СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LI

ТИТЕЛ, 24. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

БРОЈ 9.

1

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број
54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12 , 62/13 , 63/13-исправка 108/13,142/14 и 68/15),и члана 32 Закона о
локалниј самоуправи(„Службени гласник Републике Србије“ број:129/2007 и 83/20014) и члана 29.став 1.
тачка 2 и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/02, 1/05 и
18/08), Скупштина општине Тител је на 4. седници, дана 24.06.2016. године, донела
ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2016. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. мења се и гласи:
„ Приходи и примања,расходи и издаци буџета оптштинеТител за 2016.годину (у даљем тексту:
буџет), састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ :
-буџетска средства
-сопствени приходи
-донације
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Износ у динарима
606,759,050.00
566,759,050.00
560,374,050.00
6,385,000,00
0
40,000,000.00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

667,036,050.00

2.1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ
-текући буџетски расходи
-расходи из сопствених прихода
-донације

427,393,240.00
421,248,240.00
6,145,000.00
0

2.2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
-текући буџетски издаци
-издаци из сопствених прихода
-донације

239,642,810.00
239,402,810.00
240,000.00
0

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ(кл.7+кл.8)-(кл.4 +кл.5)
Издаци за набавку финансијске имовине

-60,277,000.00
0.00

Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ –ДЕФИЦИТ
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

0.00
-60,277,000.00

Примања од продаје финансијске имовине

0

Примања од задуживања

0

Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх.година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

74.037.000.00
13,760,00.00
0
60.277.000

731-732

44
45
47

1.3.Отплата камата

1.4.Субвенције

1.5.Социјална заштита из буџета

49
48
46

-средства резерви

-остали расходи

2.Трансфери

88,624,240.00

19,406,000.00

7,000,000.00

26,406,000.00

39,550,000.00

10,201,000.00

6,990,000.00

167,276,000.00

88,346,000.00

427,393,240.00

680,796,050.00

40,000,000.00

0.00

190,203,900.00

Службени лист општине Тител

1.6.Остали расходи

42

1.2.Коришћење роба и услуга

4

8

41

48-49

771-772

1.1.Расходи за запослене

1.Текући расходи

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6.Примања од продаје нефинансијске имовине

5.Меморандумске ставке

733

0

4.Трансфери

0

80,454,240.00

5,000,000.00

3.Донације

74

0

6,450,000.00

-поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)

2.Непорески приходи
(осим накнаде које се користе преко Буџетског фонда) у чему:

1.5.Остали порески приходи

716

714

1.4.Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:

119,000,000.00

0

161,500,000.00

број: 9

-поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)

713

711180

1.3.Порез на имовину

1.2.Самодопринос

711

291,950,000.00

1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке(осим самодоприноса)

71

1.Порески приходи

износ у
динарима
606,759,050.00

ЕКОН.КЛАСИФ.

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ОПИС

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
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Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

74,037,000
500,580,150
291,950,000

Средства из
буџета

12.0%
81.4%
47.5%

Структ
-ура %

66,178,900
-

74,037,000
566,759,050
291,950,000

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВ
А

број: 9

700000
710000

Конто

Средства
из
осталих
извора
финан.
буџ.
корисник
а

0

0.00

74,037,000.00

0

0

13,760,000.00

Службени лист општине Тител

Класа/Кат
егорија/Г
рупа

План за 2016.

3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор
финансирања 14)
ПЛАН ПРИХОДА

3

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА(2012 година-Кто:321311+311712)

621

4.Набавка финансијске имовине

3

613

3.3.Отплата дуга по гаранцијама

НЕРАСПОРЕЋЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)

612

3.2.Отплата дуга страним кредиторима

13,760,000.00
611

3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима

13,760,000.00
61

3.Отплата дуга

912

2.2.Задућивање код страних кредитора

0

0.00

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

911

0.00

91

2.Задуживање

2.1.Задуживање код домаћих кредитора

0.00
92

0.00

239,642,810.00

1.Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине

62

5

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

3.Издаци за набавку нефинансијке имовине

24. јун 2016. год.
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714000

713610

713424

713423

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу
самоопорезивања и по решењу Пореске управе
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске
управе
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од осигурања лица
Самодоприноси
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних
лица
Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који
воде пословне књиге
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од
вредности,
по
решењу
Пореске
управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима
и ваздухопловима, по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу
Пореске управе
Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
6,450,000

1,000,000
55,000,000

24,000,000
119,000,000
63,000,000

3,500,000

161,500,000
125,000,000
9,000,000

0.0%
0.0%
1.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.2%
8.9%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.9%
19.4%
10.3%

0.0%

0.0%
0.6%

0.0%

26.3%
20.3%
1.5%

-

-

-

6,450,000

-

-

1,000,000
55,000,000

-

24,000,000
119,000,000
63,000,000

-

3,500,000

-

161,500,000
125,000,000
9,000,000

Службени лист општине Тител

713422

713310
713420

713126

713122

713120

711147
711148
711161
711181
711190

711146

711145

711140

711123

711122

711110
711120

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

број: 9

713000

711000
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741150
741411
741510
741520
741530

733252

733251

733158

733156

733154

733152

732140

716110

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист
нивоа општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у
корист нивоа општина
Текући ненаменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у
корист нивоа општина
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа општина
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у
корист нивоа општина
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина
Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања
Накнада за коришћење природних добара
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

Средства за противпожарну заштиту
Комунална такса за коришћење рекламних паноа,
Порези, такса и накнаде на моторна возила
Накнада за коришћење добара од општег интереса
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног
отпада
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса на фирму
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа
градова
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

0.0%
11.3%
4.7%
0.3%
0.0%
0.1%
3.4%
0.9%

0.0%

22.0%

0.0%

0.0%

0.0%
22.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.8%
0.8%
22.0%
0.0%

0.0%
0.0%
1.0%
0.0%

30,000,000
10,975,000
-

4,500,000

-

10,200,000

6,480,000

55,203,900
4,023,900

55,203,900
-

-

30,000,000
80,454,240
28,900,000
2,000,000
400,000
21,000,000
5,500,000

4,500,000

135,000,000

10,200,000

6,480,000

190,203,900
4,023,900

100,000
50,000
5,000,000
5,000,000
190,203,900
-

200,000
6,000,000
100,000

број: 9

400,000
21,000,000
5,500,000

69,479,240
28,900,000
2,000,000

-

135,000,000

-

-

135,000,000
-

100,000
50,000
5,000,000
5,000,000
135,000,000
-

200,000
6,000,000
100,000

Службени лист општине Тител

740000
741000

733000

730000
732000

716000

714550
714560
714572

714549

714441
714430
714510
714540
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Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина

743350

745150
745150
745142

744250

744150

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист
нивоа општина
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике

743320

50,000
22,579,240
22,579,240

50,000

100,000

550,000

6,500,000

4,500,000
7,050,000

3,500,000

10,850,000
2,850,000

0.0%
3.7%
3.7%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

1.1%

0.0%
0.7%
1.1%

0.0%
0.6%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
1.8%
0.5%

0.0%
0.0%

0.0%

4,120,000
6,855,000
6,385,000
470,000

4,120,000

-

-

4,170,000
29,434,240
28,964,240
470,000
-

50,000

4,220,000

550,000

6,500,000

4,500,000
7,050,000

3,500,000
-

10,850,000
2,850,000

-

-
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745000

744000

743000

742350

742254

742250
742252
742253

742143

742150

Накнада за коришћење природног лековитог фактора
Накнада за воде
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга или закупа
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа
градова
Таксе у корист нивоа општина
Накнада за обавезни здравствени преглед биља
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода
општина и градова
Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

741542
741560

-

број: 9

742000

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом

Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских
моторних
и
прикључних
возила
на
уређеним и обележеним местима
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или друге облике привременог коришћења
Накнада за коришћење грађевинског земљишта

741535

741534

741533

741532
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920000

910000

900000

840000

800000
810000

790000

770000

Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног
предузећа у корист нивоа градова
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Приходи из буџета
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3+7+8+9

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист
нивоа градова
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

Примања од иностраног задуживања

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа
градова

614,617,150

540,580,150

-

-

-

-

7,000,000
7,000,000

4,150,910
4,150,910
40,000,000
33,000,000
33,000,000

-

100.0%

88.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
0.7%
6.5%
5.4%
5.4%
0.0%
1.1%
1.1%

66,178,900

66,178,900

-

-

-

-

-

-

680,796,050

606,759,050

-

-

-

-

4,150,910
4,150,910
40,000,000
33,000,000
33,000,000
7,000,000
7,000,000

Службени лист општине Тител

7+8+9

921941

912

911441

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
811000 Примања од продаје непокретности
812000 Примања од продаје покретне имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
841000 Примања од продаје земљишта
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

791110

771111

745143

24. јун 2016. год.
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и

и
7,201,000
1,000,000

382,854,670
79,508,000
55,251,000
9,909,000
100,000
1,658,000
2,785,000
3,805,000
6,000,000
139,406,430
23,606,000
4,141,000
43,904,430
26,300,000
30,030,000
11,425,000
6,990,000
2,640,000
4,350,000
10,201,000

3

1.3%
0.2%

70.8%
14.7%
10.2%
1.8%
0.0%
0.3%
0.5%
0.7%
1.1%
0.0%
25.8%
4.4%
0.8%
8.1%
4.9%
5.6%
2.1%
0.0%
1.3%
0.5%
0.0%
0.0%
0.8%
1.9%

4

Структура
%

-

44,538,570
8,838,000
6,108,000
1,094,000
1,536,000
100,000
27,869,570
94,000
200,000
7,374,570
7,960,000
8,911,000
3,330,000
-

Средства
из осталих
извора
5

7,201,000
1,000,000

427,393,240
88,346,000
61,359,000
11,003,000
100,000
3,194,000
2,785,000
3,905,000
6,000,000
167,276,000
23,700,000
4,341,000
51,279,000
34,260,000
38,941,000
14,755,000
6,990,000
2,640,000
4,350,000
10,201,000

6

Укупна јавна
средства

Службени лист општине Тител

4511
4512

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури (превоз)
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
Посланички додатак;
Судијски додатак.
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)
Материјал
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата;
Отплата страних камата;
Отплата камата по гаранцијама
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

2

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства
из буџета

ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

број: 9

450

410
411
412
413
414
415
416
417
418
420
421
422
423
424
425
426
430
440
441
442
443
444

1
400

Екон.
клас.

ОПШТИ ДЕО -
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СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
Новчане казне и пенали по решењу судова;
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока;
100,000
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа;
Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног
инвестиционог плана
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА
7,000,000
Текућа резерва
7,000,000
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
143,965,480
ОСНОВНА СРЕДСТВА
143,838,480
Зграде и грађевински објекти;
133,033,910
Машине и опрема;
10,504,570
Остале некретнине и опрема;
Култивисана имовина;
Нематеријална имовина
300,000

470
472
480
481
482
483

0.0%
1.3%
1.3%
26.6%
26.6%
24.6%
1.9%
0.0%
0.0%
0.1%

0.0%

0.0%

2.4%
1.4%
5.9%
5.9%
3.6%
3.0%
0.1%
0.5%

0.0%
0.0%
0.4%
16.3%
0.0%
0.0%
9.9%
2.7%

95,677,330
95,677,330
89,889,890
5,687,440
100,000

-

-

281,000
7,550,000
7,550,000
-

281,000
-

7,000,000
7,000,000
239,642,810
239,515,810
222,923,800
16,192,010
400,000

-

100,000

13,051,100
7,594,000
39,550,000
39,550,000
19,406,000
16,252,000
552,000
2,502,000

2,000,000
88,624,240
53,621,640
14,357,500

Службени лист општине Тител

489
490
49912
500
510
511
512
513
514
515

485

484

Остале донације, дотације и трансфери

465

13,051,100
7,313,000
32,000,000
32,000,000
19,406,000
16,252,000
552,000
2,502,000

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

464

2,000,000
88,343,240
53,621,640
14,357,500

Субвенције приватним финансијским институцијама;
Субвенције јавним финансијским институцијама;
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације страним владама
Донације и дотације међународним организацијама
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти

452
453
454
460
461
462
4631
4632

организацијама

24. јун 2016. год.
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Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
Набавка финансијске имовине
Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

ЗАЛИХЕ
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште;
Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а

127,000
127,000
13,760,000
13,760,000
540,580,150

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.5%
2.5%
0.0%
0.0%
100.0%

140,215,900

127,000
127,000
13,760,000
13,760,000
680,796,050

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

Социјална заштита некласификована на другом месту

090

100

Социјална заштита - истраживање и развој;

080

070

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту;

2

31,750,000
168,784,000

-

13,763,140

45,513,140

3

Средства из
буџета

31.2%

5.9%

0.0%

2.5%

8.4%

2,550,000
4,000,000

-

5,000,000

7,550,000

Средства из
Структура
осталих
%
извора
4
5

34,300,000
172,784,000

-

18,763,140

53,063,140

6

Укупна јавна
средства

Службени лист општине Тител

000

1

Функциje Функционална класификација

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи
„Укупни расходи и издаци буџета утврђују се према функционалној класификацији у следећим износима“

број: 9

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од динара 60,277,000,00 и за финансирање отплате
главнице дуга и набавку нефинансијске имовине у износу од 13.760.000,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година у износу 74.037.000,00 динара“ .

610
611
620
6211

520
540
541
550
551
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Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

180

Управљање отпадом;

Управљање отпадним водама;

Смањење загађености;

520

530

-

52,201,000

-

72,541,000

1,500,000

75,758,910

0.0%

9.7%

0.0%

13.4%

0.3%

14.0%

1.6%

0.4%

16.2%

1.1%

1.1%

0.0%

3.8%

2.6%

-

29,000,000

-

35,420,000

-

27,939,890

31,561,000

-

59,500,890

6,500,010

6,500,010

-

-

-

-

-

-

4,000,000

-

-

81,201,000

-

107,961,000

1,500,000

103,698,800

40,111,000

2,000,000

147,309,800

12,400,010

12,400,010

-

20,751,000

13,984,000

500,000

73,127,000

7,000,000

57,422,000

-

број: 9

510

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

473 Туризам

Друмски саобраћај

8,550,000

421 Пољопривреда

451

2,000,000

87,808,910

5,900,000

411 Општи економски и комерцијални послови

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

5,900,000

-

20,751,000

13,984,000

0.1%

13.5%

1.3%

9.9%

0.0%

Службени лист општине Тител

500

400

360

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

Трансакције јавног дуга;

170

300

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

160

500,000

73,127,000

133 Остале опште услуге

Опште јавне услуге - истраживање и развој;

7,000,000

112 Финансијски и фискални послови

150

53,422,000

-

111 Извршни и законодавни органи

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
и спољни послови;

24. јун 2016. год.
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Заштита животне средине некласификована на другом месту

560

Водоснабдевање;

Улична расвета;

Послови становања и заједнице - истраживање и развој;

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

630

640

650

660

Здравство некласификовано на другом месту.

760

Услуге рекреације и спорта;

Услуге културе;

810

820

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

Здравство - истраживање и развој;

750

13,697,000

7,001,000

21,698,000

-

-

13,051,100

-

1,000,000

14,051,100

12,502,000

-

13,028,000

2,863,000

6,247,000

2.5%

1.3%

4.0%

0.0%

0.0%

2.4%

0.0%

0.2%

2.6%

2.3%

0.0%

2.4%

0.5%

1.2%

0.0%

6.4%

1.6%

0.0%

2.1%

280,000

750,000

1,030,000

1,230,000

-

-

-

-

1,230,000

-

-

5,200,000

-

6,530,000

-

11,730,000

1,000,000

-

5,420,000

13,977,000

7,751,000

22,728,000

1,230,000

-

13,051,100

-

1,000,000

15,281,100

12,502,000

-

18,228,000

2,863,000

12,777,000

-

46,370,000

9,750,000

-

17,010,000

Службени лист општине Тител

800

Услуге јавног здравства;

740

734 Услуге домова за негу и опоравак

733 Услуге медицинских центара и породилишта

ЗДРАВСТВО

Развој заједнице;

620

-

34,640,000

8,750,000

-

11,590,000

број: 9

700

Стамбени развој;

610

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

Заштита животне средине - истраживање и развој;

550

600

Заштита биљног и животињског света и крајолика;

540
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Средње образовање;
УКУПНО
Члан 4.

540,580,150

15,143,000
100.0%

2.8%

9.2%

4.6%

0.0%

16.6%

0.2%

1

2

66

Ред
број

66

Поз. У
буџету

Извори финансирања: Кто -511

Укупна вредност пројекта: 3.850.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

2016

3,850,000

179.832,000

107.000.000

2018

680,796,050

15,143,000

49,573,000

38,183,000

-

број: 9

Година почетка финансирања пројекта:

Израда фасаде,замена столарије и уређење дворишта Општинске управе

- из текућих прихода буџета:.2.000.000

Извори финансирања: Кто -511

Укупна вредност пројекта: 2.000.000

2,000,000

194,359,800

2016

2017

140,215,900

-

-

13,255,000

-

102,899,000

1,000,000

Службени лист општине Тител

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Реконструкција и изградња десног крила зграде општине на улазу за паркинг
простор
Година почетка финансирања пројекта:
2016

А) КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

ОПИС

13,255,000

Члан 4. Мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016 и 2017 годину исказују се у следећем прегледу:“

920

49,573,000

912 Основно образовање

-

89,644,000

1,000,000

24,928,000

Предшколско и основно образовање;

ОБРАЗОВАЊЕ

Услуге емитовања и штампања;

911 Предшколско образовање

910

900

830

24. јун 2016. год.
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2016

2016

2016

- из текућих прихода буџета: 127,000

Извори финансирања: Кто -541

Укупна вредност пројекта: 8.127.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2018

Година почетка финансирања пројекта:

Куповина земљишта за радну зону у Шајкашу, ЈП "Простор"

- из текућих прихода буџета:.0.000

Извори финансирања: Кто -511

Укупна вредност пројекта: 700.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Прелазак на други вид коришћења енергената (Употреба пелета) у Општинској
управи
Година почетка финансирања пројекта:
2016

- текућих прихода буџета:.0

Извори финансирања: Кто -512

Укупна вредност пројекта: 800.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Година почетка финансирања пројекта:

Набавка службеног возила за потребе Општинске управе

- из текућих прихода буџета:.1.200.000

Извори финансирања: Кто -511

Укупна вредност пројекта: 1.200.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Адаптација постојећег простора за потребе ЛПА и уређење канцеларије за
потребе интерне ревизије буџетског пословања у Општинској управи

127,000

0

0

1,200,000

1,000,000

700,000

800,000

7,000,000

Службени лист општине Тител

6

5

4

3

број: 9

133

66

- текућих прихода буџета:.3.850.000
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7

8

9

10

134

136

137

138

2016

4.120.000

1,000

1,000

1.000

10.650.000

15.000,000

15.000.000

10.000,000

Службени лист општине Тител
број: 9

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 15.001.000
Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета:1.000
- трансфери од других нивоа власти:
Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања насељеног места
Шајкаш, ЈП "Простор"

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: .10.001.000
Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета:.1.000
- трансфери од других нивоа власти:
Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања насељених места
Тител,Лок и Гардиновци, ЈП "Простор"

Замена азбестних цеви водоводне мреже у Тителу, ЈП "Простор"

- добровољни трансфери од физичких и правних лица

- трансфери од других нивоа власти: 2.410.000

- текућих прихода буџета:.4.120.000

Извори финансирања: Кто -511

Укупна вредност пројекта: 10.650.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Уређење грађевинског земљишта у радној зони у Тителу-изградња МБТС 1 и
МБТС 2, ЈП "Простор"
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11

12

13

14

139

140

141

142

Израда пројектне документације за канализациону мрежу у насељеним
местима Лок и Гардиновци, ЈП "Простор"
Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 3.001.000
Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета:1.000
- трансфери од других нивоа власти: 0
Израда пројектне документације за канализациону мрежу у насељеним
местима Мошорин и Вилово, ЈП "Простор"

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2018
Укупна вредност пројекта: 260.000.000
Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета:38.000.000
- трансфери од других нивоа власти: 20.000.000

4,000,000

1,000

66,000,000

1,000,000

3.000,000

94,000,000

19,000,000

100.000.000

број: 9

Изградња канализационе мреже у насељеном месту Шајкаш-наставак, ЈП
"Простор"

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 20.000.000
Извори финансирања: Кто -511
- трансфери од других нивоа власти: 1.000.000
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:

Укупна вредност пројекта: 15.001.000
Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета:1.000
- трансфери од других нивоа власти: 0
Изградња канализационе мреже у насељеном месту Тител-наставак, ЈП
"Простор"
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15

16

17

17A

143

144

145

145-1

Година почетка финансирања пројекта:

2016

Реконструкција дела атмосферске каналске мреже у насељима Шајкаш И Тител

- из текућих прихода :3.000.000

Извори финансирања: кто 511
6.000.000

број: 9

Укупна вредност пројекта: 3.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

2016

3,000,000

400,000

400,000

Службени лист општине Тител

Година почетка финансирања пројекта:

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 400.000
Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета:400.000
Израда нове каналске мреже за атмосферске падавине у насељима општине
Тител, ЈП "Простор"

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 400.000
Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета: 400.000
Израда студије процене утицаја на животну средину пројекта одвођења
фекалних отпадних вода за насеље Шајкаш, ЈП "Простор"

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 4.000.000
Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета:4.000.000
- трансфери од других нивоа власти:
Израда студије процене утицаја на животну средину пројекта одвођења
фекалних отпадних вода за насеље Тител, ЈП "Простор"
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2016

2016

- трансфери од других нивоа власти

- из текућих прихода буџета:1.000

Извори финансирања: Кто -511

Укупна вредност пројекта: 2.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Пројекат сточне депоније "Израда сабиралишта за провремено складиштење
отпада животињског порекла и угинулих животиња", ЈП "Простор"

из текућих прихода буџета:.1.000.

