СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА XLVIII

ТИТЕЛ, 18. ОКТОБАР 2013. ГОДИНЕ

На основу члана 29. тачка 7. Статута
1
општине Тител („Службени лист општине Тител“
бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008) Скупштина општине
Тител, на 13. седници, дана 18.10.2013. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
Приступа се доношењу Статута општине
Тител.
Члан 2.
Статутом општине Тител уредиће се, у
складу са одредбама закона којом се уређује
локална самоуправа, следећа питања: права и
дужности општине Тител и начин њиховог
остваривања; службени језик и писмо; симболи и
њихова употреба; празници; награде и признања;
финансирање остваривања надлежности општине
Тител; број одборника Скупштине општине;
организација и рад органа и служби и њихових
радних тела; начин управљања грађана пословима
из надлежности општине Тител; оснивање и рад
месних заједница; услови за покретање грађанске
иницијативе; јавност рада органа општине Тител;
сарадња и удруживање са другим јединицама
локалне самоуправе у Републици Србији и
одговарајућим територијалним заједницама и
јединицама локалне самоуправе у другим државама,
у оквиру спољне политике Републике Србије; начин
остваривања заштите права и интереса општине
Тител; оснивање савета за међунационалне односе;
врсте аката које доносе органи општине Тител у
остваривању послова из своје надлежности и начин
њиховог објављивања; промена Статута општине
Тител и друга питања од значаја за општину Тител.
Члан 3.
Образује се Комисија за израду Статута
општине Тител (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Љиљана Чонкић, председник,
2. Милан Тодоровић, члан,
3. Јелена Бранков,члан,
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4. Весна Кнежевић,члан,
5. Бранислав Блажевић,члан.
За секретара Комисије одређује се Олгица
Грилец Тот.
Члан 4.
Задаци Комисије су да:
‐ донесе Пословник о начину рада,
‐ припреми текст Нацрта Статута општине Тител
и достави га Општинском већу на разматрање у
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке,
‐ спроведе јавну расправу на начин и по поступку
који утврди Општинско веће,
‐ сачини извештај о спроведеној јавној расправи,
‐ припреми текст Предлога Статута општине
Тител и достави га Општинском већу на
утврђивање.
Секретар Комисије обавља стручне и
административне послове за потребе Комисије и
учествује у њеном раду без права одлучивања.
Члан 5.
Председник, чланови и секретар Комисије
имају право на накнаду у висини коју посебним
актом утврди Председник општине.
Члан 6.
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: 011-43/2013-I
Дана: 18.10. 2013. године
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

страна 209.

број: 9

Службени лист општине Тител

2

На основу члана 28. став 2. Закона о јавноj
својини („Службени гласник Републике Србије“
бр.72/2011), члана 29. тачка 7. и члана 81. став 1.
Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008)
Скупштина општине Тител, на 13. седници, дана
18.10. 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
ТИТЕЛ НАДЛЕЖНОГ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ И
ПРЕДЛАГАЊЕ АКАТА О ПРИБАВЉАЊУ И
РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ OПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се надлежност
органа општине Тител за одлучивање о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Тител, покретање поступка
прибављања и располагања стварима у јавној
својини, припремање аката у вези са
прибављањем и располагањем и друга питања у
складу са одредбама закона којим се уређује јавна
својина.
Члан 2.
Скупштина општине:
1) одлучује о прибављању непокретности у
јавну својину општине Тител;
2) одлучује о отуђењу непокретности из јавне
својине општине Тител;
3) одлучује о давању на коришћење, преносу
права коришћења, укључујући и размену,
непокретности у јавној својини општине
Тител;
4) одлучује
о
давању
на
коришћење
непокретности одузете у складу за законом
којим се уређује јавна својина, као и
непокретности које општина Тител стекне
наслеђем, поклоном или једностраном
изјавом воље или на други законом одређен
начин;
5) доноси одлуку о улагању у капитал јавног
предузећа или друштва капитала чији је
оснивач;
6) доноси пропис којим уређује критеријуме и
поступак давања станова у закуп и њихове
куповине и додељивања стамбених зајмова
запосленима у органима општине Тител;
7) доноси пропис којим уређује
висину
закупнине за пословни простор и станове
које издаје у закуп;
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8) доноси пропис којим уређује изградњу и
давање у закуп станова у јавној својини
намењених за социјално становање, у складу
са законом којим се уређује социјално
становање;
9) обавља и друге послове на основу закона
којим се уређује јавна својина, за које није
одређен други орган општине Тител.
Члан 3.
Општинско веће:
1) доноси одлуку о покретању поступка
прибављања и располагања непокретностима
у јавној својини општине Тител;
2) утврђује предлог акта о прибављању
непокретности у јавну својину општине
Тител;
3) утврђује
предлог
акта
о
отуђењу
непокретности из јавне својине општине
Тител;
4) утврђује предлог решења Скупштине
општине о давању непокретности у јавној
својини општине Тител на коришћење (са
накнадом или без накнаде) другом носиоцу
јавне својине, укључујући и размену
непокретности;
5) утврђује предлог акта о улагању у капитал
јавног предузећа или друштва капитала чији
је оснивач општина Тител;
6) одлучује о давању у закуп непокретности у
јавној својини општине Тител;
7) одлучује
о
заснивању
хипотеке
на
непокретностима у јавној својини општине
Тител;
8) врши распоред службених зграда и
пословних просторија у својини општине
Тител;
9) одлучује о прибављању у јавну својину
општине Тител покретних ствари веће
вредности;
10) одлучује о отуђењу из јавне својине
општине Тител покретних ствари веће
вредности;
11) одлучује о залагању покретних ствари у
јавној својини општине Тител веће
вредности;
12) одлучује о прибављању и располагању
возилима у јавној својини општине Тител,
без обзира на њихову вредност.
Покретним стварима у јавној својини
општине Тител веће вредности сматрају се ствари
за чије прибављање се примењују одредбе закона
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којима се уређују јавне набавке (укључујући и
јавне набавке мале вредности).

