СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА XLVII

ТИТЕЛ, 17. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

БРОЈ 21.

1
На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службеник гласник Републике
Србије“ број 129/07) и члана 29.став 1. тачка 2 и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина општине Тител је на седници од 17.12. 2012. године,
донела
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2013. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета оптштине Тител за 2013. годину (у даљем
тексту:буџет ), састоје се од :
ОПИС
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:
-буџетска средства
-сопствени приходи
-донације
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
-текући буџетски расходи
-расходи из сопствених прихода
-донације
2.2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
-текући буџетски издаци
-издаци из сопствених прихода
-донације
БУЏЕТСКИ-ДЕФИЦИТ(кл.7+кл.8)-(кл.4 +кл.5)
Издаци за набавку финансијске имовине
( у циљу спровођења јавних политика)
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

Износ у динарима
533.765.000,00
533.765.000,00
529.915.000,00
3.850.000,00

537.909.000,00
313.773.000,00
309.973.000,00
3.800.000,00
224.136.000,00
224.086.000,00
50.000,00
-4.144.000,00

-4.144.000,00
1.000,00
10.923.000,00
6.780.000,00
4.144.000,00
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
ОПИС
Економска
Износ у динарима
класификација
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
529.915.000,00
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.Порески приходи
71
171,948,000.00
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке(осим
711
137,431,000.00
самодоприноса)
1.2.Самодопринос
711180
1,000.00
1.3.Порез на имовину
713
20,835,000.00
1.4.Остали порески приходи
2.Непорески приходи, у чему:
74
30,023,000.00
-поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски
11,903,000.00
приходи)
-приходи од продаје добара и услуга
5,210,000.00
3.Донације
731+732
633,000.00
4.Трансфери
733
327,000,000.00
5.Меморандумске ставке
771+772
2,000.00
6.Примања од продаје нефинансијске имовине
8
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
309.973.000,00
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.Текући расходи
4
309.973.000,00
1.1.Расходи за запослене
41
79.730.000,00
1.2.Коришћење роба и услуга
42
115.608.000,00
1.3.Отплата камата
44
8.445.000,00
1.4.Субвенције
45
16.075.000,00
1.5.Социјална заштита из буџета
47
10.800.000,00
1.6.Остали расходи, у чему:
48+49
20.358.000,00
-средства резерви
49
5.000.000,00
2.Трансфери
463
58.957.000,00
3.Издаци за набавку нефинансијке имовине
5
224.086.000,00
4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
62
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
1.000,000
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1.Примања по основу отплате кредита и продаје
92
1.000,00
финансијске имовине
2.Задуживање
91
2.1.Задуживање код домаћих кредитора
911
2.2.Задућивање код страних кредитора
912
ОТЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
6.780.000,00
ИМОВИНЕ
3.Отплата дуга
61
6.780.000,00
3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима
611
6.780.000,00
3.2.Отплата дуга страним кредиторима
612
3.3.Отплата дуга по гаранцијама
613
4.Набавка финансијске имовине
6211
3
НЕРАСПОРЕЋЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
2.915.000,00
РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОС.НАМ. 3
3
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
8.008.000,00
ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор
финансирања 14)
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ПЛАН ПРИХОДА
Економска
класификација
711110
711120
711140
711160
711180
711190
711000
713120
713310
713420
713610
713000
714430
714440
714510
714540
714550
714560
714000
716110
716000
732151
732000
733150
733151
733152
733154
733156
733158
733250
733251
733252
733000
741150

Опис

За период:01.01.2013.-31.12.2013.
Средства из буџета

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приход од осигурања лица
Самодопринос
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Комунална такса за рекламне паное
Средства за противпожарну заштиту
Порези, таксе и накнаде за моторна возила
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Боравишна такса
Општинске и градске накнаде
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса на фирму
ДРУГИ ПОРЕЗИ
КОЈЕ ИСКЉУЧИВО ПЛАЋАЈУ
ПРЕДУЗЕЋА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИЦИ
Текуће донације од међународних организација у корист
нивоа општина
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Текући трансфери од других нивоа вл у корист нивоа општина
Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општина
Други текући трансфери од Репубу кор.нивоа општина
Текући наменски трансфери од Републике у корист општина
Текући наменски тренсфери, у ужем смислу од АП Војводине
у корист нивоа општина
Ненаменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа општ
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општина
Капитални наменски трансфер,у ужем смислу од Републике у
корист нивоа општина
Капитални наменски транфер, у ужем смислу
од АП
Војводине, у корист нивоа општина
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Камате на средства буџета

116,901,000.00
6,119,000.00
4,220,000.00
10,000.00
1,000.00
10,180,000.00
137,431,000.00
7,077,000.00
1,625,000.00
11,078,000.00
1,055,000.00
20,835,000.00
2,097,000.00
10,000.00
5,275,000.00
1,582,000.00
158,000.00
53,000.00
9,175,000.00
4,507,000.00
4,507,000.00
633,000.00
633,000.00
187,309,000.00
5,500,000.00
1,000.00
5,000,000.00
45,000,000.00
131,808,000.00
140,000,000.00
25,000,000.00
115,000,000.00
327,309,000.00
2,148,000.00

страна 414.
741510
741520
741530
741000
742150
742250
742350
742000
743320
743350
743000
744150
744250
744000
745150
745000
771110
771000
772110
772000
921000
321311
311711

Екон Опис
клас
1
411
412
413
414
415
416
417
41
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Накнаде за коришћење природних добара
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација у корист нивоа општина
Таксе у корист нивоа општина
Приходи општинских органа од споредне продаје добара и
услуга које врше државне нетржишне јединице
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од новчаних казни за прекршаје у саобраћају
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа
општина
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Текући добровољни трансфери
Капитални добровољни трансфери
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Мешовити и неодређени приходи у корист општине
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФРАСХ
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне
године
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМ ИЗ РГ
ПРЕНЕТА
НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
ОД
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
УКУПНО:
ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
Средства из
Средства из
буџета
додатних
прихода

2
Плате и додаци запослених
Социјални допрна теретпосл
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запослени и остaли посебни р
Посланички додатак
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

61.418.000,00
10.718.000,00
276.000,00
592.000,00
1.647.000,00
311.000,00
4.768.000,00
79.730.000,00

1.300.000,00
200.000,00
100.000,00
30.000,00
117.000,00

1.747.000,00

145,000.00
6,857,000.00
3,291,000.00
12,441,000.00
2,110,000.00
1,000,000.00
2,100,000.00
5,210,000.00
1,755,000.00
42,000.00
1,797,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
10,475,000.00
10,475,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,915,000.00
8,008,000.00
540.839.000,00

Укупна средства

62.718.000,00
10.918.000,00
376.000,00
622.000,00
1.764.000,00
311.000,00
4.768.000,00
81.477.000,00
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421
422

Стални трошкови
Трошкови путовања

423
424
425
426
42
431
43

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
КОРИШЋ УСЛУГА И РОБА
Употреба основних средстава
УПОТРЕБА
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
Отплата домаћих камата
Отплата страних камата
Отплата камата по гаранцијама
Пратећи трошкови задуживања
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРО ЗАДУЖИВАЊА
Субвенције јавним нефпред и орг
Субвенције приватним предузећима
СУБВЕНЦИЈЕ
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Остале донације, дотације и трасфери
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне такске и казне наметод
једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела
Накнада штете
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Средства резерве
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Земљиште
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Отплата главнице домаћим кредиторима
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Укупно

441
442
443
444
44
451
454
45
463
465
46
472
47
481
482
483
484
48
499
49
511
512
513
514
515
51
541
54
611
61
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15.519.000,00
8.576.000,00

214.000,00
160.000,00

15.733.000,00
8.736.000,00

27.258.000,00
34.021.000,00
22.211.000,00
8.023.000,00
115.608.000,00

90,000.00
10,000.00
25.000,00
1.544.000,00
2.043.000,00

27.348.000,00
34.031.000,00
22.236.000,00
9.567.000,00
117.651.000,00

4.815.000,00

4.815.000,00

3.630.000,00

3.630.000,00

8.445.000,00

8.445.000,00

5.320.000,00
10.755.000,00
16.075.000,00
58.957.000,00

5.320.000,00
10.755.000,00
16.075.000,00
58.957.000,00

58.957.000,00
10.800.000,00
10.800.000,00

58.957.000,00
10.800.000,00
10.800.000,00

12.196.000,00
375.000,00

12.196.000,00
385.000,00

10.000,00

2.786.000,00

2.786.000,00

1.000,00
15.358.000,00
5.000.000,00
5.000,000,00

1.000,00
15.368.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00

10.000,00

207.469.000,00
6.267.000,00

350.000,00
214.086.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
6.780.000,00
6.780.000,00
540.839.000,00

207.469.000,00
6.267.000,00

50.000,00
50.000,00

3.850.000,00

400.000,00
214.136.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
6.780.000,00
6.780.000,00
544.689.000,00
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Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од
4.144.000,00 динара, за финансирање отплате дуга у износу од 6.780.000,00 динара обезбедиће се из
приватизационих примања у износу од 1.000,00 динара, из нераспорећеног вишка прихода из ранијих
година у износу од динара 2.915.000,00 динара и пренетих неутрошених средстава од приватизација у
износу од 8.008.000,00 динара .
Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013., 2014. и 2015. годину исказују се у
следећем прегледу:
Ек.
кл.
1

Рб

2

511
1.

2.

3.

4.

Опис

3
А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти
Изградња шупе у Мошорину за потребе
предшкосле установе
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројекта:2013
Укупна вредност пројекта: 150.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
Доградња објекта предшколсе установе
у Шајкашу
Година почетка финансирања:2013.
Година завршетка финансирања
пројекта: 2015.
Укупна вредност пројекта
12.000.000,00
Извори финансирања:
-трансфери од других нивоа власти
Израда пројекта уређења приобаља
реке Тисе у Тителу
Година почетка финансирања:2013
Година завршетка финансирања
пројекта:2015
Укупна вредност пројекта:
28.000.000,00
Извори финансирања:
-трансфери од других нивоа власти
Израда спортско рекреативног
едукативног комплекса у Тителу
година почетка финансирања пројекта:
2013
Година завршетка финансирања
пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта:
20.000.000,00

Износ у динарима
2013.
4

2014.
5

2015.
6

150.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

500.000,00

13.500.000,00

14.000.000,00

1.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00
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6.

7.

8.

9.

10.
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Извори финансирања:
-трансфери од других нивоа власти
Обележавање граница заштитног
подручја Специјални резерват природе
„Тителски брег“
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројекта: 2013
Укупна вредност пројекта: 800.000,00
Извори финансирања:
-трансфери од других нивоа власти
Капитално одржавање зграде месне
заједнице Шајкаш
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројекта:2013
Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
Уређење фасаде зграде НБ „Стојан
Трумић“
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка пројекта: 2013
Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00
Извори финансирања:
-из трансфера од других нивоа власти
Поправка Дома културе у Вилову
Година почетка финансирања:2013
Година завршетка финансирања:2013
Укупна вредност пројекта: 2.100.000,00
Извори финансирања:
-из текући прихода буџета
Откуп земљишта у радној зони у
Шајкашу
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројекта:2013
Укупна вредност пројекта:
10.000.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
Реконструкција јавне расвете у
насељеним местима Шајкаш и
Мошорин
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројетка:2013
Укупна вредност пројекта; 6.500.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.100.000,00

10.000.000,00

6.500.000,00

број: 21

страна 417.