Извори финансирања: Кто 511

Укупна вредност пројекта: 2.001.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Година почетка финансирања пројекта:

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта:2016
Укупна вредност пројекта: 400.000
Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета:400.000
Уређење депонија са опремањем контејнерима у насељеним местима Тител и
Шајкаш, ЈП "Простор"

1,000

1,000

2.000.000

Службени лист општине Тител

20

19

18

400,000

број: 9

150

146

Усклађивање пројектне документације канализације у Тителу са Законом о
планирању и изградњи, ЈП "Простор"

- из текућих прихода :6.000.000

Извори финансирања: кто 511

Укупна вредност пројекта: 6.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016
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21

22

23

24

149

152

154

155

2016

2016

2.800.000

2016

2016

- из текућих прихода буџета 1.600.000

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност пројекта: 4.000.000

4,000,000

1.500.000

број: 9

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Изградња јавне расвете у центру Шајкаша, ЈП "Простор"

- из текућих прихода буџета 1.000

1,000

3,000,000

1,000,000

Службени лист општине Тител

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност пројекта: 1.501.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Година почетка финансирања пројекта:

Изградња јавне расвете у ул. Банатска,Б.Букурова и В.Илића у Тителу, ЈП
"Простор"

- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:

- из текућих прихода буџета:200.000

Извори финансирања: Кто -511

Укупна вредност пројекта: 5.200.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Реконструкција јавне расвете у насељеним местима општине Тител ( дуг
Минел Шредер), ЈП "Простор"

из текућих прихода буџета:1.000.000

Извори финансирања: Кто 511

Укупна вредност пројекта: 1.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Уређење депонија у насељеним местима општине Тител, ЈП "Простор"
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25

26

27

28

156

175-1

176

177

3.950.000

2016

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 6.000.000

Санација и реконструкција улице,тротоара и паркинга у насељеном месту
Мошорин, ЈП "Простор"

4.000.000
6,000,000

24,281,800

Службени лист општине Тител

- из текућих прихода буџета:5.000.000
- трансфери од других нивоа власти: 15.281.800
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:

Извори финансирања: Кто 511

Укупна вредност пројекта: 21.281.800

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Реконструкција саобраћајница у општини Тител, ЈП "Простор"

- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:

- из текућих прихода буџета:2.050.000

Извори финансирања: Кто -511

Укупна вредност пројекта: 4.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

2016

4,000,000

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: .3.500.000
Извори финансирања: Кто 511
- из текућих прихода буџета:3.500.000
Санација улица у насељима општине Тител, ЈП“Простор“Тител

број: 9

Година почетка финансирања пројекта:

3,500,000

Изградња капеле на гробљу у Вилову, ЈП "Простор"

- трансфери од других нивоа власти 2.400.000
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29

30

31

178

179

180

2016

3.600.000

2016

1.057.090

- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:

- из текућих прихода буџета:2.500.000

Извори финансирања: Кто -511

број: 9

Укупна вредност пројекта: 2.500.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

2,500,000

7.200,000

6,000,000

Службени лист општине Тител

Уређење јавне површине и израда паркинга испред дома културе у Тителу- ЈП
"Простор"
Година почетка финансирања пројекта:
2016

- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:

- из текућих прихода буџета:6.142.910

Извори финансирања: Кто -511

Укупна вредност пројекта: 7.200.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Појачано одржавање у улици Николе Тесле у Шајкашу- наставак радова - ЈП
„Простор“

- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:

- из текућих прихода буџета:2.400.000

Извори финансирања: Кто 511

Укупна вредност пројекта: .6.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета:6.000.000
Израда тротоара и нових површина у насељеним местима општине Тител, ЈП
"Простор"
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32

33

34

35

181

182

183

184

2.000.000

- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:

Извори финансирања: Кто -511

Укупна вредност пројекта: 2.000.000
2.000.000

2,000,000

2,000,000

1,000

600.000

10,000,000

Службени лист општине Тител

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Санација и уређење јавних површина у центру насеља Гардиновци- ЈП
"Простор"
Година почетка финансирања пројекта:
2016

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 2.000.000
Извори финансирања: Кто -511
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 601.000
Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета:1.000
Санација и уређење јавних површина у центру насеља Лок- ЈП "Простор"

1.000

1,000

број: 9

Уређење виловачких језера -II фаза- ЈП "Простор"

Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 10.001.000
Извори финансирања: Кто -511
- трансфери од других нивоа власти:
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:

Израда коловоза у индустријској зони у Тителу, ЈП "Простор"
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36

37

38

39

40

185

186

187

188

189

2016

2016

2016

Година почетка финансирања пројекта:

2016

Уређење тротоара у центру Шајкаша- ЈП "Простор"

- из текућих прихода: 6.000.000

Извори финансирања: Кто-511
6.000,000

500.000

6.000.000

број: 9

Укупна вредност : 6.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

6,000,000

1,400,000

1,000

1,000

Службени лист општине Тител

Санација коловозне конструкције кеја по насипу у Тителу и скидање банкине и
крпљење улица општине Тител- ЈП "Простор"

- из текућих прихода: 1.400.000

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност : 1.400.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Уређење површине центара по местима општине Тител- ЈП "Простор"

- из текућих прихода: 1.000

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност : 501.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Израда пројектно техничке документације за санацију улица у Вилову- ЈП
"Простор"
Година почетка финансирања пројекта: 2016

- из текућих прихода: 1.000

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност : 6.001.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Година почетка финансирања пројекта:

Уређење приобаља реке Тисе- II фаза- ЈП "Простор"

24. јун 2016. год.
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41

42

43

44

186/14

206

207

208

2016

2016

2016

2016

Укупна вредност пројекта: 200.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Набавка опреме и компјутера за читаоницу - НБ "Стојан Трумић"

- из текућих прихода буџета: 600.000
200,000

600,000

2,000,000

Службени лист општине Тител

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност пројекта: 600.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Адаптација музејског простора-спрат библиотеке- НБ "Стојан Трумић"

- из текућих прихода буџета :2.000.000

Извори финансирања: Кто-512

Укупна вредност пројекта: 2.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Инсталација централног грејања у згради библиотеке -НБ "Стојан Трумић"

- из текућих прихода: 24.000.000

Извори финансирања: Кто-511

7.200,000

број: 9

Укупна вредност : 24.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Израда пројектно техничке документације ЈП Простор 0701-П20;П21;П22;П23

- из текућих прихода: 6.000.000

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност : 6.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016
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45

46

47

48

49

209

210

211

212

213

2016

2016

2016

Израда уличне фасаде на згради библиотеке - НБ "Стојан Трумић"

из текућих прихода буџета: 500.000

Извори финансирања: Кто -512
1,000,000

500,000

број: 9

Укупна вредност пројекта: 500.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Опрема за зграду биоскопа - НБ "Стојан Трумић"

из текућих прихода :500.000

500,000

1,000,000

200,000

Службени лист општине Тител

Извори финансирања: Кто-512

Укупна вредност пројекта: 500.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Набавка опреме за одељење библиотеке у Шајкашу - НБ "Стојан Трумић"

- из текућих прихода :1.000.000

Извори финансирања: кто 511

Укупна вредност : 1.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Фасада на унутрашњој страни зграде библиотеке - НБ "Стојан Трумић"

- из текућих прихода :200.000

Извори финансирања: кто 511

Укупна вредност пројекта: 200.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Израда идејног решења и пројекат летње бине у дворишту библиотеке - НБ
"Стојан Трумић"
Година почетка финансирања пројекта:
2016

- из текућих прихода буџета:200.000

Извори финансирања: Кто-512

24. јун 2016. год.
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2016

2016

2016

из текућих прихода буџета 1.970.000

Извори финансирања: кто-511

Укупна вредност пројекта: 1.970.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Капитално одржавање објекта Дома здравља“

Б) КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

- из текућих прихода :0

Извори финансирања: кто 511

Укупна вредност пројекта: 732.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Година почетка финансирања пројекта:

Изградња прихватне кухиње за објекат у Мошорину - ПУ "Плави чуперак"

сопствени приходи буџетског корисника : 240.000

из текућих прихода буџета:3.000.000

Извори финансирања: Кто -511

Укупна вредност пројекта: 3.240.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

1.970.000

16.051,600

0

3,240,000

22,800,000

732.000

5,000,000

Службени лист општине Тител

1

51

50

Уједначавање енергетске ефикасности,побољшање инфраструктуре око
објеката (Санација крова у Тителу и прилазне рампе у објектима) - ПУ "Плави
чуперак"

из текућих прихода буџета:1.000.000

Извори финансирања: Кто 511

Укупна вредност пројекта: 1.000.000

број: 9

94

228

2016

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:
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2

3

4

5

94

233

233

231

2016

2016

2016

из текућих прихода буџета 3.324.000

Извори финансирања:Кто- 511

Укупна вредност пројекта 3.324.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

2016

3,324,000

0

0

број: 9

Година почетка финансирања пројекта:

Изградња отворених спортских терена у ОШ "Исидора Секулић" Шајкашшкола у Шајкашу

из текућих прихода буџета:2.000.000

2,000,000

3.500,000

1.340.600

Службени лист општине Тител

Извори финансирања: Кто-512

Укупна вредност пројекта:2.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Набавка котла за централно грејање, СТШ“М.МАРИЋ“Тител

из текућих прихода буџета:500.000

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност пројекта:500.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Израда пројектне документације за измештање котларнице из подрумског
простора, СТШ "Милева Марић"Тител и изградња котларнице

из текућих прихода буџета 1.340.600

Извори финансирања: кто-512

Укупна вредност пројекта: 1.340.600

Година завршетка финансирања пројекта: 2016

Година почетка финансирања пројекта:

Набавка медицинске опреме-5 екг апарата троканална,2 екг апарата портабл,4
инхалатора,2 аспиратора 60лит.,компл.боце за оксигенцију,анализатор за
електролите,микроскоп
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2017

Поставка разгласа у ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш-школа у Шајкашу и
Мошорину

из текућих прихода буџета 2.000.000

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност пројекта 2.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Година почетка финансирања пројекта:

Кречење ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш-школа у Шајкашу

из текућих прихода буџета:5.000.000

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност пројекта 5.000.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Партнерско уређење дворишта ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш-школа у
Шајкашу
Година почетка финансирања пројекта:
2017

из текућих прихода буџета: 0

Извори финансирања: Кто-512

Укупна вредност пројекта 1.500.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Опремање простора продуженог боравка у ОШ "Исидора Секулић" Шајкашшкола у Шајкашу
Година почетка финансирања пројекта:
2016

из текућих прихода буџета: 0

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност пројекта 5.000.000

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

5,000,000

1.500.000

5,000,000

Службени лист општине Тител

10

9

8

2016

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Година почетка финансирања пројекта:

0

број: 9

7

6

Изградња трпезарије у ОШ“Исидора Секулић“ Шајкаш –школа у Мошорину
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13

2018

2018

из текућих прихода буџета 400.000

400.000

0

300.000

0

1,500,000

2,500,000

1,000,000

број: 9

Извори финансирања: Кто-512

Укупна вредност пројекта 2.200.000.

Година завршетка финансирања пројекта: 2018

Опрема за наставу по кабинетима у ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш-школа у
Шајкашу и Мошорину
Година почетка финансирања пројекта:
2016

из текућих прихода буџета 0

Извори финансирања: Кто-512

Укупна вредност пројекта 2.500.000.

Година завршетка финансирања пројекта: 2018

Година почетка финансирања пројекта:

Опрема и спортски реквизити за наставу физичког васпитања у ОШ "Исидора
Секулић" Шајкаш-школа у Шајкашу и Мошорину

из текућих прихода буџета 0

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност пројекта 1.000.000.

Година завршетка финансирања пројекта: 2018

Година почетка финансирања пројекта:

Реконструкција фискултурне сале-хобловање и лакирање паркета у ОШ
"Исидора Секулић" Шајкаш-школа у Шајкашу

из текућих прихода буџета 2.000.000

Извори финансирања: Кто-512

Укупна вредност пројекта 2.000.000

Службени лист општине Тител

231

12

11

2017

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Година почетка финансирања пројекта:

24. јун 2016. год.
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15

231

2016

2016

УКУПНО А+Б

из текућих прихода буџета 0

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност пројекта 3.500.000.

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Година почетка финансирања пројекта:

Доградња на објекту школе у Вилову-ОШ "Светозар Милетић" Тител

из текућих прихода буџета 7.017.000

Извори финансирања: Кто-511

Укупна вредност пројекта 7.017.000

Година завршетка финансирања пројекта: 2017

Година почетка финансирања пројекта:

210,411,400

0

3,517,000

1
1101

1101-0001
1101-0002

Програмск
а
активност/
Пројекат
2

3
Програм 1. Локални развој и просторно планирање
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Уређивање грађевинског земљишта

Назив

4
10,247,000
4,000,000
0

Средства из
буџета

5
1.9%
0.7%
0.0%

Структура %

6
10,530,000
4,000,000
0

Сопствени и
други
приходи

7
20,777,000
8,000,000
0

Укупна
средства

112,000,000

Службени лист општине Тител

Програ
м

Шифра

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

202,632,000

3,500,000

3,500,000

број: 9

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи
„Укупни расходи и издаци буџета утврђују се премапрограмској класификацији према следећим Програмима:

14

231

Израда нове кровне конструкције дела равног крова и санација постојећих
кровних равни са заменом кровног покривача -ОШ "Светозар Милетић"
Тител
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0601

0601-П13
0601-П14
0601-П15

0.0%
0.0%
7.0%
0.0%
0.7%
0.1%
0.1%
0.6%
0.1%
0.0%
0.0%

1,000
0
38,000,000
1,000
4,000,000
400,000
400,000
3,000,000
400,000
1,000
1,000

0.2%
0.0%

0.0%

1,000

1,000,000
200,000

14.9%
0.5%
0.7%
2.1%
0.7%
0.0%

0.8%

4,120,000
80,594,000
2,860,000
4,000,000
11,227,000
4,000,000
1,000

0.4%
0.0%

2,000,000
127,000

0
2,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

28,000,000

1,000,000

0

0

34,200,000
0
0
0
0
0

6,530,000

0
0

1,000,000
3,000,000

1,000

1,000

400,000

3,000,000

400,000

400,000

4,000,000

1,000

66,000,000

1,000,000

1,000

1,000

114,794,000
2,860,000
4,000,000
11,227,000
4,000,000
1,000

10,650,000

2,000,000
127,000

број: 9

0601-П12

0601-П11

Попис и укњижење јавне имовине Општине
Куповина земљишта за радну зону у Шајкашу
Уређење грађевинског земљишта у радној зони у Тителуизградња
МБТС 1 и МБТС 2
Програм 2. Комунална делатност
Водоснабдевање
Уређење и одржавање зеленила
Јавна расвета
Остале комуналне услуге
Замена азбестних цеви водоводне мреже у Тителу
Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања
насељених места Тител,Лок и Гардиновци
Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања
насељеног места Шајкаш
Изградња канализационе мреже у насељеном месту Тител наставак
Изградња канализационе мреже у насељеном месту Шајкаш наставак
Израда пројектне документације за канализациону мрежу у
насељеним местима Лок и Гардиновци
Израда пројектне документације за канализациону мрежу у
насељеним местима Мошорин и Вилово
Израда студије процене утицаја на животну средину пројекта
одвођења фекалних отпадних вода за насеље Тител
Израда студије процене утицаја на животну средину пројекта
одвођења фекалних отпадних вода за насеље Шајкаш
Израда нове каналске мреже за атмосферске падавине у насељима
општине Тител
Усклађивање пројектне документације канализације у Тителу са
Законом о планирању и изградњи
Уређење депонија са опремањем контејнерима за раднике
обезбеђења у насељеним местима Тител и Шајкаш
Пројекат сточне депоније "Израда сабиралишта за провремено
складиштење отпада животињског порекла и угинулих
животиња"
Уређење депонија у насељеним местима општине Тител
Реконструкција
јавне
расвете
у
насељима
општине

Службени лист општине Тител

0601-П10

0601-П9

0601-П8

0601-П7

0601-П6

0601-П5

0601-П4

0601-П3

0601-П2

0601-0001
0601-0009
0601-0010
0601-0014
0601-П1

1101-П3

1101-П1
1101-П2
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0701

0401

0701-П7
0701-П8
0701-П9
0701-П10

0701-П6

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0

0.5%

1.1%

0.4%

0
1,000
0

2,500,000

6,142,910

2,400,000

1.1%

6,000,000

2,000,000

1,000
0
2,000,000

0

1,057,090

3,600,000

0

0
0
0
0
0
31,561,000
31,561,000
0
6,420,000
6,420,000
0
27,939,890
0
0
0
19,281,800

0

2,400,000
0

0

2,000,000

1,000
1,000
2,000,000

2,500,000

7,200,000

6,000,000

6,000,000

2,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
0
40,111,000
40,111,000
0
26,760,000
26,760,000
0
103,698,800
28,512,000
0
4,000,000
24,281,800

6,000,000

4,000,000
3,500,000

1,000

Службени лист општине Тител

0701-П5

0701-П4

0701-0001
0701-0002
0701-П1
0701-П2
0701-П3

0401-0001
0401-0002

0101-0001
0101-0002

1502-0001
1502-0002

1501-0003

1.1%

6,000,000
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.0%
1.6%
1.6%
0.0%
3.8%
3.8%
0.0%
14.0%
5.3%
0.0%
0.7%
0.9%

0.3%
0.6%

1,600,000
3,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
0
8,550,000
8,550,000
0
20,340,000
20,340,000
0
75,758,910
28,512,000
0
4,000,000
5,000,000

0.0%

1,000

број: 9

0101

1502

1501

0601-П19

0601-П16
0601-П17
0601-П18

Тител (дуг Минел Шредер)
Изградња јавне расвете у ул.Банатска, Б.Букурова и В.Илића у
Тителу
Изградња јавне расвете у центру Шајкаша
Изградња капеле на гробљу у Вилову
Реконструкција дела атмоссферске каналске мреже у
насељима Шајкаш и Тител
Програм 3. Локални економски развој
Подстицаји за развој предузетништва
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Туристичка промоција
Програм 5. Развој пољопривреде
Унапређење услова за пољопривредну делатност
Подстицаји пољопривредној производњи
Програм 6. Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине и природних вредности
Управљање комуналним отпадом
Програм 7. Путна инфраструктура
Управљање саобраћајном инфраструктуром
Одржавање путева
Санација улица у насељима општине Тител
Реконструкција саобраћајница у општини Тител
Санација и реконструкција улице, тротоара и паркинга у
насељеном
месту
Мошорин
-Улице Милетићева и Исидора Секулић
Израда тротоара и нових површина у насељеним местима
општине
Тител
Појачано одржавање у улици Николе Тесле у Шајкашу-наставак
радова
Уређење јавне површине и израда паркинга испред дома културе
у Тителу
Израда коловоза у индустријској зони у Тителу
Уређење виловачких језера- II фаза
Санација и уређење јавних површина у центру насеља Лок
Санација и уређење јавних површина у центру насеља
Гардиновци
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1801-0001

0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006

2003-0001

0.0%
9.2%
9.2%
2.8%
2.8%
8.3%
2.5%
0.0%
1.4%
0.0%
0.2%
4.2%
2.6%
2.4%

0.6%

3,000,000
0
49,573,000
49,573,000
15,143,000
15,143,000
44,713,140
13,763,140
0
7,500,000
0
1,000,000
22,450,000
14,051,100
13,051,100

4.6%
4.1%

24,928,000
21,928,000

0.1%

0.7%

4,000,000
600,000

0.4%

0.1%

2,000,000

600,000

0.1%

0.0%

1,000
600,000

1.1%

1.1%

6,000,000
6,000,000

0.3%

0.0%

1,000
1,400,000

0.0%

1,000

0
0
0
0
0
7,550,000
5,000,000
0
0
0
0
2,550,000
1,230,000
0

240,000

13,255,000
13,015,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
49,573,000
49,573,000
15,143,000
15,143,000
52,263,140
18,763,140
0
7,500,000
0
1,000,000
25,000,000
15,281,100
13,051,100