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Члан 4.
Председник општине:
одлучује о распореду службених просторија
које користе органи општине Тител;
уређује начин коришћења возила у јавној
својини која служе за потребе органа
општине Тител;
одлучује
о
давању
пригодних
и
протоколарних поклона представницима
међународних
организација,
државним,
покрајинским или локалним функционерима
приликом
службене
посете
органима
општине Тител, у складу са законом и
одлуком о буџету;
одлучује о набавци пригодних поклона
приликом посета представника органа
општине Тител које обављају у вршењу
својих функција;
закључује уговоре о прибављању и
располагању стварима у јавној својини
општине Тител на основу одлуке надлежног
органа општине Тител;
именује комисије за спровођење поступка
прибављања, отуђења или давања у закуп
ствари у јавној својини;
обавља и друге послове у складу са законом,
Статутом општине или на основу одлуке
надлежног органа општине Тител.

Члан 5.
Општинска
управа
унутрашња
организациона јединица надлежна за имовинскоправне послове, припрема нацрте и предлоге
аката које доносе органи општине Тител у
поступцима
прибављања
и
располагања
средствима у јавној својини општине Тител, стара
се објављивању јавног огласа и обавља стручне и
административне послове за органе општине
Тител и њихова радна тела.
Нацрти и предлози аката из става 1. овог
члана припремају се на основу предлога
надлежног органа општине Тител, по службеној
дужности или на иницијативу јавног предузећа,
установе или организације чији је оснивач
општина Тител.
Члан 6.
Уговори о прибављању и располагању
непокретностима у јавној својини општине Тител
закључује се по претходно прибављеном
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мишљењу Општинског јавног правобранилаштва
општине Тител, односно другог органа или лица
одређеног одлуком Скупштине општине за
обављање послова правне заштите имовинских
права и интереса општине Тител.
Мишљење из става 1. овог члана доставља
се тражиоцу у року од 30 дана од дана пријема
захтева за његово давање.
Примерак закљученог уговора из става 1.
овог члана доставља се Општинском јавном
правобранилаштву општине Тител, односно
другом органу или лицу коме су одлуком
Скупштине општине поверени послови правне
заштите имовинских права и интереса општине
Тител, у року од 15 дана од дана закључења
уговора.
Члан 7.
Општинско јавно правобранилаштво,
односно други орган или лице одређено одлуком
Скупштине општине за обављање послова правне
заштите имовинских права и интереса општине
Тител, дужно је да поднесе тужбу за поништење
уговора из члана 6. ове одлуке уколико је
закључен без претходно прибављеног мишљења
или суротно датом мишљењу у року утврђеном
законом којим се уређује јавна својина.
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- 42/2013-I
Дана: 18.10.2013. године
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 20. тачка 27) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 129/2007), члана 29. тачка
7. и члана 81. став 1. Статута општине Тител
(„Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002,
1/2005 и 18/2008), а у вези са чланом 39. Закона о
јавној својини („Службени гласник Републике
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Србије“ бр. 72/2011) Скуптшина општине Тител,
на 13. седници, дана 18.10. 2013. године, доноси
ОДЛ УКУ
О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
ПРАВА И ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
Послови правне заштите права и интереса
општине Тител, до оснивања општинског јавног
правобранилаштва, поверавају се правном или
физичком лицу које испуњава законске услове за
поступање пред судским и другим органима и
које је уписано у одговарајући регистар.
Лице из става 1. овог члана, поред послова
заступања, даје мишљења и предузима друге мере
и радње у складу са законом којим се уређује
јавна својина.
Члан 2.
Овлашћује се Председник општине да, у
складу са законом којим се уређују јавне набавке,
изабере лице које ће обављати послове правне
заштите права и интереса општине Тител и
закључи уговор о обављању наведених послова.
Уговором из става 1. овог члана уређују
се међусобна права и обавезе и утврђује период
за који се закључује.
Члан 3.
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- 40/2013-I
Дана: 18.10.2013.године
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с. р.

општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008)
Скупштина општине Тител, на 13. седници, дана
18.10. 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА И ОРГАНИЗОВАЊУ
ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
У
Одлуци
о
мерама
заштите
пољопривредног земљишта и организовању
пољочуварске службе на подручју општине Тител
(„Службени лист општине Тител“ бр. 8/2011) у
члану 6. после става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:
„Организација и рад пољочуварске
службе уређује се актом Општинског већа.“
Досадашњи ставови 3. и 4. бришу се.
Члан 2.
После члана 6. додају се нови чланови 6а
и 6б који гласе:
„Члан 6а
Послови пољочуварске службе поверавају
се јавном предузећу чији је оснивач општина
Тител или организацији регистрованој за
обављање ове делатности.
Поверавање послова организацији из
става 1. овог члана врши Председник општине на
период до једне године, у складу са законом
којим се уређују јавне набавке.“
„Члан 6б
Пољочуварска служба има руководиоца
кога именује Председник општине на мандатни
период до једне године.
Руководилац
пољочуварске
службе
координира
активности
на
заштити
пољопривредног земљишта са овлашћеним
лицима носиоца послова пољочуварске службе и
одговоран је за законито и наменско коришћење
средстава и опреме које за рад пољочуварске
службе обезбеђује општина Тител.
Актом
о
именовању
руководиоца
пољочуварске службе ближе се уређују његова
права и обавезе и утврђује накнада за његов рад.“
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На основу члана 28. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 62/2006, 65/2008 и
41/2009), члана 29. тачка 7. и члана 81. став 1.
Статута општине Тител („Службени лист

18. октобар 2013. год.

гласе:

Члан 3.
У члану 7. додају се ставови 2. и 3. који

„Годишњи програм доноси Општинско
веће најкасније до 10. децембра текуће године за
наредну годину.

18. октобар 2013. год.

Службени лист општине Тител

Општинско
веће доноси годишњи
програм у року као у ставу 2. овог члана ако није
основано јавно предузеће, већ ће послови
пољочуварске службе путем уговорног односа
бити поверени организацији регистрованој за
обављање ове делатности.
Годишњим програмом утврђује се период
заштите, број пољочувара, опрема за рад и друга
питања
од
значаја
за
функционисање
пољочуварске службе и остваривање заштите
пољопривредног земљишта.“
Члан 4.
У члану 16. став 4. речи: „период од
четири“ замењују се речима: „на мадатни период
до једне“.
Члан 5.
У члану 19. речи: „органа надлежног“
замењују се речима: „унутрашње организационе
јединице надлежне“.
Члан 6.
Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21.
Општинско веће ће у року од 60 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке донети акт
којим ће се уредити организација и рад
пољочуварске службе.“
Члан 7.
После члана 21. Додаје се нови члан 21а
који гласи:
„Члан 21а
Председник општине ће најкасније до 31.
јануара расписати јавни оглас за избор
организације којој ће се за ту годину поверити
послови заштите пољопривредног земљишта од
пољске штете и организовања пољочуварске
службе.“
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: 011-38/2013-I
Дана: 18.10. 2013.године
Ти тел
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

број: 9

страна 212.