страна 418.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

број: 21

Службени лист општине Тител

Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
Поправка тротоара и изградња паркинг
простора у Тителу
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројекта:2013
Укупна вредност пројекта:7.000.000,00
Извори финансирања пројекта:
-из трансфера од других нивоа власти
Водоснабдевање Шајкаш-Виловорезервоари
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројекта 2013
Укупна вредност
пројекта:11.500.000,00
Извори финансирања:
-из трансфера од других нивоа власти
Водоснабдевање Лок и Гардиновцибушење бунара
Година почетка финансирања пројекта:
2013
Година завршетка финансирања
пројекта;2013
Укупна вредност пројекта: 8.000.000,00
Извори финансирања :
-из трансфера од других нивоа власти
Израда канализационе мреже у
насељеном месту Шајкаш
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година звршетка финансирања
пројекта:2014
Укупна вредност пројекта;
200.000.000,00
Извори финансирања:
-из трансфера од других нивоа власти
Израда пројекта наводњавања
Тителског брега
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројекта:2013
Укупна вредност пројекта:5.000.000,00
Извори финансирања пројекта;
-из трансфера од других нивоа власти
Уређење вештачких језера у Вилову
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетака финансирања
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7.000.000,00

11.500.000,00

8.000.000,00

100.000.000,00

5.000.000,00

2.000.000,00

100.000.000,00
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Службени лист општине Тител

пројекта: 2013
Укупна вредност пројекта:2.000.000,00
Извори финансирања;
-из трансфера од других нивоа власти
Инфраструктурно опремање
индустријске зоне у Тителу
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројкета 2013
Укупна вредност пројекта: 2.915.000,00
Извори финансирања пројекта;
-из трансфера од других нивоа власти
Израда пројектне документације за
уређење главне улице у Шајкашу
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројекта:2013
Укупна вредност пројекта;5.000.000,00
Извори финансирања:
-из трансфера од других нивоа власти
Израда пројекта спортске хале у Тителу
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројекта:2013
Укупна вредност пројекта:2.000.000,00
Извори финансирања пројекта:
-из текућих прихода буџета
Б.ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Машине и опрема
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Остала опрема
В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Куповина радне машине
Г.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Куповина санитетског возила
Набавка 4 екг апарата и једног
дефибрилатора за потребе Дома
здравља
Капитално одржавање објекта Дома
здравља
Изградња отворених спортских терена
у ОШ „Исидора Секулић“ Шајкаш
Година почетка финансирања пројекта;
2013
Година завршетка финансирања

број: 21

2.915.000,00

5.000.000,00

2.000.000.00

4.500.000,00
1.276.000,00
500.000,00

2.500.000,00
4.222.000,00
550.000,00
1.000.000,00
3.909.000,00

страна 419.

страна 420.

5.

6.

7.

8.

9.

број: 21

Службени лист општине Тител

пројекта; 2013
Укупна вредност пројекта: 3.909.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
Уградња громобранске инсталације на
објекту СТШ „Милева Марић“
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројекта:2013
Укупна вредност пројекта: 750.000,00
Извори финансирања пројекта:
-из текућих прихода буџета
Поставље инсталације за грејање у
школским радионицама
Година почетка финансирања:2013
Година завршетка финансирања
пројекта:2013
Укупна вредност пројекта: 350.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
Постављање школског видео надзора у
СТШ „Милева Марић“
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројекта 2013
Укупна вредност пројекта:650.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
Израда пројектно-техничке
документације за доградњу и
надоградњу дела школске зграде-СТШ
„Милева Марић“
Година почетка финансирања:2013
Година завршетка финансирања
пројекта 2014.
Укупна вредност пројекта:750.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
Адаптација школске сале у Тителу
Година почетка финансирања
пројекта:2013
Година завршетка финансирања
пројетка:2013
Укупна вредност пројекта:2.000.000,00
Извори финансирања:
-из текућих прихода буџета
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750.000,00

350.000,00

650.000,00

500.000,00

2.000.000,00

250.000,00
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број: 21

страна 421.

II ПОСЕБАН ДЕО

1
1

2
1.00

Позиција
Економска
Класификација

Функција

Глава

Раздео

Члан 4.
Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од
544.689.000,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама
издатака и то:

3

4

5

110
1 411
2 412
3 413
4 414
5 415
6 416
7
8
9
10

417
422
423
424

11 426
12 481

13 511
14 512

01

ОПИС

6
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
Извршни
и
законодавни органи
Плате,додаци
и
накнаде запослених
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална
давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
ост. посебни расходи
Посланички додатак
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Mатеријал
Дотација
невлад,
oрганизацијама
ова апропријација се
односи на дотацију
политичким странкама
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Извори финансирања
за функцију 110:
Приходи из буџета
Укупно за функцију

Средства из
буџета

Средства из
сопствених
прихода
извора

Укупно

7

8

9

2,286,000.00

2,286,000.00

409,000.00

409,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

4,768,000.00
60,000.00
3,850,000.00
6,808,000.00

4,768,000.00
60,000.00
3,850,000.00
6,808,000.00

25,000.00
467,000.00

25,000.00
467,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

100,000.00

100,000.00

19,777,000.00
19,777,000.00

19,777,000.00
19,777,000.00

страна 422.

број: 21

Службени лист општине Тител

01
2

2.00
110
15 411
16 412
17 413
18 414
19 415
20 416
21
22
23
24

421
422
423
424

25 425
26 426
27 451

28 454
29 472
30 481
31 482
32 483
33 484

110
Извори финансирања
за раздео 1
Приходи из буџета
Укупно за разедо 1
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
Извршни
и
законодавни органи
Плате,додаци
и
накнаде запослених
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална
давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
осталипосебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализована
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима
и
организ.
Субвенције приватним
предузећима
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Дотација невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе
и казне
Новчане
казне
и
пенали по решењу
судова
Накнада
штете
за
повреде или штету
насталу
услед
елементарних
непогода или других
природних узорака
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19,777.000,00
19,777,000.00

19,777,000.00
19,777,000.00

5,123,000.00

5,123,000.00

917,000.00

917,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

179,000.00

179,000.00

1,000.00

1,000.00

20,000.00
50,000.00
2,660,000.00
1,500,000.00

19,000.00
50,000.00
2,660,000.00
1,500,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00
5,320,000.00

10,000.00
5,320,000.00

755,000.00

755,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

6,686,000.00

6,686,000.00

102,000.00

102,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00
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01
06
07

01
06
07

3

3.00
110
34 422
35 423
36 426

01

01
4

4.00
130
37 411
38 412
39 413
40 414
41 415
42 416

Службени лист општине Тител
Извори финансирања
за функцију 110
Приходи из буџета
Донације
од
међународних
организација
Донације од осталих
нивоа власти
Укупно за функцију
110
Извори финансирања
за радео 2
Приходи из буџета
Донације
од
међународних
организација
Донације од осталих
нивоа власти
Укупно за раздео 2
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
Извршни
и
законодавни органи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финанисрања
за функцију 110
Приходи из буџета
Укупно за функцију
110
Извори финансирања
за раздео 3
Приходи из буџета
Укупно за раздео 3
ОПШТИНСКА
УПРАВА
Опште услуге
Плате
и
додаци
запослених
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална
давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде запосленима и
остали
посебни
расходи

број: 21

страна 423.

23,214,000.00
633,000.00

23,214,000,00
633,000.00

1,000,000.00

1,000,0000.00

24,847,000.00

24,847,000.00

23,214,000.00
633,000.00

23,214,000.00
633,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

24,847,000.00

24,847,000.00

42,000.00
5,450,000.00
1,000.00

42,000.00
5,450,000.00
1,000.00

5,493,000.00
5,493,000.00

5,493,000.00
5,493,000.00

5,493,000.00
5,493,000.00

5,493,000.00
5,493,000.00

29,328,000.00

29,328,000.00

5,249,000.00

5,249,000.00

1,000.00
40,000.00

1,000.00
40,000.00

1,266,000.00
128,000.00

1.266,000.00
128,000.00

страна 424.

број: 21
43
44
45
46
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421
422
423
424

47 425
48 426
49 482
50 483
51 499

52 511
53 512
54 515

01
07

4.01

170
55 421
56 441
57 444
58 611

01

4.02

090

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Порези, таксе и казне
Новчане казне, пенали
по решењу суда
Средства резерве:
-ова апропријација
обухвата средства
намењена за:
-сталну буџетску
резерву1,000,000.00
-текућу буџетску
резерву 4,000,000.00
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опреме
Нематеријална
имовина
Извори финансирања
за функцију 130
Приходи из буџета
Донације од осталих
нивоа власти
Укупно за функцију
130
Трансакције везане
за јавни дуг
Стални
трошковигаранција бан,
Отплата
домаћих
камата
Пратећи
трошкови
задуживања
Отплата
главнице
домаћим кредиторима
Извори финансирања
за функцију 170
Приходи из буџета
Укупно за функцију
170
Социјална заштита
некласификована на
друго место
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5,592,000.00
100,000.00
6,200,000.00
120,000.00

5,592,000.00
100,000.00
6,200,000.00
120,000.00

5,900,000.00

5,900,000.00

3,845,000.00
58,000.00
964,000.00

3,845,000.00
58,000.00
964,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

100,000.00

100,000.00

1,500,000.00
300,000.00

1,500,000.00
300,000.00

63,691,000.00
2,000,000.00

63.691,000.00
2,000,000.00

65,691,000.00

65,691,000.00

1,000.00

1,000.00

4,800,000.00

4,800,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

6,500,000.00

6,500,000.00

14,801,000.00
14,801,000.00

14,801,000.00
14,801,000.00
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4.03

4.04

4.05

980

830

700

Службени лист општине Тител

59 422 Трошкови
путовања
(ова апропријација се
користи
за
финансирање
трошкова
превоза
ученика
путника
специјалне наставе)
60 472 Накнада за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања
за функцију 090
01 Приходи из буџета
07
Укупно за функцију
090
Образовање
некласификована на
другом месту
61 422 Трошкови путовања –
ова апропријација ће
се користити за
финансирање
трошкова превоза
ученика основне и
средње школе и
студената
Извори финансирања
за функцију 980
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих
нивоа власти
Укупно за функцију
980
Услуге емитовања и
издаваштва
62 423 Услуге по уговору

Извори финансирања
за функц, 830
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију
830
Здравство
63 463 Остале дотације и
трансфери
Извори финансирања
за функцију 700
01 Приходи из буџета

број: 21

страна 425.

833,000.00

833,000.00

9,300,000.00

9,300,000.00

6,133,000.00
4.000,000.00
10,133,000.00

6,133,000.00
4.000,000.00
10,133,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

4,000,000.00
3,000,000.00

4,000,000.00
3,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00

11,017,000.00

11,017,000.00

8,017,000.00

8,017,000.00

страна 426.

4.06

број: 21

360

64
65
66

4.10
912
67

Службени лист општине Тител

07 Донације од осталих
нивоа власти
Укупно за функцијуу
700
Јавни
ред
и
безбедност
некласификован на
другом месту
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване
услуге
512 Машине и опрема
Извори финансирања
за функцију 360
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију
360
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Основно образовање
463 Трансфери
осталим
нивоима власти
О,Ш,
«Светозар
Милетић» Тител
413 Накнаде
у
натури
1,688.000
414 Социјална
давања
запосленима 201,000
415 Накнаде трошкова за
запослене 1,899.000
416 Награде запосленима и
остали
посебни
расходи 300,000
421 Стални
трошкови
8,953.000
422 Трошкови
путовања
346,000
423 Услуге по уговору
1,168.000
424 Специјализоване
услуге 226,000
425 Текуће поправке и
одржавање 2,831.000
426 Материјал 1.424,000
482 Порези, обавезне таксе
и казне 27,000
483 Новчане
казне
и
пенали по решењу
судова 175,000
511 Зграде и грађевински

17. децембар 2012. год.