3,240,000

38,183,000
34,943,000

600,000

4,000,000

2,000,000

600,000

600,000

1,000

6,000,000

6,000,000

1,400,000

1,000

1,000

број: 9

1801

0901

2002-0001

2001-П2

2001-0001
2001-П1

Уређење приобаља реке Тисе - II Фаза
Израда пројектно тахничке документације за санацију
улица у Вилову
Уређење површине центара по местима општине Тител
Санација коловозне конструкције кеја на насипу у Тителу и
скидање
банкине
и
крпљење улица насеља општине Тител
Уређење тротоара у центру Шајкаша
Изградња нових и реконструкција саобраћајница у општини
Тител
Израда пројектне документације - санација улица Мошоринска,
И.Л.Рибара и К.Нађа у Шајкашу
Израда техничке документације за реконструкције атмосферске
каналске мрежу у насељима Шајкаш и Тител
Израда пројектно техничке документације
Израда пројектно техничке документација уређења плаже и
приобаља реке Тисе и дела "Калварије" у Тителу
Израда дечијег игралишта и уређење јавне површине
у ул.Јовановићева и Петра Пиртића у Мошорину
Програм 8. Предшколско васпитање
Функционисање предшколских установа
Уједначавање
енергетске
ефикасности
,побољшање
инфраструктуре око објеката(Санаија крова у Тителу и прилазне
рампе у објектима)
Изградња прихватне кухиње за објекат у Мошорину
Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Активности Црвеног крста
Дечија заштита
Програм 12. Примарна здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене заштите

Службени лист општине Тител

2003

2002

2001

0701-П24

0701-П22
0701-П23

0701-П21

0701-П20

0701-П15
0701-П16

0701-П13
0701-П14

0701-П11
0701-П12
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0602

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

у

и

и

у

540,580,150

4,000,000

0
172,484,000
129,379,000
12,154,000
20,751,000
1,000,000
500,000
800,000
0
0
300,000
1,300,000
400,000
1,900,000

0

7,001,000

1,000,000
500,000
500,000
1,000,000
7,001,000

200,000

1,000,000
0
13,697,000
7,697,000
0
2,000,000
600,000
200,000

100.0%

0.7%

0.0%
31.9%
23.9%
2.2%
3.8%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
0.2%
0.1%
0.4%

0.0%

1.3%

0.2%
0.1%
0.1%
0.2%
1.3%

0.0%

0.2%
0.0%
2.5%
1.4%
0.0%
0.4%
0.1%
0.0%

140,215,900

0

0
6,500,010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,500,010

0

750,000

0
0
0
0
750,000

0

0
1,230,000
280,000
280,000
0
0
0
0

680,796,050

4,000,000

0
178,984,010
129,379,000
12,154,000
20,751,000
1,000,000
500,000
800,000
0
0
300,000
1,300,000
400,000
8,400,010

0

7,751,000

1,000,000
500,000
500,000
1,000,000
7,751,000

200,000

1,000,000
1,230,000
13,977,000
7,977,000
0
2,000,000
600,000
200,000

Службени лист општине Тител

0602-П5

0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0006
0602-0007
0602-0008
0602-0009
0602-0010
0602-П1
0602-П2
0602-П3
0602-П4

1301-0003

1301-0002

1301-0001

1201-П5
1201-П6
1201-П7
1201-П8

1201-0001
1201-0002
1201-П1
1201-П2
1201-П3
1201-П4

Суфинансирање вештачке оплодње
Адаптација амбуланте у Мошорину
Програм 13. Развој културе
Функционисање локалних установа културе
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Пројекат: Инсталација централног грејања у згради библиотеке
Пројекат: Адаптација музејског простора - спрат библиотеке
Пројекат: Набавка опреме и компјутера за читаоницу
Пројекат: Израда идејног решења и пројекат летње бине
дворишту библиотеке
Пројекат: Фасада на унутрашњој страни зграде библиотеке
Пројекат:Набавка опреме за одељење библиотеке у Шајкашу
Пројекат: Опрема за зграду биоскопа
Пројекат: Израда уличне фасаде на згради библиотеке
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима
савезима
Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту
масовној физичкој култури
Одржавање спортске инфраструктуре
Програм 15. Локална самоуправа
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Месне заједнице
Управљање јавним дугом
Информисање
Канцеларија за младе
Програми националних мањина
Правна помоћ
Резерве
Прослава Дана особођења Титела
Прослава општинске славе - Велика Госпојина
Организација манифестације ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Програм побољшања безбедности саобраћаја у општини Тител
Програм изградње превентивног система заштите и спасавања
општини Тител

број: 9

1301

1201

1801-П1
1801-П2
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Глава

2

1

Раздео

1

1
1

Програмска
Класиф.

0602-0001

0602

4

Функција

111

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6

Позиција

II ПОСЕБАН ДЕО

411
412
414
416
417
421
422
423
424
425
426
465
512

7

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Посланички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 111:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови

8

Опис

1,120,000
200,000
84,000
200,000
6,000,000
2,000,000
100,000
4,350,000
100,000
400,000
100,000
310,000
300,000

9

Средства из
буџета
10

Средства
из осталих
извора

1,120,000
200,000
84,000
200,000
6,000,000
2,000,000
100,000
4,350,000
100,000
400,000
100,000
310,000
300,000

11

Укупна
јавна
средства

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци укључујући и расходе за отплату главнице дуга у износу од 680.796.050 динара финансирани из свих наведених
извора финансирања распоређују се по позицијама и економским класификацијама у оквиру програма,програмских активности и пројеката у складу са
активностима директних и индиректних корисника буџета и то:

Економ.
Класиф.

24. јун 2016. год.
Службени лист општине Тител
број: 9
страна 307

830

20

01

423

01

01

416
421
422
423
426

01

481

Информисање
Услуге емитовања и издаваштва
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-

Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:

ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА- ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Дотације невладиним организацијама(политичке странке)
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:

700,000
700,000

700,000

17,094,000
17,094,000

980,000
980,000

800,000
20,000
40,000
80,000
40,000

850,000
850,000

850,000

0

0

0

0

700,000
700,000

700,000

17,094,000
17,094,000

980,000
980,000

800,000
20,000
40,000
80,000
40,000

850,000
850,000

850,000

15,264,000

15,264,000

Службени лист општине Тител

0602-0006

15
16
17
18
19

14

15,264,000

Функција 111:
Финансирање рада политичких странака
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

15,264,000

Приходи из буџета

број: 9

160

160

01

страна 308
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111

111

111

25
26
27

23
24

21
22

Прослава општинске славе - Велика Госпојина
Извршни и законодавни органи
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П2:
Организација манифестације ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Извршни и законодавни органи
Услуге по уговору
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

400,000

150,000
100,000
150,000

1,300,000
1,300,000

1,300,000
1,300,000

1,000,000
300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

150,000
150,000

700,000
700,000

0

0

0

0

0

400,000

150,000
100,000
150,000

1,300,000
1,300,000

1,300,000
1,300,000

1,000,000
300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

150,000
150,000

700,000
700,000

број: 9

01

423
426
472

01

01

423
426

01

01

423
426

Прослава Дана особођења Титела
Извршни и законодавни органи
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П1:

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:

Службени лист општине Тител

0602-П3

0602-П2

0602-П1

01

0006:

24. јун 2016. год.
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473

111

29

28

01

511

01
13

01
13

511

Туризам
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 15020001:

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљање развојем туризма

1,500,000
1,500,000

1,500,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

19,794,000
19,794,000

0

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

0

0

0

1,500,000
1,500,000

1,500,000

4,000,000
4,000,000
8,000,000

4,000,000
4,000,000
8,000,000

8,000,000

19,794,000
19,794,000

400,000
400,000

400,000

Службени лист општине Тител

1502-0001

1502

1101-0001

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Извршни и законодавни органи
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

400,000
400,000

400,000

број: 9

1101

01

01

Функција 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П3:
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111

31

411

01
13

градских

5,212,000

26,794,000

26,794,000

26,794,000

26,794,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000

1,500,000
1,500,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

0

0

0

5,212,000

26,794,000
4,000,000
30,794,000

26,794,000
4,000,000
30,794,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000

1,500,000
1,500,000

број: 9

0602-0001

0602

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 1:

01
13

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и
општина
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

1

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:

01

01

424

2

30

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

421

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Унапређење услова за пољопривредну делатност
Пољопривреда
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност 01010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0101-0001:

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:

Службени лист општине Тител

2

0101-0001

0101

01

24. јун 2016. год.
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4511

4512

454
465

42

43

44
45

01

26,288,000

26,288,000

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

26,288,000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

26,288,000

26,288,000

26,288,000

26,288,000

2,000,000
860,000

1,000,000

5,201,000

940,000
140,000
300,000
700,000
5,000
580,000
9,000,000
200,000
100,000
50,000

0
0

0
0

0
0

0

26,288,000

26,288,000
0
26,288,000

26,288,000
0
26,288,000

26,288,000
0
26,288,000

2,000,000
860,000

1,000,000

5,201,000

940,000
140,000
300,000
700,000
5,000
580,000
9,000,000
200,000
100,000
50,000

Службени лист општине Тител

01
13

01
13

Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне
субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
Остале донације, дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:

број: 9

01
13

412
414
415
416
421
422
423
424
425
426

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

страна 312
24. јун 2016. год.

2

2

0602-0001

0602

111

46
47
48

5,870,000
5,870,000

5,870,000
5,870,000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Свега за Главу 2:

01

01

32,158,000
32,158,000

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:

0

0

32,158,000

32,158,000
0

5,870,000
5,870,000

5,870,000
5,870,000

5,870,000
5,870,000

5,870,000
5,870,000

40,000
5,300,000
530,000

0
26,288,000

број: 9

01
13

0

0

0

0

0
0

Службени лист општине Тител

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

5,870,000
5,870,000

40,000
5,300,000
530,000

26,288,000

5,870,000
5,870,000

01

01

422
423
465

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Извршни и законодавни органи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:

13

24. јун 2016. год.
страна 313

0602-0001

0602

484

49912
511
512

64

65
66
67

01

Стална и текућа буџетска резерва
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за функцију 133:
Приходи из буџета
Функција 133:

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока

73,127,000
73,127,000

7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000
1,630,000

100,000

27,620,000
4,945,000
10,000
1,012,000
1,450,000
1,250,000
7,000,000
500,000
8,000,000
330,000
1,800,000
4,800,000
3,000,000
180,000
2,500,000

0

73,127,000
73,127,000

7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000
1,630,000

100,000

27,620,000
4,945,000
10,000
1,012,000
1,450,000
1,250,000
7,000,000
500,000
8,000,000
330,000
1,800,000
4,800,000
3,000,000
180,000
2,500,000

Службени лист општине Тител

01

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

број: 9

112

133

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Остале опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

3

1

ОПШТИНСКА УПРАВА

3

страна 314
24. јун 2016. год.

830

170

72
73

68
69
70
71

Програмска
мањина

активност:

Програми

националних

Информисање
Услуге емитовања и издаваштва
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за Програмску активност 06020006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:

300,000
300,000

300,000
300,000

250,000
50,000

20,751,000
20,751,000

20,751,000
20,751,000

1,000
2,640,000
4,350,000
13,760,000

0

0

0

0

0

300,000
300,000

300,000
300,000

250,000
50,000

20,751,000
20,751,000

20,751,000
20,751,000

1,000
2,640,000
4,350,000
13,760,000

80,127,000
80,127,000

број: 9

01

01

423
424

01

01

421
441
444
611

Управљање јавним дугом
Управљање јавним дугом
Стални трошкови
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета
Функција 170:
Извори финансирања за Програмску активност 06020003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0003:

80,127,000
80,127,000

Службени лист општине Тител

0602-0008

0602-0006

0602-0003

01

Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:

24. јун 2016. год.
страна 315

360

78
79
80

75
76
77

423
425
426

01
07
13

01
07
13

423
424
512

01

01

472

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал

Програм изградње превентивног система заштите и
спасавања у општини Тител
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:
Извори финансирања за пројекат 0602-П4:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0602-П4:

Програм побољшања безбедности саобраћаја у
општини Тител
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

1,250,000
2,000,000
250,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

625,430
0
1,274,570

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000

862,100
5,637,910
6,500,010

862,100
5,637,910
6,500,010

1,274,570
1,900,000
3,325,440

0

0

1,250,000
2,000,000
250,000

1,900,000
862,100
5,637,910
8,400,010

1,900,000
862,100
5,637,910
8,400,010

1,900,000
1,900,000
4,600,010

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000

Службени лист општине Тител

0602-П5

360

74

Социјална заштита некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 06020008:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0008:

број: 9

0602-П4

090

страна 316
24. јун 2016. год.

1101-П1

1101

620

82
83
84
85

81

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1:

0

0

0

862,100
5,637,910
6,500,010

0

0

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

107,878,000
862,100
5,637,910
114,378,010

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

500,000

број: 9

01

01

2,000,000
2,000,000

300,000
1,000,000
600,000
100,000

107,878,000

107,878,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

500,000

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Попис и укњижење јавне имовине Општине
Развој заједнице
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 1101-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1101-П1:

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за пројекат 0602-П5:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П5:

Службени лист општине Тител

01

422
423
424
482

01
07
13

01

01

512

24. јун 2016. год.
страна 317

0401-0001

560

411

87

86

01

01

2,000,000
2,000,000

Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Свега за Програм 3:

5,600,000
5,600,000

5,600,000

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета

5,600,000
5,600,000

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине и природних
вредности
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0001:

5,600,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000

0

0

0

0

0

5,600,000

5,600,000
5,600,000

5,600,000
5,600,000

5,600,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000

Службени лист општине Тител

01

424

01

01

01

4511

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Подстицаји за развој предузетништва
Општи економски и комерцијални послови
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност 15010003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0003:

број: 9

0401

1501-0003

1501

страна 318
24. јун 2016. год.

89

88

01

01

481

01
07
13

01
07
13

472

Активности Црвеног крста
Социјална
помоћ
угроженом
некласификована на другом месту

становништву,

Подршка социо-хуманитарним организацијама
Функција: Социјална заштита некласификована на другом
месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 09010003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0003:

7,500,000
7,500,000

7,500,000
7,500,000

7,500,000

10,500,000

10,500,000

10,500,000

10,500,000

10,500,000

0

0

2,000,000
3,000,000
5,000,000

2,000,000
3,000,000
5,000,000

5,000,000

0

7,500,000
7,500,000

7,500,000
7,500,000

7,500,000

10,500,000
2,000,000
3,000,000
15,500,000

10,500,000
2,000,000
3,000,000
15,500,000

15,500,000

5,600,000

број: 9

070

090

070

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална помоћ некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0001:

5,600,000

Службени лист општине Тител

0901-0005

0901-0003

0901-0001

0901

Свега за Програм 6:

24. јун 2016. год.
страна 319

92
93

01
07
13

01
07

01
07

422
472

ПРОГРАМ
ЗАШТИТА

12:

ПРИМАРНА

ЗДРАВСТВЕНА

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 11:

Дечија заштита(превоз деце са посеб.потр; превоз ђака
и студената)
Функција: Социјална заштита некласификована на другом
месту
Трошкови путовања
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 09010006:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 0901-0006:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 09010005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0005:

41,450,000

41,450,000

22,450,000

22,450,000

22,450,000

22,450,000

2,000,000
20,450,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

100,000
900,000

4,550,000
3,000,000
7,550,000

2,550,000
2,550,000

2,550,000
2,550,000

2,550,000

0

0

41,450,000
4,550,000
3,000,000
49,000,000

22,450,000
2,550,000
25,000,000

22,450,000
2,550,000
25,000,000

2,000,000
23,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

100,000
900,000

Службени лист општине Тител

1801

090

01

01

472
481

број: 9

0901-0006

90
91

страна 320
24. јун 2016. год.

810

96

95

94

01

481

01

01

01

424

01

01

464

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:

Услуге медицинских центара и породилишта
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 733:
Приходи из буџета
Функција 733:
Извори финансирања за Пројекат 1801-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1801-П1:

Суфинансирање вештачке оплодње

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета
Функција 740:
Извори финансирања за Програмску активност 18010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1801-0001:

7,000,000

7,000,000

14,051,100
14,051,100

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000

13,051,100
13,051,100

13,051,100
13,051,100

13,051,100

0

0

0

0

0

7,000,000

7,000,000

14,051,100
14,051,100

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000

13,051,100
13,051,100

13,051,100
13,051,100

13,051,100

број: 9

1301-0001

733

760

Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано на другом месту

Службени лист општине Тител

1301

1801-П1

1801-0001

24. јун 2016. год.
страна 321

3

2

0602
0602-0002

160

97
98
99
100
101
102
103

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 1:

01

01
07
13

01

12,154,000

12,154,000
12,154,000

808,000
1,000
655,000
1,630,000
7,200,000
1,260,000
600,000

179,979,100

0

5,412,100
8,637,910
14,050,010

0

12,154,000

12,154,000
12,154,000

808,000
1,000
655,000
1,630,000
7,200,000
1,260,000
600,000

179,979,100
5,412,100
8,637,910
194,029,110

7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000

7,000,000

Службени лист општине Тител

01

421
422
423
424
425
426
512

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета

7,000,000
7,000,000

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:

0

0

број: 9

179,979,100

7,000,000
7,000,000

01

7,000,000

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 13010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0001:

страна 322
24. јун 2016. год.

3

4

3

3

0602
0602-0007

150

104

500,000
500,000

Извори финансирања за Главу 3:
Приходи из буџета
Свега за Главу 3:

01

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000

12,154,000
12,154,000

12,154,000
12,154,000

12,154,000

број: 9

0

0

0

0

0

0

0

Службени лист општине Тител

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

500,000
500,000

01

500,000
500,000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

01

01

500,000
500,000

01

500,000

12,154,000
12,154,000

Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Свега за Главу 2:

01

423

12,154,000
12,154,000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Канцеларија за младе
Опште јавне услуге - истраживање и развој
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 150:
Приходи из буџета
Функција 150:
Извори финансирања за Програмску активност 06020007:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0007:

12,154,000

Свега за Програмску активност 0602-0002:

24. јун 2016. год.
страна 323

105
106
107
108
109
110
1101
111
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност 01010001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0101-0001:

482

511

Извори финансирања за Главу 4:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 4:

01
13

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 5:

01
13

01
13

01
13

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

421
422
423
424
425
426

7,050,000

7,050,000

7,050,000

7,050,000

7,050,000

7,050,000

7,050,000

7,050,000

1,000,000

60,000

260,000
200,000
1,980,000
850,000
2,000,000
700,000

31,561,000
31,561,000

31,561,000
31,561,000

31,561,000
31,561,000

31,561,000
31,561,000

15,000,000

5,000,000
3,000,000
8,561,000
0

7,050,000
31,561,000
38,611,000

7,050,000
31,561,000
38,611,000

7,050,000
31,561,000
38,611,000

7,050,000
31,561,000
38,611,000

16,000,000

60,000

260,000
200,000
6,980,000
3,850,000
10,561,000
700,000

Службени лист општине Тител

5

421

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Унапређење услова за пољопривредну делатност
Пољопривреда
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

број: 9

3

0101-0001

0101

страна 324
24. јун 2016. год.

0401-0001

0401

112
113
114
115

Извори финансирања за Главу 5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 5:

01
13

ЈП ''ТИТЕЛСКИ БРЕГ''
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине и природних
вредности

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 6:

01
13

01
13

01
13

423
424
425
512

3,150,000

3,150,000

3,150,000

3,150,000

3,150,000

3,150,000

3,150,000

3,150,000

500,000
1,350,000
500,000
800,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000

3,150,000
1,000,000
4,150,000

3,150,000
1,000,000
4,150,000

3,150,000
1,000,000
4,150,000

3,150,000
1,000,000
4,150,000

500,000
2,350,000
500,000
800,000

број: 9

6

560

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине и природних
вредности
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0001:

Службени лист општине Тител

3

0401-0001

0401

24. јун 2016. год.
страна 325

540

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

01
07

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 6:

11,590,000

11,590,000

11,590,000

11,590,000

5,420,000
5,420,000

0
5,420,000
5,420,000

5,420,000
5,420,000

2,150,000

980,000

400,000
1,890,000

11,590,000
5,420,000
17,010,000

11,590,000
5,420,000
17,010,000

11,590,000
5,420,000
17,010,000

3,492,000
629,000
40,000
107,000
250,000
30,000
360,000
150,000
3,350,000
2,390,000
100,000
1,430,000
430,000
1,000
100,000
1,000
4,150,000

Службени лист општине Тител

01
07

11,590,000

11,590,000

3,492,000
629,000
40,000
107,000
250,000
30,000
360,000
150,000
2,950,000
500,000
100,000
450,000
430,000
1,000
100,000
1,000
2,000,000

број: 9

01
07

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
481
482
483
512

Заштита животне средине: исттаживање и развој
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 540:
Извори финансирања за Програмску активност 04010001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 0401-0001:

страна 326
24. јун 2016. год.