5

На основу члана 34. и члана 81. став 1.
Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008)
Скупштина општине, на 13. седници, дана 18.10.
2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТИТЕЛ
Члан 1.
У Одлуци о образовању радних тела
Скупштине општине Тител („Службени лист
општине Тител“ бр. 19/2008 и 10/2010) у члану 9.
речи: „припрема Нацрт Статута општине и акта о
промени Статута општине, припрема Предлог
Статута и доставља га Скупштини на разматрање
и усвајање“ бришу се.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-39/2013-I
Дана: 18.10. 2013. године
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић,с.р.

6

На основу члана 29. тачка 19. и члана 81.
став 1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008) и
члана 4. Одлуке о наградама и признања општине
Тител („Службени лист општине Тител“ бр.
14/2001) Скупштина општине Тител, на 13.
седници, дана 18.10. 2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
I
Разрешава се Комисија за доделу награда
и признања општине Тител у саставу:
1. мр Драган Божић из Шајкаша, председник,
2. Јадранка Пешти из Титела, члан,
3. Гојко Костић из Титела, члан,

страна 213.

број: 9

Службени лист општине Тител

4. Владимир Соро, члан,
5. Коста Панић из Вилова, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-38/2013-I
Дана: 18.10.2013.
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 29. тачка 19. и члана 81.
став 1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008) и
члана 4. Одлуке о наградама и признањима
општине Тител („Службени лист општине Тител“
бр. 14/2001) Скупштина општине Тител, на 13.
седници, дана 18.10. 2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2013. ГОДИНУ
I
Именује се Комисија за доделу награда и
признања општине Тител за 2013. годину, у
саставу:
6.
7.
8.
9.
10.

Драган Божић из Шајкаша, председник,
Јадранка Пешти из Титела, члан,
Гојко Костић из Титела, члан,
Владимир Соро, члан,
Коста Панић из Вилова, члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-50/2013-I
Дана: 18.10.2013.
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић,с.р.

18. октобар 2013. год.
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На основу члана 29. тачка 19. и члана 81.
став 1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“, бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008) и
члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(„Службени лист општине Тител“ бр. 5/2009),
Скупштина општине Тител на 13.седници, дана
18.10. 2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини
1.
Образује се Комисија за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини у
општини Тител ( у даљем тексту: Комисија)
2.
Комисију чине председник, четири стална
члана и пет променљивих чланова- представника
катастарских општина:
Председник Комисије:
1. ДУШАН МИЛИЧИЋ из Новог Сада
Чланови Комисије:
1. МАРИНКО ТРИВУНОВИЋ из Шајкаша,
2. ИГОР ЋУРУВИЈА из Титела,
3. НЕНАД САВАНОВИЋ из Титела,
4. ЂУРО КУКРИЋ из Шајкаша,
5. ЂОРЂЕ ВУЈКОВ из Лока, за катастарску
општину Лок,
6. МИРКО ЖИГИЋ из Гардиноваца, за
катастарску општину Гардиновци,
7. ЖИВАН ЋИПРОВАЦ из Шајкаша, за
катастарску општину Шајкаш,
8. СЛОБОДАН ТРИВУНОВИЋ из Мошорина,
за катастарску општину Мошорин,
9. СИМЕУН ПАНИЋ из Вилова, за катастарску
општину Вилово
3.
Чланови комисије од редног броја пет до
девет учествују у раду комисије само за време
када се лицитација обавља за катастарску
општину за коју су именовани.

18. октобар 2013. год.

Службени лист општине Тител

број: 9

страна 214.

4.
Председник и чланови Комисије именују
се на мандатни период од три године.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРОСТОР“ ТИТЕЛ

5.
Задатак Комисије из тачке 1. овог решења
је да прикупи пријаве за јавну лицитацију,
спроводи поступке јавне лицитације, уредно води
записнике и да достави предлог одлуке о давању
у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини Председнику општине на даљи поступак.

I
Разрешава се
Управни одбор Јавног
предузећа „Простор“ Тител:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мирко Дринић из Шајкаша, председник,
Тодор Тривуновић из Шајкаша,члан,
Станко Костић из Титела, члан,
Радован Бубњевић из Титела, члан,
Игор Пенов из Титела, члан,
Слободанка Вељковић из Титела, члан,
Горан Поповић из Титела, члан.

6.
Председнику и члановима комисије по
основу учешћа у раду Комисије припада
одговарајућа накнада у складу са одлуком којом
се уређују накнаде одборника, именованих и
постављених лица и чланова радних тела у
органима општине Тител.

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Тител“.