3,000,000.00

3,000,000.00

11,017,000.00

11,017,000.00

1,500,000.00
1,583,000.00

1.500,000.00
1,583,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

6,083,000.00
6,083,000.00

6,083,000.00
6,083,000.00

37,232,000.00

37,232,000.00

17. децембар 2012. год.

413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511

01

01
4.20
920
68 463

413

Службени лист општине Тител
објекти 2,000,000
Укупно:21,238,000
О,Ш,
«Исидора
Секулић» Шајкаш
Накнаде
у
натури
1,605,000
Социјална
давања
запосленима 130.000
Накнаде трошкова за
запослене 1,765,000
Награде запосленима и
осталипосебни
расходи 451.000
Стални
трошкови
6.369.000
Трошкови
путовања
245.000
Услуге по уговору
210.000
Специјализоване
услуге 21.000
Текуће поправке и
одржавање 414.000
Материјал 674.000
Порези, обавезне таксе
1.000
Новчане
казне
и
пенали 200.000
Зграде и грађевински
објекти 3,909,000
Укупно:15.994.000
Извори финансирања
за функцију 912
Приходи из буџета
Укупно за функцију
912
Извори финансирања
за главу 4.10
Приходи из буџета
Укупно за главу 4.10
СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање
Трансфери
осталим
нивоима власти
СТШ
«Милева
Марић» Тител
Накнаде
у
натури
23,000

број: 21

страна 427.

37,232,000.00
37,232,000.00

37,232,000.00
37,232,000.00

37,232,000.00
37,232,000.00

37,232,000.00
37,232,000.00

9,015,000.00

9,015,000.00

страна 428.

број: 21

4.30
911
69
70
71
72
73
74
75
76

Службени лист општине Тител

414 Социјална
давања
запосленима 140,000
415 Накнаде за запослене
2,555,000
416 Награде запосленима и
ост,
пос,
расходи
140,000
421 Стални
трошкови
1,850,000
422 Трошкови
путовања
504,000
423 Услуге по уговору
242,000
424 Специјализоване
услуге 88,000
425 Текуће поправке и
одржавање 1,185,000
426 Материјал 862,000
482 Порези, обавезне таксе
и казне 26,000
511 Зграде и грађевински
објекти 750,000
512 Машине и опрема
650,000
Извори финансирања
за функцију 920
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију
920
Извори финансирања
за главу 4.20
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 4.20
ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
ПУ «Плави чуперак»
Тител
411 Плате
и
додаци
запослених
412 Социјални доприноси
на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална
давања
запосленима
415 Накнаде трошкова за
запослене
416 Награде запосленима и
ост, пос, расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

17. децембар 2012. год.

9,015,000.00
9,015,000.00

9,015,000.00
9,015,000.00

9,015,000.00
9,015,000.00

9,015,000.00
9,015,000.00

10,487,000.00

1,300,000.00

11,787,000.00

1,602,000.00

200,000.00

1,802,000.00

221,000.00
348,000.00

100,000.00
30,000.00

321,000.00
378,000.00

117,000.00

117,000.00

90,000.00
3,514,000.00
160,000.00

90,000.00
214,000.00
160,000.00

3,728,000.00
320,000.00

17. децембар 2012. год.

4.40
820

Службени лист општине Тител

77 423 Услуге по уговору
78 424 Специјализоване
услуге
79 425 Текуће поправке и
одржавање
80 426 Материјал
81 482 Порези, обавезне таксе
и казне
82 511 Зграде и грађевински
објекти
83 512 Машине и опрема
Извори финанисрања
за функцију 911
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих
нивоа власти
Укупно за функцију
911
Извори финансирања
за главу 4.30
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих
нивоа власти
Укупно за главу 4.30
КУЛТУРА
Услуге културе
84 411 Плате и додаци
запослених
85 412 Социјални доприноси
на терет послодавца
86 413 Накнаде у натури
87 414 Социјална давања
запосленима
88 415 Накнаде за запослене
89 416 Награде запосленима и
остали посебни
расходи
90 421 Стални трошкови
91 422 Трошкови путовања
92 423 Услуге по уговору
93 424 Специјализоване
услуге
94 425 Текуће поправке и
одржавање
95 426 Материјал
96 482 Порези, обавезне таксе

број: 21

страна 429.

450,000.00
200,000.00

40,000.00
10,000.00

490,000.00
210,000.00

352,000.00

25,000.00

377,000.00

2,704,000,00
22,000.00

1,544,000.00
10,000.00

4,248,000.00
32,000.00

4,150,000.00

4,150,000.00

1,117,000.00

1,117,000.00

22,417,000.00
3,750,000.00

22,417,000.00
3,750,000.00
3,000,000.00

3,750,000.00

29,167,000.00

3,750,000.00

22,417,000.00
3,750,000.00
3,000,000.00

3,750,000.00

29,167,000.00

3,000,000.00
25,417,000.00

22,417,000.00
3,000,000.00
25,417,000.00

4,269,000.00

4,269,000.00

764,000.00

764,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

765,000.00
150,000.00
469,000.00
308,000.00

765,000.00
150,000.00
469,000.00
358,000.00

50,000.00

3,540,000.00

3,540,000.00

265,000.00
3,000.00

265,000.00
3,000.00

страна 430.

број: 21

Службени лист општине Тител

97 511
98 512
99 515

01
04
07

01
04
07

4.50
090
100 463
411
412
413
421
423
425
426
472

и казне
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опреме
Нематеријална
имовина
Извори финансирања
за функцију 820
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих
нивоа власти
Укупно за функцију
820
Извори финансирања
за главу 4.40
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих
нивоа власти
Укупно за главу 4.40
СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
Центар за социјални
рад
Социјална заштита
некласификована на
другом месту
Текуће донације и
трансфери
Плате и додаци
запослених 280,000
Социјални доприноси
на терет 78,000
послодавца
Накнаде у натури
300,000
Стални трошкови
75,000
Услуге по уговору
25,000
Текуће поправке и
одржавање 40,000
Материјал 175,000
Наканада за социјалну
заштиту из буџета
720,000
Извори финансирања
за функцију 090

17. децембар 2012. год.

1,500,000.00

1,500,000.00

300,000.00
50,000.00

300,000.00
100,000.00

50,000.00

11,387,000.00
100,000.00

11,387,000.00
100,000.00
1,000,000.00

100,000.00

12,487,000.00

100,000.00

11,387,000.00
100,000.00
1,000,000.00

100,000.00

12,487,000.00

1.000,000.00
12,387,000.00

11,387,000.00
1,000,000.00
12,387,000.00

1,693,000.00

1,693,000.00

17. децембар 2012. год.

4.60
810
101
102
103

4.70
620
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Службени лист општине Тител

01 Приходи из буџета
Укупно за функцију
090
Извори финансирања
за главу 4.50
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 4.50
ФИЗИЧКА
КУЛТУРА
Услуге рекреације и
спорта
425 Текуће поправке и одр.
481 Дотације Спортском
савезу општине
511 Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања
за функци, 810
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију
810
Извори финансирања
за главу 4.60
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 4.60
ЈП за грађевинско
земљиште и путеве
Развој заједнице
411 Плате и додаци
запослених
412 Социјални доприноси
на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања
запосленима
416 Награде запосленима и
остали посебни
расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване
услуге
425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал
441 Отплата камата по
кредиту

број: 21

страна 431.

1,693,000.00
1,693,000.00

1,693,000.00
1,693,000.00

1,693,000.00
1,693,000.00

1,693,000.00
1,693,000.00

682,000.00
4,462,000.00

682,000.00
4,462,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

7,144,000.00
7,144,000.00

7,144,000.00
7,144,000.00

7,144,000.00
7,144,000.00

7,144,000.00
7,144,000.00

5,450,000.00

5,450 000.00

976,000.00

976,000.00

21,000.00
200,000.00

21,000.00
200,000.00

50,000.00

50,000.00

5,060,000.00
120,000.00
540,000.00
11,904,000.00

5,060,000.00
120,000.00
540,000.00
11,904,000.00

7,735,000.00

7,735,000.00

420,000.00
15,000.00

420,000.00
15,000.00

страна 432.

број: 21

4.80
160

4.81

Службени лист општине Тител

116 444 Пратећи трошкови
задуживања
117 481 Дотације невладиним
организацијама
118 482 Порези, обавезне таксе
и казне
119 483 Новчане казне и
пенали по решењу
судова
120 511 Зграде и грађевински
објекти
121 512 Машине и опрема
122 541 Земљиште
123 611 Отплата главнице
домаћим кредиторима
Извори финансирања
за функцију 620
01 Приходи из буџета
07 Донације и трансфери
од осталих нивоа
власти
12 Примања од продаје
финан,имови,
13 Нераспоређени вишак
прих, из р г
14 Пренета неутрошена
средства од приватиз.
Укупно за функцију
620
Извори финансирања
за главу 4.70
01 Приходи из буџета
07 Донације и трансфери
од осталих нивоа
власти
12 Примања од продаје
финанс,имови,
13 Нераспоређени вишак
прих, из р г
14 Пренета неутрошена
средства од приватиз.
Укупно за главу 4.70
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге
које нису
класификоване на
другом месту
Месна заједница
Тител

17. децембар 2012. год.

130,000,00

130,000.00

30,000.00

30,000.00

90,000.00

90,000.00

1,820,000.00

1,820,000.00

83,990,000.00

83,990,000.00

250,000.00
10,000,000.00
280,0000.00

250,000.00
10,000,000.00
280,000.00

78,157,000.00
40,000,000.00

78,157,000.00
40,000,000.00

1,000.00

1,000.00

2.915,000.00

2.915,000.00

8,008,000.00

8,008,000.00

129,081,000.00

129,081,000.00

78,157,000.00
40,000,000.00

78,157,000.00
40,000,000.00

1,000.00

1,000.00

2.915,000.00

2.915,000.00

8,008,000.00

8,008,000.00

129,081,000.00

129,081,000.00

17. децембар 2012. год.

4.82

4.83

Службени лист општине Тител

124 421 Стални трошкови
125 423 Услуге по уговору
126 426 Материјал
Извори финансирања
за МЗ Тител
01 Приходи из буџета
Укупно за МЗ Тител
Извори финансирања
за главу 4.81
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 4.81
МЗ Лок
127 421 Стални трошкови
128 423 Услуге по уговору
129 424 Специјализоване
услуге
130 425 Текуће поправке и
одржавање
131 426 Материјал
Извори финансирања
МЗ Лок
01 Приходи из буџета
Укупно за МЗ Лок
Извори финансирања
за главу 4.82
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 4.82
МЗ Вилово
132 421 Стални трошкови
133 423 Услуге по уговору
134 424 Специјализоване
услуге
135 425 Текуће поправке и
одржавање
136 426 Материјал
137 481 Дотација невладиним
организацијама
138 511 Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања
за МЗ Вилово
01 Приходи из буџета
Укупно МЗ Вилово
Извори финансирања
за главу 4.83
01
Приходи из буџета

број: 21

страна 433.

38,000.00
29,000.00
2,000.00

109,000.00
168,000.00
85,000.00

69,000.00
69,000.00

69,000.00
69,000.00

69,000.00
69,000.00

69,000.00
69,000.00

70,000.00
80,000.00
59,000.00

70,000.00
80,000.00
59,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

359,000.00
359,000.00

359,000.00
359,000.00

359,000.00
359,000.00

359,000.00
359,000.00

68,000.00
10,000.00
111,000.00

68,000.00
10,000.00
111,000.00

100,000.00

100,000.00

24,000.00
20,000.00

24,000.00
20,000.00

2.100,000.00

2.100,000.00

2,433,000.00
2,433,000.00

2,433,000.00
2,433,000.00

2,433,000.00

2,433,000.00

страна 434.