3

7

620

620

134

133

Уређење грађевинског земљишта у радној зони
Тителу-изградња
МБТС 1 и МБТС 2
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

у

4,120,000

4,120,000

127,000

127,000

127,000

127,000

127,000

2,410,000
4,120,000

6,530,000

0
0
0

0
0
0

0

5,420,000
5,420,000

4,120,000
2,410,000
4,120,000

10,650,000

127,000
0
0
127,000

127,000
0
0
127,000

127,000

11,590,000
5,420,000
17,010,000

број: 9

01
07
08

511

01
07
13

01
07
13

541

ЈП ПРОСТОР ТИТЕЛ
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Уређивање грађевинског земљишта
Куповина земљишта за радну зону у Шајкашу
Развој заједнице
Земљиште
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 1101-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1101-П2:

11,590,000

11,590,000

Службени лист општине Тител

1101-П3

1101-0002
1101-П2

1101

01
07

Извори финансирања за Главу 6:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 6:

24. јун 2016. год.
страна 327

630

136

01
07

511

01

01

511

1,000

1,000

1,000

2,860,000
2,860,000

2,860,000
2,860,000

2,860,000

4,247,000

4,247,000

0
0

0

0

0

2,410,000
4,120,000
6,530,000

2,410,000
4,120,000
6,530,000

6,530,000

1,000
0
1,000

1,000

2,860,000
2,860,000

2,860,000
2,860,000

2,860,000

4,247,000
2,410,000
4,120,000
10,777,000

4,120,000
2,410,000
4,120,000
10,650,000

10,650,000

Службени лист општине Тител

0601-П1

135

Водоснабдевање
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 06010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0001:
Замена азбестних цеви водоводне мреже у Тителу
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П1:

0601-0001

630

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програм 1:

4,120,000

4,120,000

4,120,000

број: 9

0601

01
07
08

01
07
08

Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 1101-П3:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за пројекат 1101-П3:

страна 328
24. јун 2016. год.

630

630

138

137

Управљање отпадним водама

Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П3:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Пројекат 0601-П3:

Изградња резервоара пијаће воде
снабдевања насељеног места Шајкаш

за

потребе

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

1,000
0
1,000

1,000
0
1,000

1,000

1,000
0
1,000

1,000
0
1,000

1,000

1,000
0
1,000

број: 9

01
07

01
07

511

01
07

01
07

511

Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Пројекат 0601-П2:

Изградња резервоара пијаће воде за потребе
снабдевања насељених места Тител,Лок и Гардиновци

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Пројекат 0601-П1:

Службени лист општине Тител

0601-0002

0601-П3

0601-П2

01
07

24. јун 2016. год.
страна 329

520

140

139

01
07
13

01
07
13

511

01
07
13

01
07
13

511

Управљање отпадним водама

Израда пројектне документације за канализациону
мрежу у насељеним местима Лок и Гардиновци

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П5:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-П5:

Изградња канализационе мреже у насељеном месту
Шајкаш -наставак

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П4:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-П4:

38,000,000

38,000,000

38,000,000

38,000,000

38,000,000

0

0

0

0

0

20,000,000
8,000,000
28,000,000

20,000,000
8,000,000
28,000,000

28,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000

38,000,000
20,000,000
8,000,000
66,000,000

38,000,000
20,000,000
8,000,000
66,000,000

66,000,000

0
0
1,000,000
1,000,000

0
0
1,000,000
1,000,000

1,000,000

Службени лист општине Тител

0601-П6

520

520

Изградња канализационе мреже у насељеном месту
Тител -наставак

број: 9

0601-П5

0601-П4
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520

520

143

142

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П7:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Пројекат 0601-П7:
Израда студије процене утицаја на животну средину
пројекта одвођења фекалних отпадних вода за насеље
Тител
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П8:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-П8:
Израда студије процене утицаја на животну средину
пројекта одвођења фекалних отпадних вода за насеље
Шајкаш

Израда пројектне документације за канализациону
мрежу у насељеним местима Мошорин и Вилово

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П6:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-П6:

400,000
400,000

400,000
400,000

400,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

400,000
400,000

400,000
400,000

400,000

4,000,000
0
4,000,000

4,000,000
0
4,000,000

4,000,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

број: 9

01

01

511

01
07

01
07

511

01

01

511

Службени лист општине Тител

0601-П9

0601-П8

0601-П7

141
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520

520

1451

145

01

01

511

01

01

511

01

01

511

Управљање отпадним водама

Усклађивање пројектне документације канализације у
Тителу са Законом о планирању и изградњи

Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П19:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-П19:

Зграде и грађевински објекти

Реконструкција дела атмоссферске каналске мреже у
насељима Шајкаш и Тител
Управљање отпадним водама

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П10:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-П10:

Израда нове каналске мреже за атмосферске падавине у
насељима општине Тител

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000

400,000
400,000

400,000
400,000

400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000

400,000
400,000

400,000
400,000

400,000

Службени лист општине Тител

0601-П11

0601-П19

520

144

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П9:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-П9:

број: 9

0601-П10

520
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660

660

148

147

01

Пројекат сточне депоније "Израда сабиралишта за
провремено складиштење отпада животињског порекла
и угинулих животиња"
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 660:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П13:
Приходи из буџета

УРЕЂЕЊЕ ДЕПОНИЈА
Уређење депонија са опремањем контејнерима за
раднике
обезбеђења у насељеним местима Тител и Шајкаш
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П12:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-П12:

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П11:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-П11:

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

400,000
400,000

400,000
400,000

400,000

0
0

0

0

0

0

0

0

1,000

1,000
0
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

400,000
400,000

400,000
400,000

400,000

број: 9

01
07

511

01

01

511

01

01

511

Службени лист општине Тител

0601-П13

0601-П12

0601-0003

146
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640

151
152

150

149

01

421
425

01

01

424

01

01

511

Јавна расвета
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:

Уређење и одржавање зеленила
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 06010009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0009:

11,227,000
11,227,000

8,227,000
3,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000

1,000

0

0

0

0

0

0
0

11,227,000
11,227,000

8,227,000
3,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000

0
1,000

Службени лист општине Тител

0601-0010

660

660

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Пројекат 0601-П13:
Уређење депонија у насељеним местима општине
Тител
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П14:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-П14:

број: 9

0601-0009

0601-П14

07
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155

154

153

511

01

01

511

01
13

01
13

511

Улична расвета
Зграде и грађевински објекти

Изградња јавне расвете у центру Шајкаша

Изградња јавне расвете у ул.Банатска, Б.Букурова и
В.Илића у Тителу
Улична расвета
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П16:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-П16:

Улична расвета
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-П15:

1,600,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2,400,000

0

0

2,800,000
2,800,000

2,800,000
2,800,000

2,800,000

0

4,000,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

200,000
2,800,000
3,000,000

200,000
2,800,000
3,000,000

3,000,000

11,227,000
11,227,000

број: 9

640

640

640

Реконструкција јавне расвете у насељима општине
Тител (дуг Минел Шредер)

11,227,000
11,227,000

Службени лист општине Тител

0601-П17

0601-П16

0601-П15

01

Извори финансирања за програмску активност 06010010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0010:

24. јун 2016. год.
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0601-0014

660

660

157

156

01

Остале комуналне услуге
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 06010014:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0014:

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000

3,500,000

0

0

0

0

2,400,000
2,400,000

2,400,000
2,400,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000

3,500,000

1,600,000
2,400,000
4,000,000

1,600,000
2,400,000
4,000,000

Службени лист општине Тител

01

424

01

01

511

Одржавање гробаља и погребне услуге
Изградња капеле на гробљу у Вилову
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П18:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-П18:

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

број: 9

0601-0011
0601-П18

01
13

01
13

Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за Пројекат 0601-П17:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-П17:
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0701-0001

451

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

28,512,000

28,512,000
28,512,000

4,690,000
847,000
8,000
171,000
230,000
290,000
515,000
100,000
2,975,000
4,300,000
11,500,000
1,075,000
550,000
60,000
1,000
1,000,000
200,000

0

20,000,000
14,200,000
34,200,000

28,512,000

28,512,000
28,512,000

4,690,000
847,000
8,000
171,000
230,000
290,000
515,000
100,000
2,975,000
4,300,000
11,500,000
1,075,000
550,000
60,000
1,000
1,000,000
200,000

80,594,000
20,000,000
14,200,000
114,794,000

број: 9

01

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање саобраћајном инфраструктуром
Друмски саобраћај
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 07010001:
Приходи из буџета

80,594,000

80,594,000

Службени лист општине Тител

01

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512

01
07
13

Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

24. јун 2016. год.
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451

176

1751

01
07
13

01
07
13

511

01

01

511

Санација и реконструкција улице, тротоара и паркинга
у
насељеном
месту
Мошорин
-Улице Милетићева и Исидора Секулић
Друмски саобраћај

Реконструкција саобраћајница у општини Тител
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0701-П2:

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П1:

Зграде и грађевински објекти

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

15,281,800
4,000,000
19,281,800

15,281,800
4,000,000
19,281,800

19,281,800

0

0

0

0

5,000,000
15,281,800
4,000,000
24,281,800

5,000,000
15,281,800
4,000,000
24,281,800

24,281,800

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

28,512,000

Службени лист општине Тител

0701-П3

451

451

451

Одржавање путева
Друмски саобраћај
Санација улица у насељима општине Тител
Друмски саобраћај

28,512,000

број: 9

0701-П2

0701-П1

0701-0002

Свега за програмску активност 0701-0001:
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0701-П4

0701-П24

451

451

178

1771

177

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

600,000
600,000

600,000
600,000

600,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000

3,600,000
3,600,000

3,600,000
3,600,000

3,600,000

0

0

0

0

2,400,000
3,600,000
6,000,000

2,400,000
3,600,000
6,000,000

6,000,000

600,000
600,000

600,000
600,000

600,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000

број: 9

01
13

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П24:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П24:
Израда тротоара и нових површина у насељеним
местима
општине
Тител
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П4:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0701-П4:

Зграде и грађевински објекти

Друмски саобраћај

Израда дечијег игралишта и уређење јавне површине
у ул.Јовановићева и Петра Пиртића у Мошорину

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П3:

Службени лист општине Тител

01
13

511

01

01

511

01

01

511

24. јун 2016. год.
страна 339

451

181

180

179

01

511

01
13

01
13

511

01
13

01
13

511

Тесле

у

Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

Израда коловоза у индустријској зони у Тителу

Уређење јавне површине и израда паркинга испред
дома
културе
у Тителу
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0701-П6:

Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0701-П5:

Николе

0

0

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

6,142,910

6,142,910

6,142,910

6,142,910

6,142,910

1,000

0
0

0
0

0

1,057,090
1,057,090

1,057,090
1,057,090

1,057,090

0

1,000

2,500,000
0
2,500,000

2,500,000
0
2,500,000

2,500,000

6,142,910
1,057,090
7,200,000

6,142,910
1,057,090
7,200,000

7,200,000

Службени лист општине Тител

0701-П7

451

451

Појачано одржавање у улици
Шајкашу-наставак радова

број: 9

0701-П6

0701-П5

страна 340
24. јун 2016. год.

0701-П9

0701-П8

451

451

183

182

0

0

0

0

0

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

0

0

0

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000

0

0

1,000
1,000

0
1,000
1,000

0
2,000,000
2,000,000

0
2,000,000
2,000,000

2,000,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

0
0
1,000
1,000

0
1,000
1,000

број: 9

01
13

Санација и уређење јавних површина у центру насеља
Лок
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П9:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0701-П9:

Уређење виловачких језера- II фаза
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П8:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П8:

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П7:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0701-П7:

Службени лист општине Тител

01
13

511

01

01

511

01
07
13

07
13

24. јун 2016. год.
страна 341

451

186

185

184

01

511

01
07

01
07

511

01
13

01
13

511

Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:

Израда пројектно тахничке документације за санацију
улица у Вилову

Уређење приобаља реке Тисе - II Фаза
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П11:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0701-П11:

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000

1,000
1,000

1,000

1,000
0
1,000

1,000
0
1,000

1,000

0
2,000,000
2,000,000

0
2,000,000
2,000,000

2,000,000

Службени лист општине Тител

0701-П12

451

451

Санација и уређење јавних површина у центру насеља
Гардиновци
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П10:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0701-П10:

број: 9

0701-П11

0701-П10

страна 342
24. јун 2016. год.

451

451

451

1863

1862

1861

2,000,000
2,000,000
2,000,000

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П22:

600,000
600,000

600,000
600,000

600,000

600,000
600,000

600,000
600,000

600,000

Зграде и грађевински објекти

Друмски саобраћај

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П21:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П21:
Израда пројектно техничке документације

Зграде и грађевински објекти

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П20:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П20:
Израда техничке документације за реконструкције
атмосферске каналске мрежу у насељима Шајкаш и
Тител
Друмски саобраћај

Зграде и грађевински објекти

0

0

0

0

0

0

2,000,000
2,000,000

2,000,000

600,000
600,000

600,000
600,000

600,000

600,000
600,000

600,000
600,000

600,000

1,000
1,000

број: 9

01

511

01

01

511

01

01

511

1,000
1,000

Службени лист општине Тител

0701-П22

0701-П21

0701-П20

01

Извори финансирања за пројекат 0701-П12:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П12:
Израда пројектне документације - санација улица
Мошоринска, И.Л.Рибара и К.Нађа у Шајкашу
Друмски саобраћај

24. јун 2016. год.
страна 343

451

188

187

1864

01
07

511

01
13

01
13

511

01

01

511
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П23:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П23:
Уређење површине центара по местима општине Тител
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П13:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0701-П13:
Санација коловозне конструкције кеја на насипу у
Тителу
и
скидање
банкине
и
крпљење улица насеља општине Тител
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Зграде и грађевински објекти

6,000,000

6,000,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

2,000,000
2,000,000

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

6,000,000
0

6,000,000

1,400,000
0
1,400,000

1,400,000
0
1,400,000

1,400,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

2,000,000
2,000,000

Службени лист општине Тител

0701-П14

451

451

Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П22:
Израда пројектно техничке документација уређења
плаже и приобаља реке Тисе и дела "Калварије" у
Тителу
Друмски саобраћај

број: 9

0701-П13

0701-П23

01

страна 344
24. јун 2016. год.

0701-П16

0701-П15

451

451

190

189

Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

75,758,910

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

15,281,800
12,658,090

0

0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

75,758,910
15,281,800
12,658,090

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

6,000,000
0
6,000,000

6,000,000
0
6,000,000

6,000,000

6,000,000
0
6,000,000

6,000,000

број: 9

01
07
13

01

Изградња нових и реконструкција саобраћајница у
општини Тител
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П16:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П16:

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

Службени лист општине Тител

01

511

01
07

01
07

511

01
07

Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П14:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0701-П14:
Уређење тротоара у центру Шајкаша
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П15:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0701-П15:

24. јун 2016. год.
страна 345

1301-0001

810

760

191
1911

175

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-

511

1,000

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

750,000
750,000

750,000

1,230,000
1,230,000

1,230,000
1,230,000

1,230,000
1,230,000

1,230,000

27,939,890

1,000
750,000
751,000

750,000

1,000

0
1,230,000
1,230,000

0
1,230,000
1,230,000

0
1,230,000
1,230,000

1,230,000

103,698,800

Службени лист општине Тител

01
13

Зграде и грађевински објекти

481

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 12:

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 760:
Извори финансирања за Пројекат 1801-П2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1801-П2:

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама

01
13

01
13

01
13

511

ПРОГРАМ
12:
ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Адаптација амбуланте у Мошорину
Здравство некласификовано на другом месту

75,758,910

број: 9

1301

1801-П2

1801

Свега за Програм 7:

страна 346
24. јун 2016. год.

3

8

1201
1201-0001

820

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426

01
07
08
13

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СТОЈАН ТРУМИЋ"
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

Извори финансирања за Главу 7:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 7:

01
13

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1301-0001:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 14:

01
13

0001:

3,200,000
573,000
117,000
5,000
370,000
1,010,000
60,000
1,060,000
240,000
150,000
250,000

160,600,910

160,600,910

1,000

1,000

1,000

1,000

60,000
120,000

37,691,800
4,120,000
28,838,090
70,649,890

750,000
750,000

750,000
750,000

3,200,000
573,000
117,000
5,000
370,000
1,010,000
60,000
1,120,000
360,000
150,000
250,000

160,600,910
37,691,800
4,120,000
28,838,090
231,250,800

1,000
750,000
751,000

1,000
750,000
751,000

24. јун 2016. год.
Службени лист општине Тител
број: 9
страна 347

820

207

206

01

511

01

01
08

512

Пројекат: Адаптација музејског простора - спрат
библиотеке
Услуге културе
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

Пројекат: Инсталација централног грејања у згради
библиотеке
Услуге културе
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П1:

Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1201-0001:

600,000

600,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

7,697,000

7,697,000

7,697,000

7,697,000

342,000
20,000
300,000

0

0

80,000
200,000
280,000

80,000
200,000
280,000

100,000

600,000

600,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
0
2,000,000

2,000,000

7,697,000
80,000
200,000
7,977,000

7,697,000
80,000
200,000
7,977,000

342,000
20,000
400,000

Службени лист општине Тител

1201-П2

820

01
04
07

01
04
07

465
482
515

број: 9

1201-П1

203
204
205

страна 348
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209

208

01

01
08

511

01

01
08

512

Пројекат: Фасада
библиотеке
Услуге културе

на

унутрашњој

страни

зграде

Пројекат: Израда идејног решења и пројекат летње
бине у дворишту библиотеке
Услуге културе
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П4:

200,000
200,000

200,000

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000

200,000

200,000

600,000
600,000

600,000

0

0

0

0

0

0

200,000
200,000

200,000
0
200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
0
200,000

200,000

600,000
600,000

0
600,000

број: 9

820

820

820

Пројекат: Набавка опреме и компјутера за читаоницу
Услуге културе
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П3:

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П2:

Службени лист општине Тител

1201-П5

1201-П4

1201-П3

01

08

24. јун 2016. год.
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1201-П7

820

820

212

211

01

Пројекат: Опрема за зграду биоскопа
Услуге културе
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П7:

Пројекат:Набавка опреме за одељење библиотеке у
Шајкашу
Услуге културе
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П6:

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П5:

500,000
500,000

500,000

500,000

500,000

500,000
500,000

500,000

500,000

500,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0

0

0

0

0

0

500,000
500,000

500,000
0
500,000

500,000

500,000
500,000

500,000
0
500,000

500,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
0
1,000,000

1,000,000

Службени лист општине Тител

01
08

512

01

01
08

512

01

01
08

511

број: 9

1201-П6

210

страна 350
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9

2001
2001-0001

911

820

214
215
216
217
218

213

01
04
07

411
412
413
414
415

Извори финансирања за Главу 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 8:
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЛАВИ ЧУПЕРАК"
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 13:

01
04
07

01

01
08

511

Пројекат: Израда уличне фасаде на згради библиотеке
Услуге културе
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П8:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П8:

9,917,000
1,775,000
42,000
27,000
550,000

13,697,000

13,697,000

13,697,000

13,697,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

16,025,000
2,869,000
42,000
1,563,000
550,000

13,697,000
80,000
200,000
13,977,000

13,697,000
80,000
200,000
13,977,000

1,000,000
1,000,000

број: 9

1,536,000

6,108,000
1,094,000

80,000
200,000
280,000

0
80,000
200,000
280,000

0

0

1,000,000
0
1,000,000

1,000,000

Службени лист општине Тител

3

1201-П8

24. јун 2016. год.
страна 351

228

01
04

511

Уједначавање енергетске ефикасности ,побољшање
инфраструктуре око објеката(Санаија крова у Тителу и
прилазне рампе у објектима)
Предшколско васпитање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

3,000,000

3,000,000

21,928,000

21,928,000

21,928,000

21,928,000

0

165,000
3,400,000
70,000
1,429,000
50,000
1,280,000
1,900,000
1,291,000
32,000

240,000

240,000

6,065,000
6,480,000
470,000
13,015,000

6,065,000
6,480,000
470,000
13,015,000

212,000

100,000
94,000
200,000
640,000
50,000
350,000
2,350,000
281,000
0

3,000,000
240,000

3,240,000

21,928,000
6,065,000
6,480,000
470,000
34,943,000

21,928,000
6,065,000
6,480,000
470,000
34,943,000

212,000

265,000
3,494,000
270,000
2,069,000
100,000
1,630,000
4,250,000
1,572,000
32,000

Службени лист општине Тител

911

01
04
07
16

01
04
07
16

Машине и опрема

512
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:

Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали

416
421
422
423
424
425
426
465
482

број: 9

2001-П1

219
220
221
222
223
224
225
226
227
2271

страна 352
24. јун 2016. год.