7.
Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о образовању Комисије за
спровођење поступка јавног надметања за давање
у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини („Службени лист општине Тител“ број
14/2012).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-48/2013-I
Дана: 18.10.2013.
Тител

8.
Ово решење објавити
листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Броj: 02-39/2013- I
Дана 18.10. 2013. године
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

9

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

у „Службеном

На основу члана 66. став 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
119/12), члана 29. став 1. тачка 10. и члана 81.
став 1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),
Скупштина општине Тител, на 13.седници, дана
18.10. 2013. године, доноси

10

На основу члана 12. став 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
119/12), члана 29. тачка 10. и члана 81. став 1.
Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),
Скупштина општине Тител, на 13. седници, дана
18.10. 2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ПРОСТОР“ ТИТЕЛ
Именује се Надзорни
одбора Јавног
предузећа „Простор“ Тител у саставу:
1. Мирко Дринић из Шајкаша, председник,
2. Стојков Радован из Гардиноваца, члан,
3. Горан Поповић из Титела,члан.

страна 215.

број: 9

Службени лист општине Тител

II
Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје четири године
III
Ово решење објавити у „Службеном
општине Тител“.

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-45/2013-I
Дана:18.10.2013.
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић с.р.
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На основу члана 66. став 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
119/12), члана 29. став 1. тачка 10. и члана 81.
став 1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),
Скупштина општине Тител, на 13. седници,
дана18.10.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“
ТИТЕЛ
I
Разрешава се Управни
предузећа „Тителски брег“ Тител:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

одбор Јавног

Данко Панић из Вилова, председник,
Недељко Радуловић из Титела, члан,
Мерес Дејан из Титела, члан,
Ђорђе Лочки из Титела, члан,
Иван Станковић из Титела, члан,
Александра Николић из Титела, члан,
Дејан Дечермић из Титела, члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-49/2013-I
Дана: 18.10.2013.
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

18. октобар 2013. год.
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На основу члана 12. став 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
119/12), члана 29. тачка 10. и члана 81. став 1.
Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),
Скупштина општине Тител, на 13. седници дана
18.10.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“
ТИТЕЛ
I
Именује се Надзорни одбора Јавног
предузећа „Тителски брег“ Тител у саставу:
8. Данко Панић из Вилова, председник,
9. Иван Станковић из Титела, члан,
10. Александра Николић из Титела,члан.
II
Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје четири године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
општине Тител“.

листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА РЕПУБЛИКА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ТИТЕЛ
Број: 02-46/2013-I
Дана:18.10.2013.
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић с.р.
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На основу члана 66. став 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
119/12), члана 29. став 1. тачка 10. и члана 81.
став 1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),
Скупштина општине Тител, на13. седници дана
18.10.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ

18. октобар 2013. год.

Службени лист општине Тител

I
Разрешава се Управни одбора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Тител:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Јован Чегар из Титела, председник,
Симо Новак из Титела, члан,
Стеван Ненин из Лока, члан,
Рада Стојков из Гардиноваца, члан,
Ратко Малушић из Титела, члан,
Стојанче Милић из Титела, члан,
Пајица Грлић из Титела, члан.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 12. став 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
119/12), члана 29. тачка 10. и члана 81. став 1.
Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),
Скупштина општине Тител, на 13. седници дана
18.10.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ
I
Именује се
Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Тител у
саставу:
18. Јован Чегар из Титела, председник,
19. Симо Новак из Титела, члан,
20. Мирослав Станковић из Титела, члан.
II
Мандат председника и чланова Надзорног
одбора траје четири године.

страна 216.

III
Решење објавити у „Службеном листу општине
Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:02-44/2013-I
Дана: 18.10.2013.
Тител

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-47-2013-I
Датум:18.10.2013.
Тител

број: 9

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић с.р.
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На основу члана 54. става 2. и става 11.
Закона о основама система образовања и
васпитања («Службени гласник РС» број 72/09 и
52/2011. ), члана 29. став 1. тачка 10. и члана 81.
став 1. Статута општине Тител («Службени лист
општине Тител» број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),
Скупштина општине Тител, на 13.седници дана
18.10.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЛАВИ
ЧУПЕРАК“ ТИТЕЛ
I
Именује се Управни одбор Предшколске
установе „Плави чуперак“ Тител у саставу:
Представници локалне самоуправе:
1. Марија Мерес из Титела
2. Слађана Бореновић из Шајкаша
3. Олга Арсенов из Титела
Представници запослених:
1. Радмила Макивић васпитач из Шајкаша
2. Јелена Кодру васпитач у Шајкашу
3. Јованка Рошул васпитач у Вилово
Представници родитеља:
1. Тања Сабо из Титела
2. Александар Прокин из Титела
3. Горан Јагодић из Шајкаша

страна 217.