број: 21

Службени лист општине Тител

4.84
139 421
140 423
141 426

01

01
4.85
142
143
144
145

421
422
423
424

146 425
147 426
148 481
149 511

01
07

01
07

4.86
150 421
151 423
152 424

Укупно за главу 4.83
МЗ Гардиновци
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања
за МЗ Гардиновци
Приходи из буџета
Укупно за МЗ
Гардиновци
Извори финансирања
за главу 4.84
Приходи из буџета
Укупно за главу 4.84
МЗ Шајкаш
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Дотација невладиним
организацијама
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања
за МЗ Шајкаш
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Укупно за МЗ
Шајкаш
Извори финансирања
за функцију 4.85
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Укупно за функцију
4.85
Месна заједница
Мошорин
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
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2,433,000.00

2,433.000.00

80,000.00
10,000.00
5,000.00

80,000.00
10,000.00
5,000.00

95,000.00
95,000.00

95,000.00
95,000.00

95,000.00
95,000.00

95,000.00
95,000.00

135,000.00
40,000.00
15,000.00
260,000.00

135,000.00
40,000,00
15,000.00
260,000.00

170,000.00

170,000.00

24,000.00
20,000.00

24,000.00
20,000.00

101,000,000.00

101.000.000.00

1,664,000.00
100,000,000.00

1,664,000.00
101,000,000.00

101,664,000.00

101,664,000.00

1,664,000.00
100,000,000.00

1,664.000.00
100,000,000.00

101,664,000.00

101,664,000.00

78,000.00
105,000.00
59,000.00

78,000.00
105,000.00
59,000.00
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153 425 Текуће поправке и
одржавање
154 481 Дотација невладиним
организацијама
Извори финансирања
за МЗ Мошроин
01 Приходи из буџета
Укупно за МЗ
Мошорин
Извори финансирања
за главу 4.86
01
Приходи из буџета
Укупно за главу 4.86
Извори финанисарања
за функцију 160
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других
нивоа власти
Укупно за функцију
160
4.90
320

ПРОТИВПОЖАРНА
ЗАШТИТА
Услуге
противпожарне
заштите
155 481 Дотације Фонду за
ППЗ
Извoри финанисрања
за функцију 320
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију
320
Извори финансирања
за главу 4.90
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 4.90

5.00
540
156 411
157 412
158 413
159 414

ЈП Тителски брег
Тител
Заштита биљног и
животињског света и
крајолика
Плате и додаци
запослених
Социјални доприности
на терет посл,
Накнаде у натури
Социјална давања

број: 21

страна 435.

412,000.00

412,000.00

500,000.00

500,000.00

1,154,000.00
1,154,000.00

1,154,000.00
1,154,000.00

1,154,000,00
1,154,000.00

1,154,000.00
1,154,000.00

5.774.000,00
100,000,000.00

5.774.000,00
100,000,000.00

105.774.000,,00

105.774.000,00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00

4,475,000.00

4,475,000.00

801,000.00

801,000.00

30,000.00
1,000.00

30,000.00
1,000.00
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160 415
161 416
162
163
164
165

421
422
423
424

166 425
167 426
168 481
169 482
170 483
171 511
01
07

01
07

5.10

560

172
173

423
424

01

запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде, бонуси и
остали и посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе
и пенали
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Зграде и грађевински
објекти
Приходи из буџета
Донације и трансфери
од других нивоа
власти
Укупно за функцију
540
Извори финансирања
за главу 5.00
Приходи из буџета
Донације и трансфери
од других нивоа
власти
Укупно за главу 5.00
Буџетски фонд за
заштиту животне
средине
Заштита животне
средине
некласификована на
другом месту
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Извори финансирања
за функцију 560
Приходи из буџета
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200,000.00

200,000.00

40,000.00

40,000.00

98,000.00
21,000.00
390,000.00
500,000.00

98,000.00
21,000.00
390,000.00
500,000.00

200,000.00

200,000.00

148,000.00
1,000.00

148,000.00
1,000.00

100,000.00

100,000.00

1,000.00

1,000.00

2,300,000.00

2,300,000.00

6,306,000.00
3,000,000.00

6,306,000.00
3,000,000.00

9,306,000,00

9,306,000.00

6,306,000.00
3,000,000.00

6,306,000.00
3,000,000.00

9,306,000.00

9,306,000.00

1,000,000.00
3,609,000.00

1,000,000.00
3,609,000.00

4,609,000.00

4,609,000.00
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5.20
420
174
175
176
177
178
179
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Укупно за функцију
560
Извори финансирања
за главу 5.10
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 5.10
Буџетски фонд за
пољопривреду
Пољопривреда,
шумарство, лов и
риболов
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване
услуге
425 Текуће поправке и
одрж.
426 Материјал
454 Субвенције приватним
предузећима
511 Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања
за функцију 420
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију
420
Извори финансирања
за главу 5.20
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 5.20

01
04
07
12
13
14

Извори финансирања
за главу 4
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих
нивоа власти
Примања од продаје
финансијске им,
Нераспoређени
вишак прих, из р,г,
Пренета неутрошена
средства
Укупно за раздео 4,
УКУПНО РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ

број: 21

страна 437.

4,609,000.00

4,609,000.00

4,609,000.00
4,609,000.00

4,609,000.00
4,609,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

500,000.00
10,000,000.00

500,000.00
10,000,000.00

9,329,000.00

9,329,000.00

33,829,000.00
33,829,000.00

33,829,000.00
33,829,000.00

33,829,000.00
33,829,000.00

33,829,000.00
33,829,000.00

320.798.000,00
159.000.000,00

320.798.000,00
3,850,000.00
159.000.000,00

1,000.00

1,000.00

2.915,000.00

2.915,000.00

8,008,000.00

8,008,000.00

490,722,000.00
540,839,000.00

490,722,000.00
544,689,000.00

3,850,000.00

3,850,000.00

страна 438.
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама
за 2014. и 2015. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009м 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012 ),
и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник
РС“, број 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на
неодређено и одређено време и то:
- 72 заполених у локалној администрацији на неодређено време ;
- 7 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 25 запослених у предшколској установи на неодређено време;
- 1 запослен у предшколској установи на одређено време.
У овој одлуци о буџету средства за плате су обезбеђена за број запослених на дан доношења ове
Одлуке.
Члан 6.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 7.
Наредбодавац
директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање
налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Члан 8.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера
односно руководиоца директних и индиректних буџетских корисника буџетских средстава, одговоран је
начелник општинске управе и руководиоци одељења у општинској управи .
Члан 9.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два
пута годишње информише председника општине и општинско веће , а обавезно у року од петнаест дана по
истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и
доствља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 10.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.
Члан 11.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије доноси председник општине
Члан 12.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси
општинско веће.
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Члан 13.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином ,
приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском
систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27 ж Закона о буџетском систему, може
поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад
утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија.
Члан 14.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и
депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 15.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2013. години по посебном акту (решење) који доноси
председник општине, на предлог надлежног органа за финансије , у оквиру следећих раздела:
РАЗДЕО 1-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,распоређена апропријација за финансирање редовне
делатности политичких странака извршаваће се на основу решења Председника општине за коришћење
средстава, уз пратећу оригилну документацију претходно припремљену и контролисану од стране
секретара Скупштине општине.
РАЗДЕО 2-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, распоређена апропријација за финансирање рада
невладиних организација и текућих субвенција вршиће се на основу решења Председника општине, а
средства распоређена за финансирање новчане помоћи породицама за друго, треће и четврто дете по реду
рођења вршиће се на основу решења које се доноси од стране одговорног лица у Одељењу за општу управу
и јавне службе.
РАЗДЕО 4-ОПШТИНСКА УПРАВА,распоређене апропријације за финансирање социјалне заштите
из буџета(једнократне помоћи) и финансирање Дома Здравља вршиће се на основу решења Председника
општине на основу одговарајуће документације.
Непосредни руководиоци индиректних буџетских корисника одговорни су за законито и наменско
коришћење средстава која су им опредељена овом одлуком.
Члан 16.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати
апропријацији која им је за ту намену овом Олдуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,
могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева за плаћање у више година,
на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до
износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 3. ове одлуке.
Корисник буџетских средстава, који одређен расход извршава из средстава буџета и из других
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих тих других извора.
Обавезе преузете у 2012. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не
извршене у току 2012. године , преносе се у 2013. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се
на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 17.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен
другачији метод.
Члан 18.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене
Одлуком.
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Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став
3 Закона о буџетском систему.
Члан 19.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност
дефинисана законом којим се уређује буџет Републие Србије за 2013. годину.
Члан 20.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима
буџета.Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то:обавезе
утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за
несметано функционисање корисника буџетских средстава.
.
Члан 21.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 22.
Новчана средстава на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2013. години само у
складу са члном 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим члном Закона, председник
општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 23.
Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника општине, засновати
радни однос са новим лицима до краја 2013. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том
буџетском кориснику .
Члан 24.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2013. години, на терет капитала
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.
Члан 25.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености
кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама
члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61-2005 и 78-2011).
Члан 26.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2012. године,
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2012. години, а која су овим корисницима пренета у
складу са Одлуком о буџету општине Тител за 2012. годину.
Члан 27.
Изузетно, у случају да се буџету општине Тител из другог буџета (Републике, Покрајине, друге
општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за
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надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог
акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са члном 5. Закона о
буџетском систему.
Члан 28.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних
средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора
неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан
законом, и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 29.
Ову Одлуку објавити у службеном листу општине Тител и доставити министарству надлежном за
послове финансија.
Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине Тител, а
примењиваће се од 1. јануара 2013. године.
Република Србја
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина општине
Број:011-26/2012-IV-03
Дана:17.12.2012.
T и т е л.

Председник СО Тител
Гојко Костић,с.р.
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На основу члана 104. став 1. Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/2011 и
93/2012), члана 20. тачка 23. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 19.
став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/2011 и 93/2012),
члана 81. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, бр. 3/02 и 1/05, 47/2011) и члана 4.
Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 116/08 и 111/09), Скупштина општине Тител,,
на седници одржаној 17.12. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања боравишне таксе
за боравак у туристичким објектима за смештај на територији општине Тител.
Члан 2.
Туристичким објектом за смештај у смислу ове Одлуке сматра се: хотел, мотел, туристичко насеље,
камп, ловачка колиба, ловачка кућа, ловачка вила, одмаралиште, собе које грађани издају туристима и
путницима , односно сваки други објекти за пружање услуге смештаја.
Члан 3.
Боравишну таксу плаћа лице које нема пребивалиште на територији општине Тител за сваки дан
боравка у туристичком објекту за смештај у износу од 60 динара.
Боравишна такса не може се наплатити у износу већем или мањем од прописаног.
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Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:
деца до седам година старости;
лица упућена на бањско и климатско лечење односно спацијализовану рехабилитацију од стране
надлежне лекарске комисије;
особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете
групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и
сродних мишићних и неуро мишићних обољења, параплегије и квадриплегије, цербералне и дечје
парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју као и пратилац наведених особа;
ученици и студенти који организовано бораве у туристичком објекту за смештај ради извођења
спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за послове
просвете, студенти који организовано бораве у туристичком објекту за смештај ради извођења
обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници републичких и
других такмичења у знању и вештинама;
страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања
таске;
лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана;