229

Извори финансирања за Главу 9:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Главу 9:

01
04
07
16

01
04
07
16

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 13:

01

01

511

24,928,000

24,928,000

24,928,000

24,928,000

0
0

0
0

0

6,305,000
6,480,000
470,000
13,255,000

6,305,000
6,480,000
470,000
13,255,000

0

0

240,000
240,000

240,000

24,928,000
6,305,000
6,480,000
470,000
38,183,000

24,928,000
6,305,000
6,480,000
470,000
38,183,000

0
0

0
0

0

3,000,000
240,000
3,240,000

3,240,000

број: 9

10

911

Изградња прихватне кухиње за објекат у Мошорину
Предшколско васпитање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Функција 911:
Извори финансирања за пројекат 2001-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2001-П2:

3,000,000

3,000,000

3,000,000

Службени лист општине Тител

3

2001-П2

01
04

Функција 911:
Извори финансирања за пројекат 2001-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 2001-П1:

24. јун 2016. год.
страна 353

10

1

912

463
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482

230
231

01

01

01

01

4631
4632

49,573,000
49,573,000

49,573,000
49,573,000

49,573,000
49,573,000
29,142,000
1,718,000
200,000
2,000,000
656,000
8,393,000
2,521,000
2,439,000
173,000
2,100,000
4,173,000
40,000

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
Извори финансирања за Главу 10:
Приходи из буџета
Свега за Главу 10:
ОШ ''СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ'' ТИТЕЛ
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали

49,573,000
49,573,000

40,890,000
8,683,000

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа
Основно образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 20020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:

0

0

0

0

49,573,000
49,573,000

49,573,000
49,573,000

49,573,000
49,573,000

49,573,000
49,573,000

40,890,000
8,683,000

број: 9

3

2002
2002-0001

страна 354
Службени лист општине Тител
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10

11

3

3

920

232
233

512

482
483
511

4631
4632

ОШ ''ИСИДОРА СЕКУЛИЋ'' ШАЈКАШ
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
* Бесплатне ужине за ђаке 1 593 000 дин
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевинки објекти
* Израда пројекта трпезарије у Мошорину 500 000 дин
* изградња отвореног спортског терена у Шајкашу 3 324
000 дин
Машине и опрема
* Опрема 400 000 дин
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:

463
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426

9,569,000
5,574,000

400,000

100,000
200,000
3,824,000

20,431,000
1,200,000
100,000
2,000,000
380,000
5,844,000
714,000
673,000
190,000
2,113,000
2,693,000

270,000
3,600,000
789,000
70,000

9,569,000
5,574,000

Службени лист општине Тител

2003
2003-0001

2

Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевинки објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

483
511
512
515

24. јун 2016. год.
број: 9
страна 355

11

12

3

3

0901-0001

070

234

463
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512

4631

3,162,640

15,143,000
15,143,000
15,143,000
175,000
220,000
2,750,000
350,000
2,251,000
400,000
720,000
438,000
940,000
1,225,000
50,000
50,000
3,500,000
2,074,000

15,143,000
15,143,000

15,143,000
15,143,000

15,143,000
15,143,000

0

0

0

0

3,162,640

15,143,000
15,143,000

15,143,000
15,143,000

15,143,000
15,143,000

15,143,000
15,143,000

Службени лист општине Тител

0901

1

Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 20030001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:
Извори финансирања за Главу 11:
Приходи из буџета
Свега за Главу 11:
СТШ ''МИЛЕВА МАРИЋ'' ТИТЕЛ
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевинки објекти
Машине и опрема
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална помоћ некласификована на другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти

број: 9

01

01

01

01

страна 356
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235

540,580,150

540,580,150

481,628,150

481,628,150

3,263,140
3,263,140

3,263,140
3,263,140

3,263,140
3,263,140

3,263,140
3,263,140

100,500

140,215,900

0
6,385,000
55,203,900
4,120,000
74,037,000
470,000

6,385,000
55,203,900
4,120,000
70,037,000
470,000
136,215,900

0

0

0

0
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Родитељски динар за ваннаставне активности
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III РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Члан 7 мења се и гласи:
„Средства у буџету у износу од 540.580. 150,00 динара и средства из осталих извора у износу од
140.215.900,00 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији и то:“
IV ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
Примања буџета општине Тител прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим
прописима, независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте примања.
Члан 9.
У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, број 68/2015), број запослених на основу Одлуке Владе Републике Србије о
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015 годину („Службени
гласник РС“ број 101/2015) код корисника буџета Општине Тител и њених организационих облика не може
прећи максималан број запослених на неодређено и то: 154 запослена на неодређено време.
Како је број запослених на неодређено време мањи од утврђеног максималног броја Одлуком Владе
Републике Србије, ново запошљавање до утврђеног максималног броја запослених у организационим
облицима Општине Тител могуће је вршити искључиво у складу са прописима којима се уређује буџетски
систем, у складу са упутствима за израду буџета за 2016.годину и Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору.
Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица
ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закљученим непосредно
или преко омладинске или сстудентске задруге и лица ангажованих по другим основама не може бити већи
од 10% броја запослених на неодређено време код организационих облика Општине Тител у складу са чл.10
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број
68/2015).
У овој одлуци о буџету средства за плате су обезбеђена за 98 запослених од укупног максималног
броја из става 1 .овог члана.
- 55 - заполених у локалној администрацији на неодређено време ;
- 15 - запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 26 - запослених у предшколској установи на неодређено време;
2 - запослених у предшколској установи на одређено време;
У овој одлуци о буџету средства за плате су обезбеђена за број запослених из става 4 .овог члана.
Члан 10.
За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета општине Тител је Председник општине
Члан 11.
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 12.
За законито и наменско коришћење буџетских средстава распоређених овом Одлуком,поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је
и начелник општинске управе.
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Члан 13.
Општински орган управе надлежан за послове финансија обавезан је да редовно прати извршење
буџета и најмање два пута годишње доставља извештај о извршењу буџета Општинском већу, а обавезно у
року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од 15 дана по пријема извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће га усваја и доставља
Скупштини општине ради информисања.
Извештај садржи и образложење одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања
Члан 14.
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу
буџетску резерву, у складу са чланом 61.Закона о буџетском систему доноси председник општине.
Члан 15.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог Службе за финансије
доноси председник општине.
Члан 16.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси
општинско веће.
Члан 17.
Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.
Овлашћује се Председник општине да подносе захтев министарству надлежном за послове
финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат
реализације јавних инвестиција.
Члан 18.
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 19.
Распоред и коришћење буџетских средстава у 201. години вршиће се на основу решења које доноси
Председник општине, на предлог општинског органа управе надлежног за послове финансија, 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, на захтев који подноси председник Скупштине општине, уз пратећу оригиналну документацију,
претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине општине.
РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, распоређена апропријација за
финансирање капиталних и текућих субвенција, извршаваће се на основу решења Председника општине,
на захтев који подноси Председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију
претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи.
РАЗДЕО 3- ОПШТИНСКА УПРАВА- распоређена апропријација за финансирање рада невладиних
организација, социјалне заштите из буџета(једнократне помоћи) и финансирање Дома Здравља вршиће се
на основу решења Председника општине, на захтев који подноси Председник општине или његов заменик,
уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица
у Општинској управи.
Члан 20.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације
утврђене овом одлуком.
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Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на
капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за
послове финансија, уз сагласност Општинског већа.
У случају из става 2. овог члана корисници средстава буџета општине Тител могу преузети обавезе
по уговору само за капиталне пројекте, у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних
капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године.
Корисници средстава буџета општине Тител обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке
за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 3. овог члана, прибаве сагласност
Општинског већа.
Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години , а
неизвршене у току 2016. године, преносе се у 2017. годину и имају карактер преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком
Члан 21.
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 22.
Корисници средстава буџета општине Тител преузимају обавезе на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте локални трезор:
1) о намери преузимања обавезе;
2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се прузима обавеза, о преузимању
обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања;
3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;
4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.).
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овог одлуком или које су
настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора
локалне власти.
Члан 23.
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви
корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 124/2012).
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност
дефинисана Законом о јавним набавкама.
Члан 24.
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 25.
У оквиру плана за извршавање буџета, општински орган управе надлежан за послове финансија
планира ликвидност буџета и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и
примања.
Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у границама прописаних квота за
свако тромесечје (или краћи период) који одреди општински орган управе надлежан за послове финансија.
Уз захтев , корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
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Члан 26.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2016. Години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона,
председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност у инвестирању.
Члан 27.
Општинско веће донеће програм рационализације који ће обухватити све кориснике јавних
средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину
општине.
Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника оштине засновати
радни однос са новим лицима до краја 2016. 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 и програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 28.
Диреткни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и
употребе средстава за рад.
Члан 29.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може настати 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 61/2005,107/2009 и 78/2011).
Члан 30.
Корисници буџетских средстава до 31.12.2016. године пренеће на рачун извршења буџета сва
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која су тим корисницима пренета у
складу са Одлуком о буџету општине Тител
Члан 31.
Изузетно, у случају ако се буџету општине Тител определе актом наменска трансферна средства са
другог нивоа власти, укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у
случају уговорања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке о буџету,
орган управе надлежан за финансије отвориће, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на
основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 32.
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 н финансијски план на начин
прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за
трезор.
Члан 33.
У буџетској 2016. Године неће се вршити исплата божићних, годишњих и других врста накнада и
бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне
кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2016. години.
Члан 34.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода
и примања, који нису општи приход буџета (извор 01), обавезе може преузимати само до нивоа остварења
тих прихода или примања, уколико је ниво остварења прихода и примања мањи од одобрених
апропријација.

страна 362.

број: 9

Службени лист општине Тител

24. јун 2016. год.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из
разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања
преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавеза, односно продужење уговорног рока за
плаћање или отказати уговор.
Члан 35.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за
сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавање и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавеза настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала као и по основу капиталних издатака измире у року
утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 36
Ову одлуку објавити у службеном листу општине Тител и доставити министарству надлежном за
послове финансија.
Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у службеном листу општине Тител
а примењиваће се од 01.01.2016. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-12/2016-I
Дана: 24.06.2016.
Тите л

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Кнежевић с.р.

2

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, и 145/14) и члана 29. став 1.
тачка 7. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, број 10/14 пречишћен
текст), Скупштина општине Тител на 4. седници одржаној 24.06. 2016. године, доноси
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ ЈУГ – I У ТИТЕЛУ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за део Радне зоне Jуг – I у Тителу (у даљем
тексту: План), који је израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III,
под бројем Е– 2325,а који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Члан 2.
План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном листу општине Тител".
Графички део Плана садржи:
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1.

Графички прилози постојећег стања

1.1

Извод из Плана вишег реда (ППО Тител)

1.2

Извод из Плана вишег реда (ГП насеља Тител)

1.3

Границе Плана и постојећа намена површина у обухвату Плана

2.

Графички прилози планираног решења

2.1

Границе Плана и подела на карактеристичне целине

Р 1:2500

2.2

Намена површина у границама са локацијама за јавне
површине, садржаје и објекте, природна добра и
инфраструктурни коридори са зонама заштите

Р 1:2500

Регулационо-нивелациони План са аналитичко-геодетским
елементима за обележавање, грађевинске линије и
карактеристични профили јавних саобраћајних површина

Р 1:2500

2.4

План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом

Р 1:2500

2.5

Предлог површина јавне и претежне намене са смерницама за
спровођење Плана

Р 1:2500

--Р 1:2500

2.3

Текстуални и графички део Плана заједно чине целину.
Члан 3.
Плансе потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи.
План је израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику.
Четири примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и четири примерака у
дигиталном облику чувају се у надлежним службамаОпштине.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у
дигиталном облику чува се у ЈП "Заводу за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III.
Документациона основа на којој се заснива План чува се у општинском органу надлежном за
послове просторногпланирања и урбанизма.
Члан 4.
План је доступан на увид јавности у седишту доносиоца Плана.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Тител".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОпштинаТител
Скупштина општине Тител
Број: 011-13/2016-I
ТИТЕЛ

Председник Скупштине општине
Весна Кнежевић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за планове:__________________________
(потпис председника Комисије)
Орган надлежан за послове
урбанистичког планирања: __________________________
(потпис овлашћеног лица)
Број:
Дана:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ ЈУГ-I У ТИТЕЛУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ-НОВИ САД

Е - 2325

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

ДИРЕКТОР

______________________________
Радованка Шкрбић, дипл.инж.арх.

______________________________
др Александар Јевтић

Тител, април 2016. год.
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НАЗИВ ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ ЈУГ-I У ТИТЕЛУ - НАЦРТ
ПЛАНА
НАРУЧИЛАЦ:
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА:

ОПШТИНА ТИТЕЛ
Општина Тител, Општинска управа,
Служба за привреду, урбанизам, заштиту животне средине,
имовинско правне, стамбено комуналне и инспекцијске
послове
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“
Нови Сад, Железничка 6/III

ДИРЕКТОР:др Александар Јевтић
Е –БРОЈ:

2325

ОДГОВОРНИУРБАНИСТА:

Радованка Шкрбић, дипл.инж.арх.

СТРУЧНИ ТИМ:

Радованка Шкрбић, дипл.инж.арх.
Далибор Јурица, дипл.инж.геод.
Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.
Бранко Миловановић, дипл.инж.мелиор.
Зорица Санадер, дипл.инж.елек.
Милан Жижић, дипл.инж.маш.
Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх.
др Тамара Зеленовић Васиљевић
Теодора ТоминРутар, дипл. правник
Аљоша Дабић, ел. техничар
Ђорђе Кљаић, геод. техничар
Драгана Матовић, оператер
Душко Ђоковић, копирант
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО:
Ред.
бр.
1.

Назив карте

Размера

Графички прилози постојећег стања
1.1

Извод из Плана вишег реда(ППО Тител)

1.2

Извод из Плана вишег реда (ГП насеља Тител)

1.3

Границе Плана и постојећа намена површина у обухвату Плана

--Р 1:2500

2.

Графички прилозипланираног решења

2.1

Границе Плана и подела на карактеристичне целине

2.2

Намена површина у границама са локацијама за јавне Р 1:2500
површине, садржаје и објекте, природна добра и
инфраструктурни коридори са зонама заштите

Р 1:2500

2.3

Регулационо-нивелациони План са аналитичко-геодетским
елементима за обележавање, грађевинске линије и Р 1:2500
карактеристични профили јавних саобраћајних површина

2.4

План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом

Р 1:2500

2.5

Предлог површина јавне и претежне намене са смерницама за
спровођење Плана

Р 1:2500

В) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације за јужну радну зону у Тителу „Тител-југ“ („Службени лист
општине Тител“, број 6/07), Одлука о измени и допуни Плана детаљне регулације за јужну радну зону у
Тителу „Тител-југ“ („Службени лист општине Тител“, број 4/14), Решење да се не израђује стратешка
процена утицаја Плана на животну средину(Решење број: 501-32/07-IV-03, од 02.11.2007. год.);
2. Изводи из планова вишег реда;
3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа;
4. Прибављене и коришћене подлоге и карте, припремљене тематске карте и други графички прилози;
5. Извештај о обављеном раном јавном увиду, Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта плана и
Извештај о обављеном Јавном увиду у Нацрт плана;
6. Мишљења надлежних органа и институција.

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ ЈУГ-I У ТИТЕЛУ
- НАЦРТ ПЛАНАУВОД
Просторним планом општине Тител („Службени гласник општине Тител“, број 17/08) простор јужно од
насеља Тител дефинисан је као радна зона за који је прописана израда Плана детаљне регулације.
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за јужну радну зону у Тителу „Тител-југ“
(„Службени лист општине Тител“, број 6/07) и Одлуке о измени и допуни Плана детаљне регулације за
јужну радну зону у Тителу „Тител-југ“ („Службени лист општине Тител“, број 4/14)приступило се изради
Плана детаљне регулације за део радне зоне Југ-I у Тителу (у даљем тексту: План).
Обрађивач Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка 6/III.
На основу свега наведеног, а узимајући у обзир природне и створене услове у простору, израђен је
Материјал за рани јавни увид који предлаже оптималну просторну и функционалну организацијусвих
планираних садржаја.
У току израде Плана прибављени су подаци, услови и мишљења надлежних органа и организација,
припремљена је и аналитичко-документациона основа планског документа.
Планом су дефинисани: површинe јавне намене, планирана намена површина са поделом на урбанистичке
целинепрема урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, регулационе линије улица и
осталих површина јавне намене, грађевинске линије, планиране трасе, коридори и капацитети мрежа јавне
комуналне инфраструктуре, правила уређења и грађења, као и мере и услови заштите.
Планом је обухваћен и дефинисан простор површине 268,43 ha.
Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља износи 27,11 ha, а грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја насеља износи 241,32 ha.
ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Израда Плана је започета пре доношења Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 132/14 и 145/15), те се надлежни орган општине Тител, Служба за привреду,
урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне, стамбено-комуналне и инспекцијске послове,
определио да се поступак израде и доношења овог урбанистичког плана настави по новим одредбама
Закона о планирању и изградњи (допис број: 501-10/2014-IV-03, од 16.04.2015.).
Правни основ за израду предметног плана представља Одлука о изради Плана детаљне регулације за јужну
радну зону у Тителу „Тител-југ“ („Службени лист општине Тител“, број 6/07) – чији је саставни део и Решење
Општинске управе општине Тител, Одељењa за привреду, урбанизам, комунално-стамбена питања и заштиту
животне средине да се за План детаљне регулације за јужну радну зону у Тителу „Тител-југ“ не израђује
стратешка процена утицаја Плана на животну средину (Решење број: 501-32/07-IV-03, од 02.11.2007. год.), као
и Одлука о измени и допуни Плана детаљнерегулације за јужну радну зону у Тителу „Тител-југ“ („Службени
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лист општине Тител“, број 4/14) којом је измењен назив плана у План детаљне регулације за део радне зоне
Југ-I у Тителу и дефинисана је нова граница обухвата плана.
Рани јавни увид је одржан од 02.06.2015 до 16.06.2015. у просторијама Општинске управе општине Тител
(погледати у поглављу В) Документациона основа, под тачком 5., „Извештај о обављеном раном јавном
увиду“).
План је израђен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 53/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/15) и Правилником о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, број 64/15).
Законски оквир:
 Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, број 64/15);
 Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15-УС);
 Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, број
16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
 Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 46/14-УС);
 Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-др.закон и 41/09);
 Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 10/13-др. закон);
 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12);
 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94др.закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл.81. до 96.);
 Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“,
бр. 73/10 и 121/12);
 Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС
и 55/14);
 Закон о железници („Службени гласник РС“, број 45/13);
 Закон о безбедности и интероперабилности железница („Службени гласник РС“,
бр. 104/13 и 66/15-др. закон);
 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. закон, 72/09 др.закон и 43/11-УС);
 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
бр. 135/04 и 88/10);
 Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
135/04 и 25/15);
 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
 Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/09);
 Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС“, број 54/15);
 Закон о здравственој заштити(„Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13, 45/13-др. закон и 93/14);
 Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 88/11);
 Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника
(„Службени гласник РС“, број 104/09);
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Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“, бр. 44/77,
45/85 и 18/89 и“Службени гласник РС“, бр. 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон и 101/05-др.
закон);
Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14);
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим
одредаба члана 13. став 1. тачка 6) истав 2. уделукојисеодносинатачку 6) ичлан 14. став 2.);
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09);
Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“,бр.36/09,88/10,92/11 и 25/15);
Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15);
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15);
Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);
Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и
93/12);
Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон и 93/12);
Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11, 99/11-др.закон и 99/11-др.закон);
Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др.
закон);
Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 83/92, 53/93-др.закон, 54/93, 60/93-исправка, 67/93др.закон, 48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др.закон, престао да важи осим одредаба чл.9. до 20.);
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка);
Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13 и 119/13);
Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68);
Уредба о категоризацији водотока („Службени гласник СРС“, број 5/68);
Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);
Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12);
као и други законски и подзаконски акти који на директан или индиректан начин регулишу ову област.