број: 9

II
Ово решење објавити
листу општине Тител''.

Службени лист општине Тител
у ''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-43/2013-I
Дана:18.10.2013.
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 54. става 2. и става
11.Закона о основама система образовања и
васпитања («Службени гласник РС» број 72/09 и
52/2011. ), члана 29. став 1. тачка 10. и члана 81.
став 1. Статута општине Тител («Службени лист
општине Тител» број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),
Скупштина општине Тител, на 13.седници дана
18.10.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
ШАЈКАШ
I
Именује се Школски одбор Основне
школе „Исидора Секулић“ Шајкаш у саставу:
Представници локалне самоуправе:
1.Мирољуб Медаковић из Шајкаша
2.Марко Васић из Шајкаша
3.Миле Тривуновић из Мошорина
Представници запослених:
1. Валентина Кнежевић
2. Небојша Ненадовић
3. Александар Куруца
Представници родитеља:
1. Ђуро Кукрић из Шајкаша
2. Зорица Андрејевић из Шајкаша
3. Марко Симић из Мошорина
II
Ово решење објавити
листу општине Тител''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:02-37/2013/I
Дана:18.10.2013.
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 42. став 3. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС»
број 119/12) и члана 29.тачка 10. и члана 81. став
1. Статута општине Тител («Службени лист
општине Тител» број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),
Скупштина општине Тител на 13. седници
одржаној дана 18.10. 2013. године доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПРОСТОР “ ТИТЕЛ
I
ИГОР ЋУРУВИЈА, инжењер електротехнике, из Титела, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа „Простор“
Тител, на период до шест месеци.

Ово решење
листу општине Тител».

II
објавити

у «Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:02-41/2013-I
Дана: 18.10.2013.
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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у ''Службеном

18. октобар 2013. год.

На основу члана 42. став 3. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС»
број 119/12), члана 29. тачка 10. и члана 81.став
1. Статута општине Тител («Службени лист
општине Тител» број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),
Скупштина општине Тител на 13. седници
одржаној дана 18.10. 2013. године доноси

18. октобар 2013. год.

Службени лист општине Тител

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТИТЕЛСКИ БРЕГ “ ТИТЕЛ
I
ИВАНА МИЛИНОВ, магистар техничких
наука из области инжењерства заштите животне
средине, из Шајкаша, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа „Тителски
брег“ Тител, на период до шест месеци .

Ово решење
листу општине Тител».

II
објавити

у «Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-42/2013-I
Дана:18.10.2013.
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 42. став 3. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС»
број 119/2012) и члана 29. тачка 10. и члана
81.став 1. Статута општине Тител («Службени
лист општине Тител» број 3/2002, 1/2005 и
18/2008), Скупштина општине Тител на 13.
седници одржаној дана 18.10. 2013. године
доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ “ ТИТЕЛ
I
ПЕТАР ДУКИЋ, наставник практичне
наставе, из Титела, именује се за вршиоца
дужности
директора Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Тител, на период до шест
месеци.

Решење
општине Тител».

II
објавити у «Службеном листу

број: 9

страна 218.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-40/2013-I
Дана:18.10. 2013.
Тител
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина општине
Број: 011-22/2013-I
Дана: 13.06.2013. године
Тител
Општинска управа општине Тител,
Одељење за буџет, финансије и ЛПА, ул. Главна
бр.1, објављује
ИСПРАВКУ
У тексту Одлуке о завршном рачуну
буџета општине Тител за 2012. годину, који је
објављен у „Службеном листу општине Тител“
број 5/2013 од 13.06.2013. године , у Посебном
делу одлуке , у члану 15. у табели „Укупни
расходи и издаци буџета укључујући и расходе и
издатке сопствених прихода корисника средстава
буџета општине Тител у 2012. години извршени
су
по
организационој
и
економској
класификацији на следећи начин и то: “ треба
после колоне „годишњи план расхода и издатака
из додатних извора додати још две колоне и то:
-колону: „извршење расхода и издатака из
додатних извора и колону „ % извршења“; у
колони „укупно за раздео 4 треба да стоји износ
од 280.759.879,59 и у колони „укупно за буџет
општине Тител треба да стоји износ
333.234.018,19“.
Исправку
објавити
у
„Службеном листу општине Тител“.
Руководилац одељења
Душан Миличић ,с.р.