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до петнаест година
старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови
из става 1. обог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут лекарске комисије
и друго).
Члан 5.
Наплату боравишне таксе врши правно лице, предузетник и физичко лице које пружа услуге
смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуга смештаја.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је на свој терет уплатити износ
ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 6.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе,
као и да наведе основ ослобађања од плаћања или умањења износа боравишне таксе, у складу са чланом 4.
ове Одлуке.
Члан 7.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року од пет дана по истеку
сваких петнаест дана у месецу.
Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе приход су буџета општине Тител и уплаћују се на уплатни
рачун број 840-714552843-83, а користе се за подстицање развоја туризма у општини Тител, у складу са
програмом који за сваку календарски годину доноси Скупштина општине Тител.
Члан 9.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију општинске управе Тител.
Члан 10.
Новчаном казнoм од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. давалац смештаја боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописаног (члан 3.
Одлуке);
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2. давалац смештаја не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом
услуге смештаја (члан 5. став 2. Одлуке);
3. давалац смештаја у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ
боравишне таксе и не наведе основ ослобађања или умањења износа боравишне таксе (члан 6. Одлуке);
4. давалац смештаја не уплати средства боравишне таксе у прописаном року
(члан 7. Одлуке)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 5.000,00 до
250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу које пружа услуге
смештаја и физичко лице које пружа услуге смештаја у домаћој радиности новчаном казном од 2.500,00 до
75.000,00 динара.
Члан 12.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о увођењу боравишне таксе на
територији општине Тител („Службени лист општине Тител“, бр. 11/09).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“, а
примењиваће се од 01. Јануара 2013. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-20/2012-I
Дана: 17.12.2012.године
Тител

Председник СО Тител.
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 32.став 1.тачка 3. Закона о локалној смаоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07), члана 6. став 1. тачка 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
62/2006,47/2011 и 93/2012) и члана 81.Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број
3/02,1/05 18/08) Скупштина општине Тител на седници , одржаној 17.12.2012.године, донела је
ОДЛУКУ
О висини накнада које представљају приход остварен делатношћу
Општинске управе Тител
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнада за списе и радње које представљају приход остварен
делатношћу Општинске управе општине Тител , обвезник плаћања накнаде,настанак обавезе,плаћање
накнаде,ослобађање од плаћања накнаде ( у даљем тексту: накнаде).
Члан 2.
Корисници услуга у поступку пред општинским органима,службама и организацијама плаћају
накнаду која је прописана Тарифом о висини накнада која је саставни део ове Одлуке (у даљем тексту:
тарифа).
Члан 3.
Тарифом прописана накнада се плаћа приликом покретања поступка за остваривање права или
исходовање прописане документације на одговарајући рачун буџета општине Тител.
Када се на захтев странке исправе издају у више примерака,за сваки наредни примерак плаћа се
накнада из Тарифе као за израду преписа.
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Накнада из става 1. овог члана не може бити већа од накнаде за први примерак.
Члан 4.
Ако корисник услуга који је дужан да плати накнаду непосредно поднесе поднесак за који није
уплатио накнаду или је недовољно платио накнаду,службено лице органа надлежно за пријем поднеска
затражиће плаћање накнаде у року од 8 дана са упозорењима последице неплаћања накнаде и о истоме
сачини службену белешку у спису.
Ако поднесак или други спис стигне поштом без плаћене накнаде или недовољно плаћене
поступиће се по ставу 1. овог члана.
Ако корисник услуга накнаду плати у року из става 1. овог члана сматраће се да је поднесак од
почетка био уредан , а у противном сматраће се да исти није ни поднет.
Члан 5.
Ослобађају се плаћања накнаде:
1. Државни органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе и организације обавезног
социјалног осигурања.
2. Организације Црвеног крста
3. Организације у области друштвене заштите деце и омладине и социјалне заштите
4. Установе основане од стране Републике Србије,аутономне покрајине и локалне самоуправе,
5. Цркве и верске заједнице регистроване у складу са законом о црквама и верским заједницама,
6. физичка лица за списе и радње у поступку за састављање ,односно исправљање бирачких
спискова,као и спискова за кандидовање.
7. физичка и правна лица у поступку стицања имовине и остваривања обештећења по Закону о
враћању одузете имовине и обештећењу
8. особе са инвалидитетом , непокретна и тешко болесна лица која склапају брак ван службених
просторија.
Члан 6.
Не плаћа се накнада за:
1. Списе и радње у поступку који се воде по службеној дужности.
2. Списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима ,другим исправама и службеним
евиденциијама.
3. Пријаве за упис у матичне књиге.
4. Списе и радње за остваривае права из социјалног осигурања.
5. Списе и радње у вези са школовањем ученика и студената.
6. Поднесци упућени органу за предстaвке и притужбе
7. Списе и радње у поступку остваривања права из области финансијске подршке породоци са децом,
8. Списе и радње у поступку за остваривање права из области борачко-инвалидске заштите и
избеглица.
9. Списе и радње у поступку заснивања радног односа и остваривања права по том основу.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнадама које представљају приход
остварен делатношћу општинских органа општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 1 /10).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“ , а
примењиваће се почев од 01.01.2013.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011- 27/2012-I
Дана: 17.12.2012.године
ТИТЕЛ

ПРЕДСЕДНИК
Гојко Костић,с.р.
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ТАРИФА О ВИСИНИ НАКНАДЕ
Тарифа 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак................................................................
150.00 дин.
2.За решења која издаје Општинска управа,ако није другачије прописано................................
300.00 дин.
3. За жалбу против решења,закључка или другог акта..................................................................
150.00 дин.
4.За уверења, ако није другачије прописано...................................................................................
100.00 дин.
5.За оверу потписа, преписа или аутентичности рукописа по сваком потпису односно страници.. 100.00 дин.
6.За оверу предмета уговора наосновицу коју чини вредност предмета уговора.......................
0.05%
7.За оверу пуномоћја.........................................................................................................................
150,00 дин.
8.За оверу изјаве сведока по сваком потпису..................................................................................
170.00 дин.
9.За опомену којом се позива на плаћање накнаде.........................................................................
100.00 дин.
10.Излазак службеног лица за оверу потписа изван службених просторија ……….…………… 400,00 дин
11. Разгледање ,преписивање,односно фотокопирање списа из архиве уз присуство архивара ......300,00 дин
Тарифа 2.
1. За издавање извода из матичних књига на домаћем обрасцу ………………………..............
2. За издавање уверења о држављанству..........................................................................................
3. За издавање интернационалних извода и МК..............................................................................
4. За доношење решења о накнадном упису у МК..........................................................................
5. За издавање уверења о слободном брачном
стању и о испуњавању услова за закључење брака.........................................................................

100.00 дин.
100.00 дин.
500.00 дин.
210.00 дин.
420.00 дин

Тарифа 3.
1. За венчање радним даном у службеним просторијама
............................................................ 550,00 дин.
2. За венчање нерадним даном у службеним просторијама
......................................................... 750,00 дин.
3. За венчање ван службених просторија......................................................................................... 10.000.00 дин.
Тарифа 4.
1. За издавање дупликата решења о упису, одјави радње из регистра радњи или дупликата
решења којим је утврђена каква друга промена која се односи на већ уписану радњу у
регистар..........................................................................................................................................

200.00 дин

2. За издавање уверења о чињеницама у регистру радњи,односно чињеницама о којима се
води службена евиденција, а које се односи на приватно предузетништво...........................

200.00 дин

3. Трошкови рада комисије за преглед возила за превоз путника у друмском
саобраћају- такси превоз и издавање решења............................................................................

1000.00 дин

Тарифа 5.
1.За решења којим се одобрава уклањање објекта
а) за индивидуално стамбени............................................................................................................
б) за инвестиционо пословни............................................................................................................
в) трошкови извршења инспекцијског решења о уклањању падају на терет извршеника

1500.00 дин
3000.00 дин
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Тарифа 6.
1.За издавање информације о локацији
а) за индивидуалне стамбене објекте..............................................................................................
б) за стамбено-пословне објекте и промену намене.......................................................................
в) за пословне објекте…....................................................................................................................
г) за инвестиционе објекте (линијски инфраструктурни објекти, антенски стубови и сл.).......
д) за реконструкцију стамбених објеката и за помоћне објекте (гараже,летње
кухиње,оставе и сл.).........................................................................................................................
ђ) за препарцелацију и парцелацију................................................................................................
е) за остале објекте............................................................................................................................

1000.00 дин
2000.00 дин
3000.00 дин
10000.00 дин
500.00 дин
1000.00 дин
1000.00 дин

2.За издавање локацијске дозволе
а) за индивидуалне стамбене објекте..............................................................................................
б) за стамбено – пословне објекте и .промену намене..................................................................
в) за пословне објекте…....................................................................................................................
г) за инвестиционе објекте (линијски инфраструктурни објекти, антенски стубови и сл.)…...
г) за остале објекте............................................................................................................................

2000.00 дин
4000.00 дин
5000.00 дин
10000.00 дин
2000.00 дин

Тарифа 7.
1. За потврду о усклађености урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације са
планским документом, односно урбанистичким планом
а) парцелације и препарцелације......................................................................................................
б) урбанистичког пројекта................................................................................................................

6000.00 дин
8000.00 дин

2. За одређивање земљишта за редовну употребу у посебним случајевима……..................

2000,00 дин

3.За решење о конверзији права коришћења у право својине по парцели………........................

2000,00 дин

Тарифа 8.
1. За издавање грађевинске дозволе за изградњу нових и доградњу постојећих објекта
а) за индивидуалне стамбене објекте..............................................................................................
б) за стамбено-пословне објекте.......................................................................................................
в) за пословне и инвестиционе објекте............................................................................................
г) за остале објекте ............................................................................................................................

3000.00 дин
4000.00 дин
6000.00 дин
2000.00 дин

2. За издавање решења којим се одобрава изградња објеката односно извођење радова
за које се не издаје грађевинска дозвола ...............................................................................

2000.00 дин

3. За издавање накнадне грађевинске и употребне дозволе, накнадног издавања решења о пријави
радова у поступку легализације
а) за индувидуалне стамбене објекте...............................................................................................
б) за стамбено-пословне објекте......................................................................................................
в) за промену намене објекта...........................................................................................................

3000.00 дин
4000.00 дин
3500.00 дин
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г) за инвестиционе и пословне производне објекте ......................................................................
д) за помоћне објекте........................................................................................................................
ђ) за остале објекте............................................................................................................................
е) за економске објекте у пољопривреди........................................................................................

6000.00 дин
1000.00 дин
1000.00 дин
1000.00 дин

Тарифа 9.
1.За пријаву почетка грађења објекта ......................................................................................

500.00 дин

Тарифа 10.
За издавање привремене грађевинске дозволе по чл. 147.
За асфалтне базе, сепарација агрегата, фабрике бетона, самостојећих, анкерисаних
метеоролошких анамометарских стубова висине до 60 м , пречника до 300 м са пратећом
мерном опремом; привремене саобраћајнице, извођење истражних радова на локацији
у циљу посебних услова за израду главног пројекта и за измештање постојећих инсталација ..... 5000.00 дин
Тарифа 11.
1.За издавање потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом
а) за индувидуалне стамбене објекте............................................................................................
б) за стамбено-пословне објекте......................................................................................................
в) за пословне и инвестеционе објекте...........................................................................................
г) за остале објекте............................................................................................................................

1000.00 дин
2000.00 дин
6000.00 дин
2000.00 дин

Тарифа 12.
1.За издавање измењеног решења о локацијској и грађевинској дозволи услед промене инвеститора
и грађевинске дозволе услед промена у току грађења .
а) за индувидуалне стамбене објекте......................................................................................
б) за стамбено-пословне објекте..............................................................................................
в) за промену намене објекта...................................................................................................
г) за пословне и инвестиционе објекте .............................................................................. ....
д) за остале објекте....................................................................................................................