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Плана детаљне регулације за део радне зоне Југ-I у Тителу представља Просторни
план општине Тител („Службени лист општине Тител“, број 17/08)и Генерални план насеља Тител
(„Службени лист општина Тител“, број 2/04), по коме је предметни простор намењен за радну зону већим
делом ван грађевинског подручја, а мањим делом у грађевинском подручју насеља Тител.
Планови вишег реда су:
- Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11);
- Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“ („Службени гласник
РС“, бр. 119/12 и 98/13);
- Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор-Нови
Сад – Панчево – Београд – Смедерево – Јагодина-Ниш)(„Службени гласник РС“, број 19/11);
- Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службени
лист АПВ“, број 14/15);
- Просторни план општине Тител („Службени лист општине Тител“, број 17/08);
- Генерални план насеља Tител („Службени лист општина Тител“, број 2/04).
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1.2.1. Извод из плана вишег реда
ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АП ВОЈВОДИНЕ до 2020. год. („Службени
гласник АП Војводине“, број 22/11)
Планске активности из ППРС-а из домена водног саобраћаја су кроз Регионални просторни план АП
Војводине надограђене са класификацијом где су у оквиру обухвата ПДР-е утврђене локална лука
(реконструкција и изградња), као и прихватни објекат наутичког туризма на пловном путу реке Тисе у зони
Титела (пројектовање и изградња).
Капацитет ППОВ-а мора бити усклађен са демографским растом и планираним повећањем индустријских
капацитета, што је неопходно анализирати и документовати одговарајућом студијом.
Одвођење и пречишћавање отпадних вода:
– потребно је дефинисати приоритете у изградњи канализационих система и локација уређаја за
пречишћавање отпадних вода сходно осетљивости реципијента и његовој самопречишћавајућој моћи,
као и најповољније технологије за пречишћавање.
ИЗВОД ИЗ ППППН ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ГАСОВОДА „ЈУЖНИ ТОК“ („Службени гласник
РС“, број 119/12) И ИЗМЕНА И ДОПУНА ППППН ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ГАСОВОДА „ЈУЖНИ
ТОК“ („Службени гласник РС“, број 98/13)
На територији општине Тител коридор гасовода пружа се у правцу северозапада, прелази преко Канала бр.
1, мења правац ка западу и прелази преко Канала бр. 2 и Великог Канала након чега поново мења правац ка
северозападу пратећи Велики Канал у дужини од око 5 km, потом поново прелази преко Великог Канала на
око 300 m од грађевинског подручја насеља Лок, затим прелази преко локалитета „Сигет“ (к.о. Вилово),
укршта се са локалним путем Гардиновци-Вилово, прелази преко локалитета „Леје“ (к.о. Гардиновци) и
„Просине“ (к.о. Шајкаш) и улази на територију Града Новог Сада.
Планским решењем утврђује се енергетски коридор транснационалног гасовода у укупној ширини од 600,0
m.
ИЗВОД ИЗ ППППН СИСТЕМА ПРОДУКТОВОДА КРОЗ РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ (СОМБОРНОВИСАД-ПАНЧЕВО-БЕОГРАД-СМЕДЕРЕВО-ЈАГОДИНА-НИШ)
(„Службени гласник РС“, број 19/11)
Изградња продуктовода кроз Србију конципира се као једноцевни и двоцевни систем за транспорт
моторних горива којим би било повезано 7 (седам) планираних припадајућих терминала са управљачкодистрибутивним центрима. Терминали представљају чворна места на којима се врши мерна регулација,
складиштење, дистрибуција и друге функције неопходне за несметан, поуздан и безбедан транспорт
нафтних деривата.
ИЗВОД ИЗ ППППН МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ („Службени
гласник РС“, број 14/15)
У ППОВ ће се уводити отпадне воде општинских центара и свих приградских насеља повезаних на групне
канализационе системе. Производна предузећа ће реализовати своја комплетна ППОВ, или предтретмане.
Предтретманом се отпадне воде из технолошких процеса пречишћавају до стања да смеју да буду упуштене
у градску канализацију и упућене према ППОВ. Морају се уклонити све опасне материје, посебно оне које
би својим токсичним деловањем ометале рад биоаерационог дела ППОВ у складу са Уредбом о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник
РС“, број 67/11).
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Каналисање насеља ће се обављати по принципима сепаратног система, са раздвојеним системима за
отпадне воде насеља и атмосферске воде, осим у случајевима где је општи систем већим делом започет и
реализован. Предвиђа се повећање обухвата насеља на више од 90%. За мања насеља ће се градити групни
магистрални системи, спајањем канализационих система више насеља, ради довођења отпадних вода на
заједничко ППОВ.
Еколошки коридор Тисе обухвата небрањени део плавног подручја, одбрамбене насипе као специфичне
комплексе травних станишта, станишта у природном или блиско природном стању брањеног дела плавног
подручја.
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ („Службени лист општине Тител“, број
17/08)
Канализациони системи се развијају као дистрибуирани системи, тако да са гледиштатранспорта отпадних вода
и препумпавања представљају заокружене, економски оправдане целине, које се могу заокружити изградњом
одговарајућих ППОВ општег типа.
Отпадне воде индустрија које се налазе у Тителу и оних које се планирају ван граница грађевинског рејона,
смеју се упуштати у градску канализацију тек након предтретмана, којим се пречишћавају до нивоа да
смеју да буду усмерене према ППОВ општег типа. Посебно је забрањено уводити у градску канализацију
опасне материје и супстанце које би ометале и разбијале процес биолошког пречишћавања у ППОВ.
Према одредбама Закона о водама, у зони насипа нису дозвољени никакви грађевински радови који задиру
у геометрију насипа, чиме би се довела у питање његова стабилност и функционалност као одбрамбеног
објекта који штити општину Тител од штетног дејства високих вода Тисе и Дунава. За планирање било
каквих објеката у брањеној и небрањеној зони насипа потребно је од надлежног предузећа затражити
водопривредне услове, сагласности и дозволу.
Будућа изграђеност пристана за путничке бродове у оквиру насеља Тител, подразумева планиран пристан
за путничке бродове са свим припадајућим садржајима као интегрални терминус за водни и друмски
саобраћај који својим нивоом услуга треба да афирмише овај простор и локалитете омогућавањем
доступности друмом и водом.Изградња овог водног терминала подразумева и изградњу капацитета у
домену наутичког туризма, у оквиру зоне ушћа Тисе, али и Титела.
У склопу радних зона предвиђених ван грађевинских рејона насеља могућа је изградња најразличитијих
производних и пословних садржаја, а превасходно објеката, односно комплекса који у погледу простора,
саобраћаја, инфраструктурне опремљености или радног процеса, не угрожавају стање животне средине.
Сваки радни комплекс мора имати довољно простора за потребе одвијања производног процеса,
одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити противпожарне услове и услове заштите
животне средине.
У оквиру радне зоне и комплекса могу се градити: пословни објекти, производни, складишни, економски,
услужни, објекти инфраструктуре и сл.
ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА НАСЕЉА ТИТЕЛ („Службени лист општине Тител“, број 2/04)
Предвиђа се проширење радних зона у западном и источном делу насеља (у блоковима бр. 2а и 65), које ће
поред постојећих садржаја пружити простор и за смештај нових индустријских капацитета, капацитета мале
привреде и складишта.
У јужном делу насеља, у блоку бр. 72 планира се нова радна зона која ће бити намењена индустрији, малој
привреди, складиштима, са могућношћу даљег ширења.
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Просторне могућности теретног пристаништа у Тителу су такве да оно може да буде регионални подцентар
за манипулацију масовних роба, нарочито ако знамо да окружење нема сличних капацитета.
Постојећи канализациони систем у насељу је сепаратни. У насељу је до сада изграђена фекална
канализација у дужини од 2000 метара којом је обухваћен мањи део градског подручја. Сакупљена отпадна
вода се одводи колектором пречника  250 милиметара, низводно од насеља до уређаја за пречишћавање
(емшерски бунар), након чега се испушта у Тису.
1.3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.3.1. Опис обухвата плана са пописом катастарских парцела
Почетна тачка описа обухвата Плана детаљне регулације за део Радне зоне југ – I у Тителу се налази на тромеђи
железничке пруге, парцела 2363, пута, парцела 4872 и парцеле 4290. Од тромеђе граница у правцу истока прати
јужну међу железничке пруге до тромеђе пруге, насипа, парцела 2358/3 и парцеле 2358/8.Од тромеђе граница у
правцу севера пресеца пругу и дужином од око 70 m прати северну ивицу моста на реци Тиси, мења правац ка
југу и дужином од око 750 m прати западну међу реке Тисе, парцела 4674 и долази до тромеђе реке Тисе и
парцела 4588/2 и 4588/3.Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати јужну међу парцела 4588/2 и
4738/4, пресеца насип, парцела 4735 до међе парцела 4731 и 4735, мења правац ка југоистоку и дужином од око
190 m прати западну међу насипа, парцела 4735, скреће под правим углом ка западу, пресеца парцеле 4731,
4711 и 4878, долази до међе парцела 4878 и 4300/1, где мења правац ка југозападу и дужином од око 2000 m
прати западну међу пута, парцела 4878 до тачке на међи парцела 4878 и 4300/1, поново мења правац ка
североистоку и пресеца парцеле 4301, 4708, 4884 и 4706 и долази до тромеђе пољског пута, парцела 4886,
канала, парцеле 4706 и 4705.Од тромеђе граница наставља у правцу североистока и прати северну међу канала,
парцела 4706 до тачке на међи канала, парцела 4706 и пољског пута, парцела 4885, која се налази наодстојању
од4 m западно од тромеђе каналa и пољских путева, парцеле 4885 и 4880.Од тромеђе граница у правцу севера
на одстојањуод 4 m западно прати западну међу пољских путева, парцеле 4880, 4873 и пресеца парцеле 4885,
4251, 4875 и 4697, прати западну међу канала, парцела 4697 до тромеђе канала, парцела 4697, пољског пута,
парцела 4873 и парцеле 4292.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати на одстојању од 4 m западну међу пољског пута, парцела
4873, пресеца канал, парцела 4689 и западном међом пута, парцела 4872 долази до почетне тачке описа
обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи око 268,43 ha.
Предметна локација се налази у катастарској општини Тител.
Граничне парцеле обухвата Плана су: 4872, 4293, 4689, 2355, 2375, 2358/8, 2358/3, 2358/5, 2358/10, 2358/9,
4588/2, 4738/4, 4735, 4731, 4711, 4300/11, 4301, 4708, 4884, 4706, 4251, 4875, 4697, 4873 и 4292.
1.3.2. Опис грађевинског подручја са пописом катастарских парцела у обухвату плана
1.3.2.1.

Граница грађевинског земљишта у грађевинском подручју насељеног места

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Тител у обухвату Плана чине целе парцеле:4294/8,
4294/7, 4294/4, 4294/3, 4294/2, 4294/6, 4294/1, 4294/5, 4872 и 4293, као и делови парцела 4689(канал),
4698(канал), 4873(атарски пут), 4878(атарски пут) и 4292.
Укупна површина грађевинског земљиштау обухвату предметног Плана, у грађевинском подручју насеља
Тител, износи око 27,11ha.
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Граница грађевинског земљишта у грађевинском подручју изван насељеног места

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју изван насеља Тител, у обухвату Плана, чини остатак
земљишта у границама обухвата Плана.
Укупна површина грађевинског земљишта у грађевинском подручју изван насеља Тител износи око 241,32
ha.
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Површина за радну зону, дефинисана кроз просторни план, обухвата простор у брањеном и небрањеном делу
реке Тисе. Сагледавањем и анализом простора, као и услова добијених од надлежних институција дефинисана
је граница обухвата Плана детаљне регулације за део радне зоне Југ-I у Тителу (у даљем тексту План), која се
својим већим делом налази у брањеном подручју, а мањим делом у небрањеном подручју реке Тисе (радни
садржаји уз реку Тису). Простор обухваћен Планом се већим делом састоји из пољопривредног земљишта и
мреже мелиоративних канала. У северном делу простора, непосредно уз железничку пругу (у грађевинском
подручју насеља према важећем ППО Тител), налазе се два објекта: стамбени објекат и објекти комплекса
кланице. У средишњем делу обухвата Плана лоциран је објекат типа салаша.
На простору обухваћеном ПДР-е налазе се канали из система за одводњавање који припада црпној станици
„Тител“ (Т-402, Т-402-1, Т-402-3, Т-402-3-1, Т-402-3-2, Т-402-3-3, Т-402-4, Т-402-404-1, Т-404-2, Т-404-3 и
Т-404-Н).
У обухвату ПДР уз десну обалу реке Тисе налази се и део насипа I одбрамбене линије (дужине око 740m)
од стационаже km 5+520 до km 6+260.
На посматраном простору нема инсталација водовода и канализације које су у надлежности комуналног
предузећа које управља водоводом и канализацијом, а у непосредној близини налази се и планирана
површина за комплекс ППОВ која се налази у заштитној зони еколошког коридора реке Тисе (зона заштите
200m).
ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.

ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ

Простор обухваћен Планом налази се на пољопривредном земљишту, већим делом ван грађевинског
подручја насеља Тител, а мањим делом у грађевинском подручју насеља Тител. Постојећа функционална
организација простора дата је у графичком прилогу број„1.3 Границе Плана и постојећа намена површина у
обухвату Плана“.
На израду Плана су утицали следећи фактори:
- поштовање смерница датих Просторним планом општине Тител;
- уважавање развојних циљева који се односе на предметни простор;
- поштовање изражених захтева будућих корисника простора, усклађених са стручним мишљењем
обрађивача Плана;
- поштовање претходних услова добијених од надлежних органа и установа.
У будућој просторно-функционалној структури предметног подручја, као резултат усклађивања наведених
фактора, биће заступљене функционалне целине, које су приказане на графичком прилогу број „2.1Границе Плана
и подела на карактеристичнецелине“.
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Функционална целина А (садржаји уз реку Тису у простору брањеном од поплава):
- радни садржаји мањег капацитета;
- радни садржаји већег капацитета;
- комплекс ППОВ;
- коридори саобраћајница;
- коридори канала;
- заштитно зеленило.
Функционална целина Б (садржаји узреку Тису у простору небрањеном од поплава)
- радни садржаји;
- насип.
2.
2.1.

ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА
ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА А - (САДРЖАЈИ УЗ РЕКУ ТИСУ У ПРОСТОРУ БРАЊЕНОМ ОД
ПОПЛАВА)

2.1.1. Радни садржајимањег капацитета

Простор планиран за радне садржајемањег капацитета налази се у северном делу обухвата Плана, уз
постојећу пругу, својим мањим делом у грађевинском, а већим делом изван грађевинскогподручја насеља
Тител.
У оквиру ове зоне Планом је предвиђена изградња најразличитијих индустријских и производних
комплекса мањег капацитета, који прерађују примарне производе минералног, биљног, или животињског
порекла, у функцији пољопривреде: пословни објекти, производни, производни енергетски објекти,
складишни, економски, услужни, објекти снадбевања, објекти инфраструктуре и др.
Непосредан утицај на изградњу објеката и инфраструктуре на овом простору имају локални еколошки
коридор (са својим зонама заштите до 50 m и до 200 m), еколошки коридор реке Тисе (са зонама заштите до
50m и до 200 m) и појас одбрамбене линије од поплава (са зонама заштите 10-30 m и 30-50 m).
2.1.2. Радни садржаји већег капацитета

Простор планиран за садржаје већег капацитетазаузима највећи деообухвата Плана.Са северне стране је
оивичен планираним радним садржајима мањег капацитета, а са источне и јужне стране реком Тисом.
У оквиру ове зоне Планом је предвиђена изградња најразличитијих индустријских и производних
комплекса већег капацитета, који прерађују примарне производе минералног, биљног, или животињског
порекла, у функцији пољопривреде: пословни објекти, производни, производни енергетски објекти,
складишни, економски, услужни, објекти снадбевања, објекти инфраструктуре и др.
Непосредан утицај на изградњу објеката и инфраструктуре на овом простору имају локални еколошки
коридор (са својим зонама заштите до 50 m и до 200 m), еколошки коридор реке Тисе (са зонама заштите до
50m и до 200 m) и планирани транснационални гасовод ''Јужни ток'' (са зонама заштите до200m и до 300m).
2.1.3. Комплекс ППОВ

За потребе пречишћавања комуналних отпадних вода насеља Тител, а пре изградње канализационог
система унутар насеља, потребно је изградити постројење за пречишћавање отпадних вода. За отпадне воде
унутар радне зоне, предвиђа се претходно пречишћавање, унутар самих комплекса, кроз предтретман, до
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нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па ће тек
онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном отпадном водом.
Простор који је у Плану резервисан за изградњу ППОВ се налази у источном делу простора обухваћеног
Планом, непосредно уз одбрамбени насип и мелиоративни канал, у заштитној зони еколошког коридора
реке Тисе (зона заштите до 200m).
Простор предвиђен за комплекс ППОВ је довољан за савремено или екстензивно решење пречишћавање
отпадних вода. Пречишћене санитарно - фекалне воде и технолошке воде се могу упуштати у отворене
канале с тим да задовољавају IIб класу квалитета вода. За технолошке отпадне воде потребно је предвидети
предтретман код сваког загађивача као и пречишћавање на пречистачу пре упуштања у мелиорациони
канал, тако да упуштена вода задовољаваIIб класу квалитета вода.
2.1.4. Коридори саобраћајница

Саобраћајни коридори подразумевају саобраћајне површине сабирне насељске и приступних саобраћајница
са следећим параметрима коридора:
Врста саобраћајнице
сабирна нас.саобраћајница
приступна саобраћајница
приступна саобраћајница на насипу

мин.ширина коридора
12 m
(8,0)10 m
-

ширина коловоза
6,0 m(мин 5,5 m)
5,5 m(мин 5,0 m)
5,5 m(мин 3,5 m)

Коридори саобраћајница унутар обухвата Плана представљају површине у њиховој планираној ширини које служе
за постављање саобраћајне, хидротехничке, енергетске и остале планиране комуналне инфраструктуре.
2.1.5. Коридори канала

Коридори канала чине мрежу мелиоративних канала која штити терен од штетног дејства унутрашњих
вода. Заштита преко постојеће мелиоративне каналске мреже се врши из система за одводњавање црпне
станице „Тител“ са њиховим главним доводним каналом Т-400. На простору обухваћеном ПДР-ом налазе
се канали из система за одводњавање који припада црпној станици „Тител“ (Т-402, Т-402-1, Т-402-3, Т-4023-1, Т-402-3-2, Т-402-3-3, Т-402-4, Т-402-404-1, Т-404-2, Т-404-3 и Т-404-Н).
Локални еколошки коридор
Локални еколошки коридор мелиоративног канала се простире дуж средишњег дела радне зоне (видети
графички прилог ''2. Подела на карактеристичне целине''). Локални еколошки коридор је формиран за
потребе обилазног дела еколошког коридора који би изградњом радне зоне био уништен. Око коридора
успостављене су заштитне зоне (до 50 mи до 200 m) у функцији заштите самог коридора, у којима су дата
правила за уређење и изградњу објеката.
2.1.6.

Заштитно зеленило

Саставни део насипа чине и принасипски појас и заштитна зона за радно-инспекциону стазу (до 50 m).Део
насипа, према брањеном подручју реке Тисе,чини заштитни појас зеленила у виду травневегетације.
2.2.

ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА Б - (САДРЖАЈИ УЗРЕКУ ТИСУ У ПРОСТОРУ НЕБРАЊЕНОМ
ОД ПОПЛАВА)

2.2.1. Радни садржаји
Планиране радне површине и садржаји који се предвиђају у зони водног-пловног пута реке Тисе и насипа у
директној су вези са садржајима водног транспорта – теретним пристаништем, терминалом за снабдевање
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горивима бродова на пловном путу, као и складишно-претоварним капацитетима у непосредној близини
ових терминала.
Сви садржаји у овој целини морају бити усаглашени са параметрима међудржавног-међународног пловног
пута реке Тисе, као и са параметрима одбрамбених мера од високих вода реке Тисе.
2.2.2. Насип
У обухвату Плана, уз десну обалу реке Тисе, налази се и део насипа I одбрамбене линије (дужине око 740
m) од стационаже km5+520 до km6+260. Насип је целом дужином сложеног пресека без облоге, небрањена
косина је у нагибу 1:3, ширина круне насипа је 6 m, нагиб брањене косине од круне насипа до банкине
износи 1:3, ширина банкине је 2 m, а нагиб брањене косине од банкине брањеног терена је 1:7. Саставни
део насипа чине и принасипски појас и заштитна зона за радно-инспекциону стазу (до 50 m).
2.3.БИЛАНС ПОВРШИНА
Намена површина
Функционална целина А – садржаји уз реку
Тисуупросторубрањеном од поплава
- Радни садржаји мањег капацитета
- Радни садржаји већег капацитета
- Комплекс ППОВ
- Коридори саобраћајница
- Коридори канала
- Заштитно зеленило
Функционална целина Б – садржаји узреку Тисуу
просторунебрањеном од поплава
- Радни садржаји
- Насип
Укупна површина у обухвату Плана
3.

ha

Површина
а

m2

257

86

75

96,10

33
171
1
19
21
8

86
74
66
75
99
85

07
19
17
44
47
39

12,64
63,98
0,62
7,35
8,19
3,32

10

56

25

3,90

6
4
268

48
07
43

98
27
00

2,41
1,49
100

%

ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

У обухвату Плана површине (парцеле) планиране за јавне садржаје су: саобраћајнице, канали, пречистач
отпадних вода и заштитно зеленило.
Планиране парцеле јавне намене се образују од следећих парцела:
Намена
саобраћајнице

канали

Парцеле
целе
4872,4878,4877/6,4879,
4296/4,4701/2,4296/3,
4876/2,4295/3,4877/2,
4882,4883,4877/1,4595/11,
4294/6,4876/1
4699/1,4699/3,4699/4,4700/1,
4700/2,4700/3,4700/4,4701/3,
4701/4,4701/1,4702,4709,

делови
4292,4873,4294/1,4294/2,4294/3,4294/4,
4294/7,4294/8,4699/5,4877/5,4295/5,
4295/6,4295/7,4295/8,4295/9,4295/10,
4700/5,4700/6,4876/6,4297/3,4297/4,
4297/5,4297/6,4297/7,4297/8,4881,4706,
4298,4731,4296/2,4877/1,4876/1,4300/1,
4299,4301,4884*,4294/5,4295/2,4296/1,
4689*,4698,4699/5,4700/5,4706*,4711*,
4708*,4706*,4697*,4884,4879,4881,4877/5,
4876/2,4876/6

24. јун 2016. год.

Службени лист општине Тител

број: 9

страна 379.

4710,4707,4877/3,4877/4,
4876/4,4876/5
пречистач
отпадних вода
заштитно зеленило

4300/1
4301,4299,4298,4296/2,4297/8

Парцеле означене са * задржавају свој парцелни број и намену и ван обухвата Плана и нису предмет
парцелације.
4.

4.1.

