“ број 43/2011 и 123/2014) и члана 50. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“
број 3/2002, 1/2005,18/2008,9/2014 и 10/2014), председник општине дана 26.12.2014. године доноси :
РЕШЕЊЕ
о финансирању политичких странака
за период 01.01.2014-31.12.2014. године
I
Политичким странкама које имају одборнике у Скупштини општине Тител, за финансирање
редовног рада, додељују се средства у укупном износу од 208.342,00 динара.
Средства из претходног става распоређена су у Посебном делу Одлуке о буџету општине Тител за
2014. годину, позиција 12, економска класификација 481.
II
Средства из члана I овог решења одређује се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета општине
Тител за 2014. годину и расподељује се политчким странкама које су освојиле мандате у Скупштини
општине Тител, сразмерно броју гласова обрачунатих на начин прописан у ставу 2. овог члана.
Број гласова политичког субјекта који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се
тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а
број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1.
III
У складу са распоређивањем средстава из члана I и II овог решења, политичким странкама чији су
кандидати изабрани за одборнике Скупштине општине Тител, припадају средства у следећим износима:
Избор за бољи живот-Борис Тадић, за 6 одборника, износ од 45.835,00 динара.
Уједињени региони Србије-Дејан Куља, за 4 одборника, износ од 37.502,00 динара.
Српска радикална странка-др. Александар Мартиновић, за 2 одборника, износ од 20.834,00 динара.
Покренимо Тител-Томислав Николић, за 11 одборника 81.253,00 динара
Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије, за 2 одборника 22.918,00 динара
Укупнпо 25 одборника, износ 208.342,00 динара.
IV
Средства из тачке I-III овог решења користиће се за финансирање редовног рада политичких
странака, за период 01.01.2014.-31.12.2014. године.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општинет Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:401-68/2014-IV-04
Дана:26.12.2014. године
Тител

Председник општине
мр Драган Божић,с.р.

31. децембар 2014. год.

Службени лист општине Тител

број: 16
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина општине
Број:011-54/2014-I
Дана:26.12.2014.
Tител
Општинска управа општине Тител, Служба за финансије, ул. Главна 1, објављује
ИСПРАВКУ
У тексту Одлуке о буџету општине Тител за 2015 годину, који је објављен у „Службеном листу
општине Тител“ број 15/2014 од 26.12.2013. године у члану 1. у табели ПЛАН ПРИХОДА у колони
“еконмска класификација“ уместо броја конта 321700 треба да стоји број конта 321311; у члану 3. у
табели ОПШТИ ДЕО-ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА у оквиру функције 700
„ЗДРАВСТВО“ у колони „средства из буџета“ уместо 15.856.000,00 треба да стоји 13.846.000,00: у
колони „структура %“ уместо 2,8 треба да стоји 2,5; у колони „укупна јавна средства“ уместо
15.856.000,00 треба да стоји 13.846.000,00; у оквиру функције 740 „Услуге јавног здравства“ у колони
„средства из буџета“ уместо 15.856.000,00 треба да стоји 13.846.000,00: у колони „структура %“ уместо
2,8 треба да стоји 2,5; у колони „укупна јавна средства“ уместо 15.856.000,00 треба да стоји
13.846.000,00; у оквиру функције 800 „РЕКРЕАЦИЈА,СПОРТ,КУЛТУРА И ВЕРЕ“ у колони „средства из
буџета“ уместо 20.217.000,00 треба да стоји 22.227.000,00: у колони „структура %“ уместо 3,6 треба да
стоји 4,0; у колони „укупна јавна средства“ уместо 20.217.000,00 треба да стоји 22.227.000,00; у оквиру
функције 810 „Услуге рекреације и спорта“ у колони „средства из буџета“ уместо 6.747.000,00 треба да
стоји 8.757.000,00: у колони „структура %“ уместо 1,2 треба да стоји 1,6; у колони „укупна јавна
средства“ уместо 6.747.000,00 треба да стоји 8.757.000,00; у члану 6. у оквиру програма 15. ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА, на позицији 72. у колонама 9 и 11, на конту 49911, уместо 5.000.000,00 треба да стоји
1.000.000,00; на позицији 73. у колонама 9 и 11, на конту 49912 уместо 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 треба да стоји
5.000.000,00 , у оквиру Програмске активности 0602-0006-ИНФОРМИСАЊЕ, у колони 6. испред конта
423(колона 7)треба да стоји број позиције:86-1 и у оквиру Пројекта 1101-П3 испред конта 541(колона 7)
треба да стоји број п о з и ц и ј е : 1 2 0 - 1 ; у оквиру програма 12.ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА,функционална класификација 740, уместо речи „друмски саобраћај“ треба да стоји „Услуге
јавног здравства“; у оквиру програма 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ“ , функционална
класификација 810, позиција 168. после речи „извори финансирања за функцију“ уместо 740 треба да
стоји 810 и после речи „функција“ уместо 740 треба да стоји 810; у оквиру реда у ком пише„3 9 820
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“ брише се број „820“ , у оквиру реда у ком пише„3 10 820 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ“
брише се број „820“ и у оквиру програма 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА,функционална
класификација 090, после речи „извори финансирања за функцију“ уместо „070“ треба да стоји „090“.
Исправку објавити у Службеном листу општине Тител.

Шеф службе за финансије
Душан Миличић с.р.
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На основу члана 15. ст. 1. тачка 12. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр.
129/2007, 34/2010 и одлука УС бр. 54/2011) Изборна комисија општине Тител, на седници одржаној дана
25.11.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
1. Мења се Пословник о раду Изборне комисије општине Тител од 16.03.2012. године, тако што се у
члану 5. у првом реду првог става уместо речи „шест“ уписује реч “осам“.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу општине Тител“.

ОПШТИНА ТИТЕЛ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 06-71/2014-I
Дана: 25.11.2014.
Тите л

ПРЕДСЕДНИК
Љиљана Стајић Иванов с.р.