1500.00 дин
2500.00 дин
1500.00 дин
3000.00 дин
1000.00 дин

Тарифа 13.
1.За формирање комисије за технички преглед објекта и издавање употребне дозволе
а) за индивидуалне стамбене објекте...........................................................................................
б) за стамбено-пословне објекте...................................................................................................
в) за пословне и инвестиционе објекте........................................................................................
г) за остале објекте ........................................................................................................................

3000.00 дин
4000.00 дин
6000.00 дин
2000.00 дин

Тарифа 14.
1.За решење о промени намене пољопривредног земљишта
а)за привремену промену намене .................................................................................................
б)за трајну промену намене ..........................................................................................................

2000.00 дин
2500.00 дин
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Тарифа 15.
1.За издавање водних аката
а)за издавање водних услова ...........................................................................................................
б)за издавање водне сагласности ....................................................................................................
в) за издавање водне дозволе ...........................................................................................................

3000.00 дин
4000.00 дин
4000.00 дин

Тарифа 16.
Заштита животне средине
1.Трошкови прегледа пословног простора и издавање решења које врши инспектор
заштите животне средине.......................................................................................................

2500.00 дин

2.За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја .............................................

1500.00 дин

3.За захтев за одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја...........................

1500.00 дин

4.За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја
а) дп 100 м2...................................................................................................................................... 10000.00 дин
б) преко 100 м2 до 1000 м2............................................................................................................. 15000.00 дин
в) преко 1000м2.............................................................................................................................. 20000.00 дин
5.За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања
8000.00 дин
а) до 100 м2 ....................................................................................................................................
12000.00 дин
б) преко 100 м2 до 1000м2.............................................................................................................
в) преко 1000м2................................................................................................................................... 15000.00 дин
6.За ажурирање студије о процени утицаја и то:
а) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја..................................
б) за захтев за давање сагласности на студији о процени утицаја
а) до 100 м2.........................................................................................................................................
б) преко 100 м2 до 1000м2.................................................................................................................
в) преко 1000м2...................................................................................................................................

1500.00 дин
3000.00 дин
5000.00 дин
8000.00 дин

7.За издавање дозволе за управљање отпадом ........................................................................... 15.000.00 дин

4

На основу члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени Гласник РС", бр.
62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 20. став 1. тачка 4, и члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007), члана 81. став 1. Статута општине Тител ("Службени
лист општине Тител", бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008), и члана 4. Закона о прекршајима ("Службени гласник
РС", бр. 101/2005, 116/2008 и 111/2009), Скупштина општине Тител, на седници одржаној 17.12.2012.
године донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) за коришћење
права, предмета и услуга на територији општине Тител и утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови
и начин плаћања локалне комуналне таксе.
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Члан 2.
Обвезник комуналне таксе је физичко и правно лице – корисник права, предмета и услуга за чије
коришћење је овом Одлуком прописано плаћање комуналне таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење
овом Одлуком прописано плаћање комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга.
Члан 4.
Комуналне таксе не плаћају се за коришћење, права, предмета и услуга од стране државних органа и
организација, органа и организација локалне самоуправе и јавних служби које се финансирају из буџета
општине.
II КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члан 5.
Комуналне таксе уводе се за:
Истицање фирме на пословном простору.
Коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора
на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и слично).
Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина.
Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности.
Држање средстава за игру ("забавне игре").
Коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора или друге објекте привременог
карактера.
Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.

Члан 6.
Фирма, у смислу закона, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или
физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа
само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта, плаћа се посебна такса.
Члан 7.
Обвезници комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу дужни су да поднесу пријаву за
утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу најкасније до 15. марта у години за коју
се врши утврђивање комуналне таксе, односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права,
предмета и услуга за које је уведена комуналне такса.
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу
Општинске управе Тител у року од 10 дана од дана настанка промене.
У случају да обвезник комуналне таксе не поднесе пријаву у наведеним роковима, надлежни орган
ће донети решење на основу акта органа који врши упис у регистар као и на основу акатa и података других
надлежних органа.
Члан 8.
Обвезник комуналне таксе је дужан да овлашћеном раднику Општинске управе Тител омогући
контролу података из пријаве на лицу места или утврђивање чињеница, података и околности од значаја за
висину накнаде.
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Члан 9.
Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа утврђена за поједина права, предмете и услуге.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате, висине новчаних казни за законом прописане прекршаје и осталог, примењују се
одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на доходак грађана и
Закона о порезу на добит предузећа.
У свему осталом што није посебно регулисано овом Одлуком примењују се одредбе Закона о
финансирању локалне самоуправе и одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 10.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне прописане
Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореду средстава са тих
рачуна.
Члан 11.
Разрез и наплата комуналне таксе вршиће се преко Одељења за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију Општинске управе Тител, које је дужно да у складу са овом Одлуком врши утврђивање,
контролу, редовну и принудну наплату локалних комуналних такси.
Локална комунална такса утврђује се у различитој висини зависно од врсте делатности, оствареног
прихода, површине и техничко-употребљивих карактеристика објекта, предмета или услуга за које се
плаћају таксе.
Члан 12.
Локална комунална такса се плаћа:
- приликом издавања одобрења за вршење права, коришћење предмета или услуга за које се плаћа
такса,
- приликом регистрације предмета
- на основу решења Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општинске
управе Тител.
Члан 13.
Локални органи, јавне службе и организације које издају одобрење за коришћење предмета, права и
услуга или воде евиденцију о коришћењу предмета, права и услуга за које се плаћа комунална такса дужни
су да по службеној дужности, а најкасније у року од 8 дана, доставе локалној пореској администрацији
Општинске управе акта од значаја за утврђивање и наплату локалне комуналне таксе.
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај таксени
обвезник - правно лице:
1. ако не поднесе пријаву за утврђивање комуналне таксе у прописаном року или ако у пријави наведе
нетачне податке (члан 7. став 1. Одлуке).
2. ако ранији и нови корисник не обавести надлежни орган Општинске управе о промени власништва,
односно права коришћења простора, односно грађевинског земљишта у прописаном року (члана 7.
став 2. Одлуке).
3. ако овлашћеном раднику Општинске управе не омогући контролу података из пријаве на лицу
места или утврђивање чињеница, података и околности од значаја за висину накнаде (члан 8.
Одлуке).
4. ако не исходују одобрење за вршење права, коришћења предмета или услуга.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.
Новчаном казном у висини од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара казниће се таксени обвезник –
предузетник ако учини прекршаје из става 1. овог члана.
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Новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини
прекршаје из става 1. овог члана.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл. лист
општине Тител", бр 3/2010).
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Тител" и
примењиваће се почев од 01.01.2013. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011- 28 /2012-I
Дана: 17.12.2012. године
Тител

Председник СО
Гојко Костић с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1.
За истицање фирме на пословном простору комунална такса се утврђује у годишњем износу и то:
1. Пословна седишта правних лица
- за велика правна лица

50.000,00 динара

2. Пословне јединице правних лица
- за велика правна лица

20.000,00 динара

3. Правна лица и предузетници који обављају делатност
осигурања имовине и лица, пословних банака,
трговине нафтом и дериватима нафте, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде
4. Кладионице, коцкарнице, бинго сале, пружање
коцкарских услуга, ноћни барови и дискотеке

150.000,00 динара
20.000,00 динара

5. Пословна седишта малих и средњих правних лица
и предузетници који имају годишњи приход
преко 50.000.000,00 динара

30.000,00 динара

6. Пословне јединице малих и средњих правних лица
и издвојени пословни простор предузетника
који имају годишњи приход
преко 50.000.000,00 динара

10.000,00 динара

НАПОМЕНА:
1. Фирмом се сматра сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко
лице обавља одговарајућу делатност.
2. Ако се на једном објекти налази више истакнутих фирми истог обвезника, комунална такса се
плаћа само за једну фирму.
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3. Обвезници таксе из овог тарифног броја су: предузећа, пословна удружења, имаоци радњи и
лица која обављају самостална занимања.
4. Комунална такса на фирму плаћа се како за седиште тако и за сваку пословну јединицу на
територији општине Тител.
5. Таксене обавезе из овог тарифног броја ослобођени су државни органи, органи и организације
јединице локалне смоуправе, јавне службе и предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе и чији се материјални трошкови финансирају из буџета општине, основне и средње
школе, установе социјалне заштите, установе здравствене заштите, као и друга правна лица која
се финснсирају из буџета.
6. Обвезник комуналне таксе по овом тарифном броју, за време трајања елементарне непогоде
(пожари, поплаве, и сл.), ратног стања и других околности проузрокованих дејством више силе,
не плаћа комуналну таксу.
7. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се у целости у року од 15 дана од дана уручења
решења којим је разрезана, на уплатни рачун јавних прихода број 840-716111843-35
Тарифни број 2.
За коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и слично) утврђује се комунална такса у висини од 20% таксе за истицање фирме
прописане у тарифном броју 1. таксене тарифе.
НАПОМЕНА:
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја плаћа правно лице, предузетник или физичко лице чија
се фирма истиче и исписује ван пословног простора на објектима и просторијама које припадају
општини Тител.
2. Комунална такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода број 840716112843-42
Тарифни број 3.
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина плаћа
се комунална такса у годишњем износу, и то:
А. За путничке аутомобиле према радној запремини мотора:
1.
2.
3.
4.
5.

Путничка возила до 1150 цм3
Путничка возила од 1151 до 1600 цм3
Путничка возила од 1601 до 2000 цм3
Путничка возила преко 2001 цм3до 3000 цм3
Путничка возила преко 3000 цм3

500,00 динара
1.000,00 динара
1.500,00 динара
2.000,00 динара
3.500,00 динара

Б. За друмска теретна возила:
1. До 2,0 тона
2. Од 2,0 до 5,0 тона
3. Од 5,0 до 12,0 тона
4. Преко 12,0 тона

1.300,00 динара
2.000,00 динара
3.500,00 динара
5.000,00 динара

Ц. Мотоцикле према радној запремини мотора:
1. До 125 цм3
2. Од 126 до 250

200,00 динара
500,00 динара
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700,00 динара
1.000,00 динара
1.300,00 динара

Д. За аутобусе и комбибус по регистрованом седишту
Е. За радна возила без обзира на носивост и тежину

50,00 динара
1.000,00 динара

Ф. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређене врсте терета:
- до 1,0 т носивости
250,00 динара
- од 1,0 до 5,0 т носивости
500,00 динара
- од 5,0 до 10,0 т носивости
750,00 динара
- од 12 до 12,0 т носивости
1.100,00 динара
- преко 12,0 т носивости
1.500,00 динара
Г.

За вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата

1.100,00 динара
1.700,00 динара
2.300,00 динара
2.900,00 динара
3.500,00 динара

НАПОМЕНА:
1. Плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја ослобађају се ватрогасна возила, возила
МУП-а и санитетска возила.
2. Комунал на такса за држање моторних возила умањује се 2% за сваку годину старости
возила, с тим да укупно умањење не може да пређе преко 50% од прописаног износа таксе.
3. Комуналну таксу из овог тарифног броја не плаћају војни и цивилни инвалиди рата са 80% или
више процената телесног оштећења, или код којих постоји телесно оштећење које има за
последицу неспособност доњих екстремитета од 60% или више процената, ако им служе за личне
потребе.“
4. Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила, на уплатни
рачун јавних прихода број 840-714513843-04, приликом регистрације возила.
Тарифни број 4.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности плаћа се комунална такса у дневном износу по сваком целом или започетом квадратном метру
коришћеног простора и то:
1. За кисоске и друге привремене монтажне објекте
2. За постављање 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 м2
- од 10 м2 до 50 м2
- од 50 м2

10,00 динара
50,00 динара
300,00 динара
250,00 динара
200,00 динара
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3. За уређаје и конзерваторе за сладолед, кремове, кокице и
освежавајућа безалкохолна пића
4. За пружање угоститељских услуга испред угоститељских
објеката (терасе, летње баште, изношење столова и сл.)
- за време месних и верских слава и манифестација од
регионалног значаја
5. За постављање шатора за циркусе, забавне и луна
паркове, венчања и сл.
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25,00 динара
8,00 динара
100,00 динара
5,00 динара

6. За постављање шатора за обављање угоститељске
делатности за време прослава

50,00 динара

7. За излагање робе испред трговинских објеката

15,00 динара

8. За продају робе из аутомобила, комбија, тракторске
приколице, камиона и сл.

15,00 динара

9. За остала заузећа

15,00 динара

10. За коришћење јавне површине за изнајмљивање дечјих аутомобила, мотора, возића и сл. такса се
плаћа по возилу дневно и то:
- за дечје аутомобиле и моторе
10,00 динара
- за дечје возиће и сл.
30,00 динара
НАПОМЕНА:
1. Комунална такса по овом тарифном броју обрачунава се и плаћа приликом добијања решења
надлежног органа Општинске управе о одобравању коришћења простора на јавној површини.
2. Комуналну таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета
општине Тител, организатори манифестација када је покровитељ Скупштона општине Тител и јавна
предузећа и службе чији је оснивач Општина Тител, на јавним површинама које су им поверене на
управљање, коришћење или одржавање.
3. Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за коришћење јавне површине за потребе
хуманитарних, невладиних организација и удружења грађана за изложбе и друге традиционалне
манифестације.
4. Комуналну таксу по овом тарифном броју не плаћају грађани општине Тител који продају
пољопривредне производе које су сами произвели, под услово да их продају испред своје куће.
Такса се плаћа за продају туђих производа и продају својих производа испред туђе куће.
5. Комунална такса из тачке 4. ове тарифе, за уплату коришћења у трајању од непрекидно 6 месеци и
дуже, умањује се за 30 %.
6. Ако се поред штампе, књига и других публикација , производа старих и уметничких заната и домаће
радиностио продаје и нека друга роба, онда се такса плаћа у целокупно прописаном износу из овог
тарифног броја.
7. Орган Општинске управе надлежан за издавање одобрења за коришћење јавне површине дужан је
да локалној пореској администрацији достави један примерак одобрења за коришћење јавне
површине са подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, жиро рачун и адресу
седишта правног лица;
- за физичка лица – предузетнике, порески идентификациони број, матични број, жиро рачун , број
личне карте, адресу становања и седиште радње.
8. Комунална такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода број 840741531843-77.
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Тарифни број 5.
За држање средстава за забавне игре (забавне игре на рачунарима, флипери, билијар и сл.) плаћа се
комунална такса дневно, и то:
-

по апарату за забавне игре (забавна игра на рачунарима,
флиперима, билијарима, стоном фудбал и сл.)
по апарату за игру на срећу

30,00 динара
50,00 динара

НАПОМЕНА:
1. Обвезник комуналне таксе из овог тарифног броја је корисник простора (правно лице или
предузетник – физичко лице), у коме се држе апарати за забавне игре.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава – апарата за забавну игру локалној
пореској администрацији Општинске управе, која врши утврђивање обавезе по овом тарифном
броју.
Пријава садржи име и презиме корисника простора, односно назив правног лица, адресу, врсту,
марку, тип и серијски број апарата и време држања апарата. Пријава се подноси у року од 10 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке, односно дана почетка коришћења апарата.
3. Комуналну таксу из овог тарифног броја не плаћају спортска друштва и клубови.
4. Комунална такса по овом тарифном броју уплаћује се месечно до 15. у месецу за предходни месец
на уплатни рачун јавних прихода број 840-714572843-29
Тарифни број 6.
За коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења, плаћа се комунална такса у дневном износу за сваки шатор, камп приколицу или
други објекат у износу од 150,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја плаћа корисник површине за постављање кампова,
шатора и других сличних објеката.
2. Комуналну таксу наплаћује Општинска управа.
3. Кумунална такса по овом тарифном броју се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода број
840-741533843-91.
Тарифни број 7.
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова,
раскопавања, депоновања грађевинског и другог материјала, постављање монтажних скела и др. утврђује се
комунална такса у днавном износу и то:
1. при изградњи, реконструкцији и адаптацији
грађевинског објекта по метру квадратном

3,00 динара

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју се неће наплаћивати:
- при изградњи објеката за 6 месеци
- при реконструкцији објеката 3 месеца
- при адаптацији објеката један месец
У колико заузеће јавне површине захтева забрану кретања возила и пешака, као и паркирања
возила, по метру квадратном наплаћује се такса од 6,00 динара по метру квадратном.
2. - при раскопавању по метру дужном

6,00 динара
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- при раскопавању јавних површина за
инфраструктурне инвестиције дужине преко
1000 метара,
3. за заузеће јавне површине за грађевинска возила
и машине, по машини – возилу
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0,30 динара
300,00 динара

НАПОМЕНА:
1. Наплату комунакне таксе врши надлежни орган Општинске упрве приликом издавања одобрења
за коришћење јавне површине, сразмерно времену коришћења, односно дужини трасе.
2. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за заузимање јавне површине за потребе
хуманитарних и невладиних организација као и од инвеститора који граде грађевинске објекте
за потребе просвете, социјалне и здравствене заштите, друштвене бриге о деци, културе и
физичке културе.
3. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање
јавне површине врши због реконструкције коловоза, тротоара или друге саобраћајне површине.
4. Такса из овог тарифног броја уплаћује се на уплатни рачун јавних
прихода број 840-741535843-08.
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На основу члана 14. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 46/95,
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 29. тачка 7. Статута општине Тител („Сл.
лист општине Тител“, бр. 3/02, 1/05 и 18/08), Скупштина општине Тител на седници одржаној дана
17.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се локације аутобуских стајалишта за линијски превоз путника на
територији општине Тител као и начин одређивања новог и укидање постојећег аутобуског стајалишта.
Члан 2.
Аутобуско стајалиште у смислу члана 1. ове Одлуке јесте уређен простор поред коловоза, односно
означени простор на коловозу на којима се заустављају аутобуси ради укрцавања и искрцавања путника и
пртљага.
II УСЛОВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ
Члан 3.
Локација аутобуског стајалишта се одређује односно укида на основу потреба јавног превоза
путника.
Поступак за одређивање односно укидање аутобуског стајалишта покреће се подношењем захтева
од стране заинтересованих правних или физичких лица (у даљем тексту: Странка).
Члан 4.
Поступак за утврђивање оправданости захтева из члана 3. став 2. ове Одлуке спроводи надлежни
орган Општинске управе општине Тител.
Поступак за утврђивање оправданости захтева из става 1. овог члана спроводи се путем анализе која
садржи:
− превозне потребе путника,
− факторе безбедности саобраћаја,

17. децембар 2012. год.
−
−
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број: 21

страна 457.

промену нивоа услуге на посматраној траси,
техничке могућности.

Члан 5.
Ако надлежни орган у поступку из члана 4. ове Одлуке прихвати захтев странке, надлежни орган
Општинске управе општине Тител покренуће поступак за измене и допуне Одлуке о аутобуским
стајалиштима на територији општине Тител.
Надлежни орган наложиће управљачу пута да у складу са изменама из става 1. овог члана предузме
потребне радње у циљу планирања, изградње и одржавања нових стајалишта односно уклањања постојећих.
III ОДРЕЂИВАЊЕ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА
Члан 6.
У насељу Тител стајалишта се одређују на следећим локацијама:
− Главна улица испред кућног броја 68,
− Главна улица испред кућног броја 152,
− Главна улица испред кућног броја 220,
− Главна улица испред кућног броја 65,
− Главна улица испред кућног броја 125,
− Главна улица испред кућног броја 209,
− Змај Јовина улица испред зграде „Војводина“ и преко пута.
У насељу Лок стајалишта се одређују на следећој локацији:
− У центру насеља испред православног Храма.
У насељу Вилово стајалишта се одређују на следећим локацијама:
− У центру насеља код Поште,
− У центру насеља код православног Храма,
− У улици Жељезничка испред кућног броја 8 на изласку из насеља, са обе стране пута,
− У улици 22. Октобра, код Основне Школе.
У насељу Гардиновци стајалишта се одређују на следећим локацијама:
− У улици Маршала Тита испред кућног броја 69 са обе стране пута,
− У улици Маршала Тита испред „Поште“ у центру насеља,
− У улици Маршала Тита испред кућног броја 2.
У насељу Шајкаш стајалишта се одређују на следећим локацијама:
− У улици Петра Драпшина испред кућног броја 14 са обе стране пута,
− У улици Николе Тесле испред православног Храма,
− У улици Николе Тесле испред предшколске установе,
− У улици Николе Тесле испред кућног броја 62,
− У улица Николе Тесле, код раскрснице са улицом Ивањичком са обе стране пута,
− У улици Николе Тесле испред кућног броја 79,
− У улици Николе Тесле испред пословног центра „Базар“,
− У улици Николе Тесле код кућног броја 4а,
− У улици Вељка Влаховића преко пута пословног центра „Базар“.
У насељу Мошорин стајалишта се одређују на следећим локацијама:
− На локалном путу Шајкаш – Мошорин у непосредној близини споменика Илије Нештину, са обе
стране пута,
− У улици Книћаниновој испред кућног броја 19 са обе стране пута,
− У улици Лазе Костића испред кућног броја 37,

страна 458.
−
−
−
−
−

број: 21

Службени лист општине Тител
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У улици Лазе Костића испред кућног броја 16,
У улици Јовановићевој испред кућног броја 33 са обе стране пута,
У улици Јовановићевој испред кућног броја 13 са обе стране пута,
У улици Косовској, на углу са улицом Светозара Милетића,
На крају улице Светозара Милетића (нова окретница) испред кућног броја 169 за оба правца.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању аутобуских стајалишта у
насељеним местима општине Тител („Службени лист општине Тител“, број 3/97, 8/03, 5/05, 7/05 и 1/08) као
и Одлука о превозу у друмском саобраћају („Службени лист општине Тител“, бр.11/99, 2/00, 7/00, 1/01,
17/01, 4/04, 11/04 и 1/07).
Члан 8.
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: 011-23/2012-I
Дана: 17.12.2012.године
Тител

Председник СО
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 1. члана 2. и члана 9. а у вези члана 7. Закона о платама у државним органима и
јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/111 и 99/11), члана 2. и 5.
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у
државним органима („Службени гласник РС“ број 44/2008) члана 29. и члана 81. Статута општине Тител
(„Службени лист општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина општине Тител на седници
одржаној дана 17.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА НАГРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА, ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И
ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
У Одлуци о платама, додацима, накнадама, наградама и другим примањима изабраних, именованих
лица одборника Скупштине општине и чланова радних тела у органима општине Тител, („Службени лист
општине Тител“ број 11/10 и 14/12), у члану 23, став 1, мења се и гласи:
„Одборник скупштине општине Тител, изузев одборника који професионално обавља функцију у органима
општине Тител, има право на одборнички додатак у висини 25% од просечне месечне нето зараде по
запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике, увећано за припадајуће порезе и доприносе.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“ а
примењиваће се од 1. јануара 2013. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011- 31/2012-I
Дана: 17.12.2012. године
Тител

Председник СО
Гојко Костић, с.р.

17. децембар 2012. год.

Службени лист општине Тител

број: 21

страна 459.
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На основу члана 59. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 58. и 81. Статута Општине Тител, („Службени лист Општине Тител“, број: 3/2002,
1/2005 и 18/2008), Скупштина општине на седници одржаној дана 17.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
У Одлуци о организацији општинске управе општине Тител („Службени лист општине Тител“ број
14/2012), у члану 7. додаје се нови став 3. и гласи:
„У оквиру основних организационих јединица – Одељења, могу се организовати ниже унутрашње
организационе јединице као службе и одсеци.“
Члан 2.
У члану 8. став 1. после алинеје „- послови инвалидско-борачке заштите, остваривања права
избеглих, расељених и прогнаних лица;“ додаје се нова алинеја која гласи: „ – послови планирања одбране,
израде и руковања плановима одбране;“.
Члан 3.
У члану 10. став 1. после алинеје „послови који су поверени општини од стране Републичек
агенције за привредни регистар“ додају се нове алинеје и гласе:
„ - имовинско – правни послови;
- послови ванредних ситуација;
- послови локално - економског развоја, инвестица, израде пројектне документације, праћења
пројеката, сарадње са покрајинским и републичим органима, невладиним организацијама,
међуопштинска и прекогранична сарадња у области локално-економског развоја;“.
У алинеји „- послови везани за привредне делатности који су поверени општини (индустрија,
пољопривреда, рурални развој, локални економски развој...) бришу се речи „локални економски развој“.
Члан 4.
У члану 21. став 3. реч „заменике“ замењује се речју „помоћнике“.
После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„Нижим унутрашњим организационим јединицама службама и одсецима руководе шефови службе,
осносно одсека, које распоређује начелник општинске управе.“
Досадашњи став 5. и 6. постају став 6. и 7.
У новом ставу 6. после речи „руководиоци одељења и служби“ додају се речи „односно шефови
служби и одсека“.
После става 7. додаје се нов став 8. који гласи:
„Шефови служби односно одсека, одговарају руковидиоцу одељења и начелнику општинске управе
за свој рад и за законит и благовремен рад ниже унутрашње организационе јединице којом руководе“.
Члан 5.
У члану 22. став 1. реч „заменике“ замењује се речју „помоћнике“.
Члан 6.
Начелник општинске управе, ускладиће акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места са изменама и допунама у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
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- 30/2012-I
Дана: 17.12.2012.године
Тител

Председник СО
Гојко Костић, с.р.

страна 460.

број: 21

Службени лист општине Тител
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На основу члана 29.став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ број 72/2009 и 52/2011),члана 2.став 2.Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи
предшколских установа и акта о мрежи основних школа(„Службени гласник РС“број 80/2010) и члана
29.став 1. тачка 7.Статута општине Тител(„Службени лист општине Тител“ број 3/02,1/05 и 18/2008),
Скупштина општине на седници одржаној 17.12.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
о мрежи Предшколске установе
„Плави чуперак „ Тител
Члан 1.
Одлуком о мрежи Предшколске установе „Плави чуперак“ Тител (у даљем тексту:Одлука),
утврђује се врста, број и просторни распоред објеката који испуњавају услове за обављање делатности
предшколског васпитања и образовања на територији општине Тител.
Члан 2.
Мрежу Предшколске установе „Плави чуперак „ Тител чине:
- дечији вртићи (у седишту установе и издвојеним одељењима ван седишта установе).
Члан 3.
Основе програма предшколског васпитања и образовања садрже:
-основе програма неге и васпитања деце узраста од 1 до 3 године старости,
- основе програма предшколског васпитања о образовања деце од 3 године до поласка у основну школу
,укључујући и основе припремног предшколског програма.
Предшколски програм остварује се у току радне године од 1.септембра текуће године до 31.августа
наредне године.
Члан 4.
Табеларни преглед мреже Предшколске установе „Плави чуперак„ Тител , саставни је део ове
Одлуке.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о мрежи дечијих вртића са седиштем на
територији општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 2/2006).
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“ .
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011- 29 /2012-I
Дана: 17.12.2012. године
ТИТЕЛ

Председник
Гојко Костић, с.р.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД МРЕЖЕ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК“ ТИТЕЛ
Назив предшколске
установе седиштаодељења
ПУ
„Плави чуперак“
Тител
Централни објекат
- издвојена
одељења-објекти

Адреса

Програм рада установе

Доситејева бб

Целодневни полудневни
ПППрограм

Горњи Тител

Главна 130

Полудневни, ПППрограм

Лок

Бранка Радичевића 12

Полудневни, ПППрограм

Тител

17. децембар 2012. год.

Службени лист општине Тител

Вилово
Гардиновци

22 Октобра

број: 21

страна 461.

Полудневи,
ПППрограм

Шајкаш

Светозара Милетића 20
Николе Тесле 75

Мошорин
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На основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
81/09 и 24/11) и члана 29. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/02, 1/05 и 18/08),
Скупштине општине Тител на својој седници од 17.12.2012.године, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени
лист општине Тител" бр. 1/2010 и 12/2011) у члану 13. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
"Накнада за разлику у површини између објекта који се гради и легално изграђеног објекта који се
руши не може бити мања од 40% накнаде утврђене за изградњу новог објекта према мерилима за обрачун
за ту локацију, односно зону."
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 2.
У члану 16г. речи: "30. јуна 2012. године" замењују се речима: "30. јуна 2013. године".
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Тител".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНАТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-25/2012- I
Дана: 17.12.2012. године
Тител

Председник:
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана
29. и 81. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број: 3/02 1/05 и 18/08), Скупштина
општине Тител на седници одржаној 17.12.2012 године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о висини услуга и накнада ЈП
„Простор“ Тител
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о висини услуга и накнада
ЈП „Простор“Тител, број: 486/12, коју је донео Управни одбор ЈП „Простор“Тител, на седници одржаној
дана 28.11.2012. године.

страна 462.

број: 21

Службени лист општине Тител

17. децембар 2012. год.

II
Одлука из тач. I је саставни део овог Решења .
III
Oвo решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Tител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-24 /2012-I
Дана:17.12.2012.године
Тител

Председник скупштине
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 5. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Простор" ("Службени лист општине
Тител" бр. 2/96, 2/97, 3/98, 3/00, 5/02) и члана 21. Статута ЈП "Простор" бр. 80/2000 и измене бр. 185/2002,
Управни одбор на седници одржаној 28.11.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ВИСИНИ УСЛУГА И НАКНАДА ЈП "ПРОСТОР" ТИТЕЛ
Члан 1.
У Одлуци о висини услуга и накнада ЈП "Простор" Тител ("Службени лист општине Тител" бр.
7/12) у члану 1. став 1. додаје се тачка 12. која гласи:
"12. годишњу накнаду за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног
пута."
Члан 2.
У члану 2. став 1. иза речи "за постављање водова и инсталација у трупу пута и заштитном појасу
пута," додају се речи: "за прикључење прилазног пута на јавни пут,".
У члану 2. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
"За издавање услова за прикључење прилазног пута који користе стамбени објекти на јавни пут, не
плаћа се накнада."
Члан 3.
Поглавље "3. НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ПРИЛАЗНОГ ПУТА НА ЈАВНИ ПУТ" и члан 5.
бришу се.
Члан 4.
Иза члана 8. додаје се нови члан 8а. који гласи:
"За постављање водова, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на
општинским путевима и улицама, односно на другом земљишту којим управља ЈП "Простор", установљава
се право службености о чему се закључује уговор.
За установљено право службености плаћа се годишња накнада у износу од 25,00 дин по метру
постављених водова."
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности од стране Скупштине општине Тител и
објављивању у «Службеном листу општине Тител».
Управни одбор
Јавног предузећа "Простор" Тител
Број: 486/12
Дана: 28.11.2012. год.
Тител

Председник:
Мирко Дринић,с.р.

17. децембар 2012. год.

Службени лист општине Тител

број: 21

страна 463.
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС“ број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 4. Уредбе о начину и контроли
обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 5/2006) и члана 29. и 81.
Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/02, 1/05 и 18/08) Скупштина општине
Тител на седници одржаној 17.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања Јавног предузећа „Простор“ Тител за 2013. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП „Простор“ Тител за 2013. годину.
II
Програм пословања из тач. I је саставни део овог Решења и неће се објавити у „Службеном листу
општине Тител“.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-5/2012-I
Датум:17.12.2012. године
Тител

Председник СО
Гојко Костић, с. р.
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На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС, бр. 72/09, 8/09
исправка 64/10 - Одлука УС и 24/2011. и члана 29. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/02, 1/05 и 18/08), Скупштина општине Тител, је на седници одржаној 17.12.2012. године,
донела
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ ТИТEЛ
I
Образује се Kомисија за планове Општине Тител.
II
Задатак ове Комисије је обављање стручних послова у поступку израде и спровођења планских
докумената, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе Скупштине општине
Тител.
III
Комисија за планове има председника и шест чланова.
У Комисију за планове именују се:
1. Божић Драган, мр.фармације
2. Вања Вукадиновић дипл.инж.арх.
3. Бранислава Топрек, дипл.инж.арх.
4. Душан Миличић, дипл.екон.

IV
председник
члан – представник Министарства
члан – представник Министарства
члан

страна 464.

број: 21

Службени лист општине Тител

5. Анка Митрић, дипл.инж.грађ.
6. Владимир Соро, дипл.инж.пољ.
7. Шандор Силвестер, геометар

17. децембар 2012. год.

члан
члан
члан

V
Мандат председника и чланова Комисије траје 4 (четири) године.
VI
Комисији припада накнада за стручни рад која се обезбеђује из средстава буџета.
VII
Стручне и административне послове за рад Комисије обавља секретар Комисије Олгица Грилец Тот,
дипл.правник.
VIII
Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење број 02-05/2008-I од 25.02.2008. године

Тител“.

IX
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02 - 80/2012-I
Дана: 17.12.2012 године
Тител

Председник
Гојко Костић с.р.
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На основу члана 29. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“,
бр. 03/02, 1/05 и 18/08), Скупштина општине Тител на седници одржаној дана 17.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
I
Разрешава се дужности председника Комисије за спровођење поступка јавног надметања за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, Владимир Соро из Титела, због подношења оставке.
II
Душан Миличић из Новог Сада, именује се за председника Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-77-1/12- I
Дана: 17.12.2012. године
Тител

Председник СО
Гојко Костић, с.р.

17. децембар 2012. год.

Службени лист општине Тител

број: 21

страна 465.
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На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/09) и члана 10.
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 89/10), члана 29. и
члана 81. став 1. Статута Општине Тител („Сл. лист општине Тител“ бр. 3/02, 1/05 и 18/08), Скупштина
Општине Тител на седници одржаној 17.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и
чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Тител
I
У Решењу о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског
штаба за ванредне ситуације Општине Тител, („Сл. лист општине Тител бр. 14/2012), у тачки I, подтачке
11., 12., 13. и 19. мењају се и гласе:
11. Игор Ћурувија
12. Петар Дукић
13. Мр Ивана Милинов
19. Др Невена Кнежић

- ЈП „Простор“
- ЈКП „Комуналац“
- ЈП „Тителски брег“
- Дом здравља Тител

II
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Тител''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02 – 79/2012-I
Дана: 17.12.2012. године
Тител

Председник скупштине
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 12. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и 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 3/2002, 1/2005 и 18/08),
Скупштина општине Тител на седници одржаној 17.12.2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора ЈП „Простор“ Тител
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан Управног одбора
Титела, представник запослених.

ЈП „Простор“ Тител, Игор Ћурувија из

II
За члана Управног одбора ЈП „Простор“ Тител, именује се Слободанка Вељковић-Матијашевић из
Титела, представник запослених.
III
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-75-1/2012-I
Дана: 17.12.2012.године
Тител

Председник скупштине
Гојко Костић,с.р.