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

Планом регулације су дефинисане површине јавне намене и то су:саобраћајнице, канали и пречистач
отпадних вода. Регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама.
Списак новоодређених међних тачака:
Број тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Y
7444449.98
7444437.44
7444463.91
7444507.26
7444798.21
7444970.72
7445416.31
7445786.18
7445887.82
7445905.81
7445911.43
7446032.21
7446129.33
7446037.10
7446010.70
7445983.10
7445602.79
7445187.78
7444745.59
7444498.65
7444427.44
7444446.42
7444458.56
7444494.55
7444556.83
7444568.50
7444576.08
7444718.35
7444732.16
7444861.80

X
5006546.09
5006517.21
5006534.54
5006535.94
5006440.15
5006391.89
5006257.50
5006138.03
5006111.85
5006104.64
5006099.28
5005882.21
5005818.51
5005839.19
5005844.49
5005850.03
5005972.03
5006101.16
5006238.74
5006315.57
5006364.05
5006312.90
5006319.40
5006302.41
5006183.46
5006171.03
5006144.86
5005878.84
5005853.85
5005610.95

Број тачке
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Y
7445078.57
7444997.68
7445022.27
7444986.29
7445003.67
7445105.46
7445115.90
7445233.02
7445265.73
7445360.86
7445634.69
7445589.55
7445793.70
7445781.53
7445920.55
7445936.21
7445956.08
7445968.11
7444426.70
7444422.33
7444421.83
7444459.95
7445103.47
7445122.61
7444989.19
7445439.19
7446022.49
7445978.63
7446022.94
7446034.23

X
5004772.15
5004945.06
5004958.43
5004990.74
5005001.53
5005064.99
5005070.91
5005131.55
5005096.09
5004941.04
5005105.22
5005262.14
5005366.83
5005308.37
5005279.42
5005276.16
5005450.10
5005507.85
5006459.27
5006425.77
5006400.93
5006348.50
5005058.12
5005068.97
5006386.32
5006250.11
5005899.69
5005876.03
5005842.03
5005825.41

страна 380.
Број тачке
31
32
33
34
35
36
37
38
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44
4.2.

број: 9

Службени лист општине Тител

Y
7444877.52
7445347.72
7445360.07
7445015.10
7444985.62
7444254.00
7444260.67
7444266.02
7444272.75
7444354.82
7444359.85
7445129.13
7445053.90
7445050.41

X
5005585.32
5005836.02
5005842.61
5005327.81
5005288.92
5004572.22
5004557.56
5004545.87
5004531.26
5004351.89
5004340.92
5004505.49
5004757.01
5004768.91

Број тачке
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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Y
7445717.91
7445373.19
7445010.01
7445954.02
7445683.77
7445338.67
7445003.32
7445012.74
7444997.49
7444886.38
7444867.49
7444583.25
7444146.13

X
5005653.91
5005467.01
5005270.10
5005862.74
5005716.95
5005530.77
5005349.86
5005332.22
5005266.74
5005207.28
5005197.09
5005043.76
5004807.94

ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

За израду нивелационог приказа коришћена је следећа документација: дигитални катастарски план у
размери Р=1:1000.
Нивелационим решењем приказани су следећи елементи:
- коте прелома нивелете осовина приступних саобраћајница;
- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница;
- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,02-4,55%).
За израду пројектне документације, подужни нагиб саобраћајница дефинитивно утврдити након
геомеханичких испитивања земљишта и геодетског снимања терена. Код израде и реализације пројекта
обавезно је преношење висина са постојеће Државне нивелманске мреже.
5.

УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

5.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОМПЛЕКСА ППОВ
Постројење за пречишћавање отпадних вода обухвата заједничко пречишћавање отпадних вода становништва
насеља Тител, укључујући и установе, малу привреду и индустрију. Поступак пречишћавања отпадних вода
може бити конвенционални поступак или неки од савремених поступака СБР-а, биолошког поступка прераде
отпадних вода.
- Врста и намена објеката: Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу, а намена објеката је у
складу са изабраним технолошким поступком третмана отпадне воде. Изградња објеката у низу (међусобна
удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се дозволити ако то технолошки процес захтева
и ако су задовољени услови противпожарне заштите. Дозвољена је изградња само објеката који су у
функцији делатности пречишћавања отпадних вода. Није дозвољена изградња стамбених и економских
објеката, као ни производних и пословних објеката намењених за друге делатности.
- Образовање грађевинске парцеле: Грађевинска парцела се формира према условима из графичког
прилога ''2.3Регулационо-нивелациони План са аналитичко-геодетским елементима за обележавање,
грађевинске линије и карактеристични профили јавних саобраћајних површина''.
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- Индекс заузетости: Индекс заузетости грађевинске парцеле је максимално 60%.
- Хоризонтални габарит и положај објекта: Габарите објеката градити у складу са изабраним
технолошким поступком на грађевинској линији, односно унутар грађевинске линије, која је дефинисана
на 10,0m од регулационе линије (према условима из графичког прилога ''2.3Регулационо-нивелациони
План са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије и карактеристични
профили јавних саобраћајних површина''). Изван дате грађевинске линије дозвољена је изградња
објеката и полагање мреже инфраструктуре.
- Спратност и висина објеката: Спратност објеката у складу са изабраним технолошким поступком, а
пословни објекти намењени за административно пословање комплекса макс. П + 1 (приземље + спрат).
Дозвољена је изградња подрумске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Висина објекта у складу са изабраном технологијом. Изградњу простора/објеката изводити у складу са
важећом законском регулативом која исто регулише.
- Садржај објекта: Садржај објекта у складу са наменом објеката и важећом законском регулативом која
исто регулише.
- Услови за нивелисање терена:Нивелисање платоа за постројење за пречишћавање отпадних вода
извести према хидрауличким захтевима поступка пречишћавања и оптималне евакуације ефлуента до
реципијента.
- Архитектонска обрада и обликовање објекта: При пројектовању и изградњи објекта придржавати се
прописа, стандарда и норми који конкретну област регулишу. При пројектовању и извођењу радова на објекту
употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са
становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова, хидро, термо и
противпожарне заштите. Сви објеки на линији воде и муља морају бити водонепропусни.Објекти могу бити
грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан или савременији начин.
Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора. За пословне објекте обавезна је израда
косог крова са нагибом кровне конструкције до 45°. Кровни покривач у зависности од нагиба кровне
конструкције. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама тежити ка успостављању
јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
- Услови за ограђивање:Дозвољено је ограђивање грађевинске парцеле. Ограду подићи на регулационој
линији са приступном саобраћајницом. Грађевинску парцелу оградити транспарентном оградом до
висине од максимално 2,2 m. Ограда на регулационој линији се поставља тако да ограда, стубови ограде
и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије не могу се отварати ван
регулационе линије.
- Место сакупљања смећа: Чврсти комунални отпад одлагати у канте/контејнере које треба поставити на
избетонирани плато у оквиру грађевинске парцеле. У оквиру грађевинске парцеле обезбедити услове за
изградњу/постављање објеката и контејнера за прихват материја насталих у процесу пречишћавања, као и
место њиховог коначног одлагањана начин да се не загађују земљиште и воде. Лоцирање бетонираног
простора за контејнере мора да буде тако да се омогући лак приступ комуналне службе и да простор буде
изведен у складу са условима заштите животне средине.
- Услови за озелењавање комплекса: Обезбедити минимално 30% слободне, неизграђене површине у
комплексу за формирање заштитног зеленила од аутохтоних врста.
6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
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6.1.САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.1.1.

Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре

Просторна дефиниција обухваћеног простора – дела јужне радне зоне која је предвиђена за урбанистичку
разраду, налази се мањим делом у грађевинском подручју, у јужном делу насеља Тител, док је већим делом
у ванграђевинском подручју и наслоњена је целом својом дужином на међународни / међудржавни1
пловни пут - реку Тису, од које је раздваја насип прве одбрамбене линије.
Положај у оквиру насељске саобраћајне мреже, положај у оквиру ванграђевинског подручја насеља,
тангирање трасe државног пута II реда бр.129 /(Р-110)2 -ГНС, близина регионалне пруге бр.6,
иницијални складишни пристанишни капацитети, као и диспозиционирани постојећи (планирани) објекти
радних садржаја и других површина, елементи су који овом простору дају одговарајуће просторносаобраћајне предиспозиције за неометан развој.
Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се омогући квалитетан излазак на
категорисану државну и насељску саобраћајну мрежу преко система приступних саобраћајница, са
одговарајућим бројем прикључења на категорисану насељску путну мрежу - сабирне насељске
саобраћајнице (СНС).
У оквиру површина за јавне намене – коридора СНС (делимично) и приступних саобраћајница
изградиће/реконструисаће се сви садржаји у оквиру профила са елементима који ће омогућити безбедно и
неометано кретање свих друмских превозних средстава уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих
саобраћајних површина.
Унутар обухвата плана саобраћајним решењем, обзиром на очекивани обим пешачких и бициклистичких
кретања, омогућено је одвијање немоторног (пешачког и бициклистичког) саобраћаја кроз систем сабирних
и приступних саобраћајница, а тиме неометано и безбедно кретање ових учесника у саобраћају с обзиром
на традицију немоторних кретања, њихову бројност и садржаје који се предвиђају.
Систем сабирних и приступних саобраћајница ће осим доступности свим садржајима и парцелама омогућити и
смештај свих саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине уличних коридора предметне зоне.
Сабирне насељске саобраћајнице (СНС) ће омогућити кретање интерног теретног сабраћаја, и саобраћајно
повезивање значајних целине/комплекса у оквиру предметне зоне са главним носиоцем путног саобраћаја
(ГНС) трасом ДП.
Приступне саобраћајнице (ПНС), као интерни делови мреже, омогућиће сабирање и разливање токова на делу
обухваћене мреже, доступност до свих садржаја и објеката, уз примену одговарајућих режимскоексплоатационих захвата где се за то укаже потреба.
Путни-друмски саобраћај за потребе обухваћеног простора ће се обављати преко:
- сабирних насељских саобраћајница:
 деонице, која се просторно пружа ка северној граници обухваћеног простора, уз регионалну пругу и ДП
бр.129 (који су ван обухвата плана), са делимично утврђеном организацијом простора (оформљене парцеле);
 Деонице, која се просторно пружа ка југу, уз западну границу обухваћеног простора, где је простор потпуно
неизграђен и неопремљен.

1
2

Прелазак реке Тисе из међудржавног у међународни режим пловидбе, као и проглашавање реке Тисе међународним
пловним путем је у завршној фази.
Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је
направљена паралела са постојећим ДП:Р-110је ДП IIaреда бр.129
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- приступних саобраћајница, које чине основну саобраћајну мрежу планиране радне зоне Југ-I, чије
формирање је условљено постојећим просторним и планским ограничењима.
Утврђивањем и изградњом/реконструкцијом траса предметних категорисаних путева кроз јужни део насеља
и у ванграђевинском подручју (посебно у зонама укрштаја са пругом: надвожњак и испод моста обезбеђење саобраћајног и слободног профила за меродавно возило – тешко теретно возило ТТВ/ аутовоз
АВ), доћи ће до формирања интерне саобраћајне мреже радне зоне, са јасно утврђеним нивоима
саобраћајница и дефинисаним интерконекцијама са насељском и категорисаном путном мрежом. У оба
случаја саобраћајне везе са неасељском и категорисаном мрежом потребно је одговарајућим грађевинским
мерама (реконструкција надвожњака – укрштаја пруге и СНС, реконструкција пролаза испод моста и
ојачање насипа у тој зони – пролазак ПНС испод моста)обезбедити проходност меродавног возила.
Постојеће пристанишне капацитете (уз складишне капацитете и терминал за снабдевање горивима) у
оквиру међународног – међудржавног пловног пута –реке Тисе, потребно је задржати уз одговарајуће
ангажовање у реализацији, формирања нових и проширења претоварних и складишних капацитета и
укључивање и осталих видова саобраћаја на интегралном принципу.
Планским документима вишег реда утврђена је и траса међународне бициклистичке стазе уз реку Тису –
цикло коридор 113. Кроз општински простор траса је углавном утврђена по насипу I одбрамбене линије и
као таква је дефинисана и кроз план детаљне регулације, са свим потребним елементима.Планским
решењем дата је и веза са насељским бициклистичким стазама.
Површине за стационарни саобраћај у оквиру јавне површине коридора саобраћајница могуће је решавати у
склопу профила приступних саобраћајница, као и на парцелама осталих површина.
За простор у обухвату плана радне зоне Југ - I важе следећи параметри:
Врста саобраћајнице
сабирна нас.саобраћајница
приступна саобраћајница
приступна саобраћајница на насипу
6.1.2.

мин.ширина коридора
12-18 m
12-16 m
-

ширина коловоза
6,0 m(мин 5,5 m)
5,5 m(мин 5,0 m)
5,5 m(мин 3,5 m)

Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре

Услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску
дозволу за све саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:
- Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13),
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10,
101/11 и 32/13-УС),
- Закона о железници („Службени гласник РС“, број45/13),
- Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 60/98, и 36/99),
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и
други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11),
- Техничких прописа из области путног инжењеринга,
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Сабирне насељске саобраћајнице:
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задржава се постојећа регулација уличних коридора сабирних саобраћајница. У деловима насеља где се
уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора је 12,0 m;
рачунска брзина Vrac = 30 - 70 km/h,
коловоз сабирне саобраћајнице је широк 6,0 (2х3,0) m, мин. 5,5 (2х 2,75) m у зависности од значаја у
мрежи насељских саобраћајница;
носивост коловозне конструкције за сабирне саобраћајнице је за средњи или лак саобраћај (мин.
оптерећење 60 kN по осовини);
нагиб коловоза је једностран;
у зони укрштаја са пругом – надвожњак, реконструктивним грађевинским мерама обезбедити
саобраћајни (4,2 х 6,0 m) и слободни профил (4,75 х 9,6m) за меродавно возило (ТТВ/АВ);
паркирање у коридорима сабирних саобраћајница организовати ван коловоза (ивично или сепарисанозависно од конкретне ситуације);
вођење интензивних пешачких токова вршити по пешачким стазама (ширина
1,5 m) уз
регулациону линију.

Приступне саобраћајнице:
-

приступне саобраћајнице изводити за двосмерни саобраћај у зависности од мобилности у зони и
дужине улице. Увођењем нових регулација унутар радне зоне минимална ширина уличног коридора је
8,0 m;
рачунска брзина Vrac = 40 - 60 km/h,
саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2 х 2,75 m (2 х 2,5), изузев дела
саобраћајнице на насипу која се задржава у постојећој ширини од 3,5 m;
носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (оптерећење 60 kN по осовини);
у зони моста преко Тисе реконструктивним грађевинским мерама обезбедити саобраћајни (4,2 х 5,5 m)
и слободни профил (4,75 х 9,1 m) за меродавно возило (ТТВ/АВ);
паркирање путничких возила у регулационом профилу организовати ван коловоза, ако просторне
могућности дозвољавају;
паркирање теретних возила није дозвољено у регулационом профилу;
нагиб коловоза је једностран;
раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу прегледност и
безбедност;
пешачку стазу изводити са ширином од мин. 1,2 m уз регулациону линију.

Коридор железнице
С обзиром да се предметни простор обухвата Плана налази у контактној зони са регионалном железничком
пругом потребно је приликом реализације радних садржаја применити ограничења (инфраструктурни и
пружни појас) која се тичу изградње објеката који могу имати непосредан утицај на пругу и одвијање
саобраћаја на њој.
- Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 m, у насељеном месту 6 m,
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14 m.
Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних
прелаза и слично) који обухвата све техничко - технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни
пут до најближег јавног пута.
- Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 m, рачунајући од осе
крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета
инфраструктуре.
- У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу градити објекти који нису у
функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, и уколико
је изградња тих објеката предвиђена Планом.
- У зони од 50 m од осе пруге није могуће градити руднике, каменоломе, индустријска постројења
хемијских и експлозивних материја и друга слична постројења.
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- Могуће je планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом, али тако да размак између железничке
пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни за
обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8,0 m, рачунајући од осовине најближег
колосека до најближе тачке горњег строја пута (банкина).
Водни саобраћај
Радна зона Југ –I се налази на десној обали реке Тисе у оквиру пловног пута реке Тисе на ~ km 8+700 - km
7+900). Пловни пут на предметној деоници међународног /међудржавног пловног пута (Е 80-01, главни
унутрашњи пловни пут од међународног значаја по AGN4 споразуму) дефинисан је класом IV са следећим
габаритима:
- минимална дубина пловног пута при ЕН (ниски пловидбени ниво) је H = 2,5 m;
- ширина пловног пута Bpl = 75 m;
- минимални радијус кривине пловног пута је Rmin = 350 m.
Приликом реализације активности, у оквиру пловног пута Тисе, на изграњи лучких, пристанишних и
претоварних капацитета обавезна је израда УП-а и прибављање сагласности Агенције за управљање лукама,
као и услове од надлежног Министарства (Дирекције за водне путеве) која је задужена за одржавање и
развој пловних путева.
Бициклистичке стазе
Приликом пројектовања бициклистичких стаза (међународна и насељска) потребно је придржавати се
услова за пројектовање истих, са ширином од 2,5 m (мин. 2,0 m) као двосмерне или 1,75 m (мин. 1,0 m) као
једносмерне са подлогом од асфалта или бетона. Обавезно је обележавање свих бициклистичких капацитета
одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. Бициклистичке стазе ће бити изграђене у сабирној насељској
саобраћајници, на насипу, а према ситуацији на графичком приказу „4. Регулационо-нивелациони план са
аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије и карактеристични профили јавних
саобраћајних површина“.
Саобраћајна инфраструктура у претежној намени
Основни урбанистички услов за саобраћајну инфраструктуру (у осталој претежној намени површина)
била би обавезна израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу, за све саобраћајне
капацитете премаЗакону о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13) и Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11), а према приложеној ситуацији:
- интерне саобраћајнице, саобраћајно-манипулативне површине унутар радних комплекса и садржаја
изградити са различитим ширинама и свим потребним елементима за комфорно кретање (одговарајући
полупречници кривина);
- пешачке стазе и платое извести од одговарајућих плоча са различитим ширинама у зависности од
просторних могућности;
- паркинг површине за путничка возила извести кроз систем управног паркирања са димензијама паркинг
места 5,0 (4,8) х 2,5 (2,3) m и застором од асфалта, бетона и др.);
- паркирање теретних возила организовати као проточно, под углом и димензијама у складу са избором
угла паркирања и расположивог простора (18,0 х 3,5 m; 15,0 х 3,0 m);
- одводњавање са коловоза, манипулативних и паркинг површина извести путем попречних и подужних
падова до реципијента;
- коловозну конструкцију интерних саобраћајница у оквиру радних садржаја и комплекса димензионисати у
складу са очекиваним саобраћајним оптерећењем, меродавним возилом (ТТВ/АВ).
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Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру

Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу, минималне
ширине 2,5 до 4,0 m, уз сагласност управљача - јавног комуналног предузећа, које је задужено за насељске и
саобраћајнице у оквиру ванграђевинског подручја.

6.2.ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.2.1.

Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре

Водни објекти за заштиту од поплава и за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода одводњавање
У хидрографском погледу, подручје општине Тител већим делом непосредно гравитира ка Тиси, а мањим
делом ка Дунаву. Насеље Тител са околином, односно и цела катастарска општина у ранијем периоду били
су повремено изложени опасности од великих вода Тисе и Дунава. Последњом реконструкцијом насипа на
стогодишњу велику воду, ниски терени до коте 78,00 mАНВ трајно су заштићени насипом чија је кота
круне 79,00 mАНВ од спољних вода Тисе и Дунава. У циљу заштите насипа са водене стране је косина
изведена од зидане опеке, а заштита од процедних вода из река решена је латералним каналима на извесном
удаљењу од ножице насипа.
Заштита терена од штетног дејства унутрашњих вода, врши се преко постојеће мелиоративне каналске
мреже из система за одводњавање црпне станице „Тител“ са њиховим главним доводним каналом Т-400. На
простору обухваћеном ПДР-ом налазе се канали из система за одводњавање који припада црпној станици
„Тител“ (Т-402, Т-402-1, Т-402-3, Т-402-3-1, Т-402-3-2, Т-402-3-3, Т-402-4, Т-402-404-1, Т-404-2, Т-404-3 и
Т-404-Н).
У обухвату ПДР уз десну обалу реке Тисе налази се и део насипа I одбрамбене линије (дужине око 740 m)
од стационаже km 5+520 до km 6+260. Насип је целом дужином сложеног пресека без облоге, небрањена
косина је у нагибу 1:3, ширина круне насипа је 6 m, нагиб брањене косине од круне насипа до банкине износи
1:3, ширина банкине је 2 m, а нагиб брањене косине од банкине брањеног терена је 1:7. Саставни део насипа
чине и принасипски појас и заштитна зона за радно-инспекциону стазу (до 50m).
Водни објекти за коришћење вода
Насеље Тител се водом снабдева са локалног изворишта лоцираног на 1 km западно од насеља.
На постојећем изворишту изведено је 10 цевастих бунара од којих су у експлоатацији данас само 4. Из ова 4
бунара се у овом тренутку црпи 30 l/s, док су остали трајно или привремено ван експлоатације. Подземна
вода се само хлорише и преко сабирног базена В=50 m3 пумпама потискује директно у мрежу.
Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком водом, као и снабдевање
мреже за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска). Комплекс радне зоне
у Тителу ће се водом снабдевати из насељске водоводне мреже и то прикључењем на најближу постојећу
мрежу.
У складу са дугорочним решавањем снабдевања водом насеља Тител, неопходна је реконструкција
постојећег система подизањем капацитета изворишта, односно бушењем додатног броја бунара.
До изградње организованог система водоснабдевања, за покривање потреба за водом за пиће појединачних
радних комплекса, на парцелама на којима се предвиђа њихова изградња, могуће је бушење бунара, чији ће
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се тачан број и положај одредити на основу исказаних потреба за водом и могућности за њихово бушење.
Изградњу ових бунара извршити у складу са Законом о водама и Правилником о начину одређивања и
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, број 92/08).
За покривање потреба за противпожарном водом, на парцелама појединачних комплекса, могуће је бушење
бунара који ће захватати мање квалитетну издан. Противпожарна потреба за водом износи 10 l/s, што је
уједно количина потребна за димензионисање хидрантске мреже.
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода
У насељу је делимично изведена канализација за прихват и евакуацију отпадних вода, док се у већем делу
насеља одвија путем водопропусних септичких јама и упојних бунара, што доводи до загађења воде и
локалног издизања нивоа подземних вода прве издани. Присутна је и опасност од вертикалног транспорта
загађења до водоносних слојева друге издани, ресурса воде за пиће.
Постројење за пречишћавање отпадних вода није изграђено, те се прикупљена отпадна вода упушта у
реципијенте без икаквог претходног пречишћавања.
На посматраном простору нема инсталација водовода и канализације које су у надлежности комуналног
предузећа које управља водоводом и канализацијом. Постоје инсталације на две тачке (зоне), у зони 1 која
се налази око 17 m од осе пута од подвожњака према Царском салашу, а преко мелиорационог канала, и
изнад нивоа воде у каналу, видљива је канализациона цев Ø300 mm. У зони 2 која се налази 180 m од осе
пута за Царски салаш и 11 m од осе новозапочетог пута према Тиси, у истражној јами коју су ископали
радници ЈКП, налазе се и канализациона и водоводна цев непознатих карактеристика.
На посматраном простору налази се и планирана површина за комплекс ППОВ, а која се налази у заштитној
зони еколошког коридора реке Тисе (зона заштите до 200m). Простор је неизграђен и неопремљен
инсталацијама водовода и канализације.
Фекалном канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне воде прикључењем на насељски
канализациони систем (када исти буде изграђен), и даље преко постројења за пречишћавање отпадних вода,
до коначног реципијента – мелиоративне каналске мреже из система „Тителски“.
Што се индустријских отпадних вода тиче, оне ће се решавати посебним системом. Зависно од врсте и типа
загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз предтретман до нивоа квалитета који
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па ће се тек онда ићи на
заједничко пречишћавање са санитарном отпадном водом.
Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и осталих
бетонских површина до реципијента. Атмосферске воде у зависности од порекла упустити у рецпијент
након адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент - путни канал, тек
након третирања на одговарајућем уређају (сепаратор, таложник).
Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара IIб класи
квалитета воде могу се без пречишћавања упуштати у канале.
За атмосферске отпадне воде са зауљених и запрљаних површина, предвидети одговарајући третман на
сепаратору уља и таложнику. Садржај уља у третираној води не сме бити већи од 0,1 mg/l, а суспендованих
материја од 35 mg/l.
Кишна канализација ће се конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора,
рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се изграђена делом, рационално уклапа у будуће решење.
Сувишне атмосферске воде на овом простору се прикупљају отвореним каналима, а реципијент је каналска
мрежа из система за одводњавање црпне станице „Тител“.
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Комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) је део површине за јавне намене у којем је овим
Планом утврђена регулација и нивелација. Планирана површина комплекса је ~1,85 hа.
Постројење за пречишћавање отпадних вода обухвата заједничко пречишћавање отпадних вода
становништва и индустрије насеља Тител. Поступак пречишћавања отпадних вода може бити
конвенционални поступак са истовременом стабилизацијом муља и дехидрацијом муља или неки од
савремених поступака СБР-а, биолошког поступка прераде отпадних вода шаржног типа, са тачно
издвојеним поступцима пуњења, аерације, таложења, испуштања пречишћене воде и евакуације вишка
муља.
У случају конвенционалног поступка могућа је изградња следећих објеката, који ће се утврдити у поступку
технолошке шеме третмана отпадне воде: аерисани песколов- мастолов, денитрификациони базен, аерациони
базен, накнадни таложник, црпна станица за рециркулацију муља, црпна станица вишка муља, згушњивач,
командна зграда, погонска зграда, унутрашње саобраћајнице, трафо станица, и др. За случај поступка
пречишћавања СБР базенима предвидети изградњу више правоугаоних базена/реактора, међусобно повезаних
који омогућавају поступак прераде отпадне воде. Технолошки поступак на ППОВ мора бити такав да квалитет
вода на испусту у реципијент, канал обезбеди одржавање II класе воде, у складу са Уредбом о класификацији
вода („Службени гласник СРС“, број 5/68), и мора најмање испунити граничне вредности емисије за постројење
са секундарним пречишћавањем у складу са чл. 14 и Прилогом 2, Глава III Уредбе о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11 и
48/12). Концентрације штетних и опасних материја у ефлуенту морају бити у складу са Уредбом о граничним
вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за
њихово достизање („Службени гласник РС“, број 35/11).
У оквиру комплекса ППОВ-а на 30% површина је потребно формирати заштитно зеленило ободом
копмплекса.
6.2.2.

Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре

Водни објекти за коришћење вода - снабдевање водом
-

Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити прикључењем на насељски водоводни систем
Титела, а у складу са условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа.
- На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних вентила и муљни испуст.
- Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова.
- Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и стандардима.
- Трасе водовода водити у зеленој површини, где год расположива ширина уличног профила то
дозвољава.
- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном
заштитном цеви.
- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 - 1,2 m од нивелете терена, због зоне мржњења и
саобраћајног оптерећења.
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода одвођењеотпаднихиатмосферскихвода
-

Канализацију радити по сепаратном систему.
Системом фекалне канализације покрити цело подручје у обухвату Плана и обезбедити прикључке за
све субјекте.
Пречишћавање фекалних отпадних вода вршити на постројењу за пречишћавање отпадних вода
(ППОВ).
Реципијент је мелиоративни каналT-402 .
Минимални пречник канала не сме бити мањи од  200 mm.
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Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према важећим
прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви).
Дубина не сме бити мања од 1,0 m од нивелете коловоза.
Изградити атмосферску канализациону мрежу са сливницима и системом ригола и каналета.
Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре улива у сепаратор
масти и уља.
Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 m изнад дна канала у који се уливају.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, надстрешнице и других чистих површина, чији
квалитет одговара II класи воде по Уредби о класификацији воде („Службени гласник СРС“, број 5/68),
могу се без пречишћавања испуштати у атмосферску канализацију, канал, на зелене површине и сл.,
односно према условима надлежног јавног комуналног предузећа.
Пројектом предвидети систем за контролу рада постројења, као и крајњу контролу квалитета ефлуента
пре испуштања у реципијент.
Предвидети изградњу контролних шахтова за узимање репрезентативног узорка пре и после
пречишћавања у складу са чланом 4. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у
води и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11 и 48/12).
У водотоке и мелиорационе канале, забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих
атмосферских и комплетно пречишћених отпадних вода (предтретман, примарно, секундарно или
терцијално), које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима
за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11) задовољавају прописане вредности и не
ремете одржавање еколошког статуса водотока у складу са Уредбом о граничним вредностима
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС“, број 35/11), односно Правилником о опасним материјама у водама („Службени
гласник СРС“, број 31/82).
Изливну грађевину за испуст пречишћене воде дефинисати тако да високи водостаји реципијента не
спречавају евакуацију вода и да се не изазива ерозија корита и обала при свим режимима течења и свим
режимима изливања воде у канал. У односу на ток воде у каналу, излив поставити под углом макс. 60° у
правцу тока. У дужини од по 3,0 m лево и десно од излива извршити заштиту косине канала облогом од
камена или бетона.
Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног комуналног предузећа.

Водни објекти за заштиту од поплава и за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода одводњавање
- У зони прве одбрамбене линије, са брањене стране у појасу ширине 10 m од ножице насипа (зида) мора
се оставити слободан пролаз за радно инспекциону стазу, за возило и механизацију службе одбране од
поплаве. У том појасу није дозвољена градња никаквих подземних и надземних објеката нити
постављање ограда и сл.
- У зони прве одбрамбене линије, са брањене стране у заштитном појасу насипа (зида) на удаљености 10,0
до 50,0 m од ножице насипа (зида), услови под којима се могу изводити објекти зависиће од елемената и
стања одбрамбене линије. Тако се на делу од 10,0 до 30,0 m удаљеном од ножице насипа (односно 10,0
до 25,0 m удаљеном од бетонског зида) могу предвидети приступи парцели, паркинг простор и слични
објекти нискоградње, садити ниско растиње – жбуње, али није дозвољена изградња никаквих надземних
објеката, ограда и сл., као ни постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре. На делу
од 30,0 до 50,0 m удаљеном од ножице насипа (односно 25,0 до 50,0 m удаљеном од бетонског зида)
могућа је изградња, адаптација, доградња и реконструкција објеката плитко фундираних (дубина
фундирања до максимално 1,0 m од постојеће коте терена). Није дозвољена изградња сутерена
(подрума). У овом појасу се може предвидети постављање цевовода, каблова и друге подземне
инфраструктуре (дубина рова за постављање инсталација до максимално 1,0 m од постојеће коте терена).
Приликом планирања изградње подземне инфраструктуре, приоритет има изградња канализације како
би се у појасу дуж одбрамбене линије елиминисале септичке јаме. На одстојању већем од 50,0 m од
ножице насипа (зида) могу се градити објекти, садити дрвеће и дозвољено је копање бунара, ровова и
канала паралелних насипу (зиду).
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- У зони прве одбрамбене линије, са небрањене стране дуж одбрамбене линије у појасу ширине
минимално 10,0 m, неопходно је обезбедити континуитет саобраћаја и слободан пролаз возила и
грађевинске механизације службе одбране од поплава.
- За планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони мелиорационих канала, услов је да се у
појасу ширине 7,0 m (минимално 14,0 m у ванграђевинском реону) од ивице обале канала, не могу
градити никакви надземни објекти (ограде, шахтови, вентили и сл.). Овај појас треба да остане слободан
за пролаз тешке грађевинске механизације која ради на одржавању водотока.
- Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације канала. Уколико је потребна саобраћајна
комуникација – повезивање, леве и десне обале канала, исту је могуће планирати уз изградњу пропустамостова. Пројектним решењем пропуста-моста мора се обезбедити статичка стабилност истог и
потребан протицајни профил који задовољава у свим условима рада система. Конструкцију пропустамоста прилагодити условима на терену и очекиваном саобраћајном оптерећењу.
- Уколико се планира постављање инсталација (водовод, гасовод, тт каблови и сл.) која се укршта са
мелиорационим каналима, подземно – испод дна канала, потребно је предвидети полагање инсталације
са заштитом на дубини минимално 1,0 m испод пројектоване коте дна канала (односно 1,5 m испод
постојећег дна канала) и на тој дубини инсталацију задржати у дужини ширине канала, у нивоу терена.
Евентуално надземно укрштање инсталације са водотоком могуће је, уколико за то постоје услови,
причвршћивањем уз конструкцију моста (пропуста) на каналу, тако да заштитна цев не задире у светли
отвор пропуста-моста, односно да не буде нижа од доње ивице конструкције објекта, и у случају његове
реконструкције све трошкове измештања инсталације и поновног враћања, сноси инвеститор.
- На обале канала, у појасу радно инспекционе стазе, ширине 7,0 m (у ванграђевинском реону 14,0 m)
инсталација мора бити укопана минимално 1,0m испод коте терена, како би иста била заштићена од
тешке механизације која ради на одржавању водотока.
- У случају паралелног вођења трасе инсталација са каналима, није дозвољено укопавање у појасу до 7,0
m (у ванграђевинском реону 14,0 m) од ивице обале канала.
- У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у екпропријационом појасу
канала, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију положити по линији експропријације канала,
односно на минималном одстојању од исте (до 1,00 m), тако да међусобно (управно) растојање између
трасе и ивице обале канала буде минимално 7,0 m, односно 14,0m. Уколико то налаже интерес
водопривреде, сем у случају када је инсталација положена по линији експропријације (или уз њу),
надлежно водопривредно предузеће задржава право да трајно или привремено затражи измештање исте
са водног земљишта и у том случају трошкове око измештања (евентуалног враћања) инсталације која је
положена паралелно каналу, сноси инвеститор, односно корисник инсталације без права надокнаде
штете. Уколико се планира постављање подземне инфраструктуре на земљишту изван зоне
експропријационог појаса канала (када је поред канала ширина екпропријације мања од 5,0 m), по траси
која је паралелна са каналом, инсталацију положити тако да међусобно (управно) растојање између трасе
и и вице обале канала буде минимално 5,0 m.
- Изнад трасе зацевљеног канала није дозвољена изградња објеката.
Водно земљиште
Корисник водног земљишта или водног објекта дужан је да:
- Допусти пролаз преко земљишта лицима која су овлашћена да премеравају, снимају, пројектују и
обележавају земљиште или воде за потребе изградње, или реконструкције водних објеката, лицима која
врше инспекцијски надзор, као и лицима које изводе радове на изградњи, реконструкцији и одржавању
тих објеката;
- Допусти коришћење корита за велику воду и обале реке у ширини од 5,0 m лицима која су овлашћена да
врше преглед стања и одржавање речних корита и обала;
- Омогући коришћење одговарајућег материјала са свог земљишта, као и пролаз лица и механизације,
ради спровођења одбране од поплава;
- Допусти слободно отицање воде која долази са узводних земљишта, без промене правца и брзине воде;
- Газдује шумама на инундационом подручју тако да се не праве сметње природном отицању воде и леда;
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- Омогући привремено депоновање материјала извађеног из водотока, језера или акумулације ради
извршења радова и његово транспортовање преко тог земљишта;
- Дозволи постављање и рад мерних инструмената, неопходних за истраживања, ископавања или бушења,
експериментална пумпања, узимање узорака и друге послове везане за истраживање вода за потребе
снабдевања водом или других истраживачких делатности, под условима и на начин прописан Законом,
као и за потребе мониторинга вода;
- Учествује, по упутству јавног водопривредног предузећа у извођењу мањих радова на одржавању корита
за велику воду, осим корита за малу воду, ради спречавањаерозије, одроњавања обала или смањења
пропусне моћи корита за воду, уклони сам или учествује у уклањању из корита водотока или са свог
земљишта предмета који могу нарушити водни режим;
- Изгради додатни систем заштите или надокнади повећане трошкове правном лицу које предузима
додатне мере заштите од штетног дејства вода, уколико је изградио објекат којим се трајно повишава
ниво воде природног водотока и повећавају трошкови заштите од штетног дејства вода;
- Учествује у одржавању заштитних водних објеката, учествује у спровођењу одбране од поплава;
- Објекти саобраћајне инфраструктуре морају се градити тако да на угроженим деоницама водотока
представљају локализационе одбрамбене линије, и да формирају посебне касете којима се утицај
евентуалног пробоја главних заштитних водних објеката просторно ограничава, не ремете проток воде
наноса и леда и поштују услови пловидбе;
- Уређењем простора и изградњом објеката не смеју се реметити услови и могућност одржавања и
функционисања водних објеката као ни спровођење одбране од поплава.
6.2.3.
-

Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру

Прикључке новопланираних пословних, и осталих објеката на насељски водоводни и канализациони
систем извести према претходно прибављеним условима и сагласностима надлежног комуналног
предузећа.
За покривање потреба за водом, могуће је бушење бунара на парцелама комплекса, а у складу са
претходно прибављеним условима и сагласностима.

6.3.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
6.3.1.

Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре

На подручју обухвата плана налази се надземни 10 kV вод. Овим водом напајају се трансформаторске станице
ТС 10/0,4 kV „Земљорадничка задруга Тител“, ТС 10/0,4 kV „ЦС Тител“ и ТС 10/0,4 kV „ЦС Тител Нова“. На
овом простору не постоји нисконапонска мрежа, односно електроенергетска инфраструктура за потребе
будућих корисника простора.
За потребе напајања електричном енергијом купаца у обухвату Плана потребно је изградити нове МБТС
трансформаторске станице, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге 630 kVA до 2х630 kVA за напајање јавне
расвете и купаца мањих снага. Напајање купаца веће снаге вршиће се из сопствених трансформаторских
станица које ће се градити на парцелама корисника. Процењена укупна максимална снага износи око 2-3 MVA.
Постојећи надземни 10 kV вод ће се каблирати, а стубови демонтирати. Каблови ће се полагати у коридорима
саобраћајница. У складу са плановима развоја надлежног оператора дистрибутивног система електричне
енергије планирана је етапна реконструкција 10 kV средњенапонске мреже и припремање за прелазак на
напонски ниво 20 kV.
20 kV мрежу за напајање нових трансформаторских станица обезбедити подземним каблом по условима
надлежне Електродистрибуције у Зрењанину.
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Од трансформаторских станица вршиће се развод нисконапонским кабловским водовима до планираних
потрошача.
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати. За расветна тела користити изворе светлости у складу са новим
технологијама развоја и мерама енергетске ефикасности.
КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије,
чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување животне средине.
Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса, биогас, геотермална
енергија, соларна) могу се градити у склопу радних комплекса, који ће ову енергију користити за сопствене
потребе или конектовати у мрежу дистрибутивног система електричне енергије.
6.3.2.

Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре

Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже
- Eлектроенергетска дистрибутивна мрежа ће бити грађена подземно.
- Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV do 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број
65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92).
- Код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8 - 1,0 m.
- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих каблова,
најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 кV.
- При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да буде око
90.
- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских комуникационих, сем при
укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m.
- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m.
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације.
- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће
од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4kV
- Дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном коридору и јавним
површинама градити као монтажно-бетонске или стубне у складу са важећим законским прописима и
техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.
- Трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос на осталим површинама градити као
монтажно-бетонске, стубне, зидане или у склопу објеката, у складу са важећим законским прописима и
техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.
- Минимална удаљеносттрансформаторске станице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
- Монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објекти, а могуће је
изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и могућношћу
прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630
kVA и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода).
- За изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити слободан простор
макс. димензија 5,8mх6,3 m за изградњу једноструке, односно 7,1mх6,3 m за изградњу двоструке
монтажно-бетонске трафостанице.
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- За постављање носећег портала (порталног стуба) стубне трансформаторске станице се мора обезбедити
слободан простор димензија 4,2mх2,75 m за изградњу темеља портала и постављање заштитног
уземљења.
- Приступ дистрибутивним трансформаторским станицама обезбедити са јавних саобраћајница.
- Поред објекта трансформаторске станице на јавним површинама обавезно предвидети слободан простор
за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене електричне енергије јавног
осветљења.
Услови за реконструкцију електроенергетске мреже и трансформаторских станица 20(10)/04 kV
- Реконструкција надземних водова и трансформаторских станица свих напонских нивоа вршиће се на
основу овог Плана и услова надлежног оператора дистрибутивног систем електричне енергије, а
подразумева замену стубова, проводника, уређаја и опреме за уземљење и заштиту и др, промену
трансформације напона и реконструкцију објеката за смештај трансформаторских јединица, поштујући
постојеће трасе, локације стубова и постојеће локацијетрансформаторских станица 10/0,4 kV.
Услови за изградњу јавног осветљења
- Светиљке за јавно осветљење у радним зонама поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких
стаза.
- Стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза и ван колских прилаза објектима.
- Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја уважавајући принципе енергетске
ефикасности.
Производни енергетски објекти
- Могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: производни објекат снаге до 1MW,
који производи енергију (топлотну, електричну), соларни колектори, трансформаторско и разводно
постројење, пословни објекат, средњенапонски и нисконапонски подземни водови.
- Комплекс опремити неопходном саобраћајном, водопривредном, енергетском и електронском
комуникационом инфраструктуром.
- Соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача.
- Електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији производног енергетског
објекта каблирати.
Зона заштите електроенергетских водова и објеката
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника
дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) и износи:
1)за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 m;
- за слабо изоловане проводнике 4 m;
- за самоносеће кабловске снопове 1 m.
Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала износи:
- за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m.
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
- за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m.
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Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру

- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити прикључак,
који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ).
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради објекат, према улици,
или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице;
- За кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 кW прикључење ће се вршити
нисконапонским подземним водом директно из трансформаторске станице.
- За кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 кW прикључење ће се вршити из
трансформаторске станице 20/0,4 кV планиране у оквиру парцеле.
- Уколико је захтевана максимална једновремена снага до 150 кW, за више локацијски блиских или
суседних објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих купаца електричне енергије
обезбедиће се изградњом дистрибутивних трансформаторских станица на јавној површини. Потребан
број трансформаторских станица ће зависити од броја купаца и захтеване максималне једновремене
снаге.

6.4.ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.4.1.

Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре

За потребе коришћења топлотне енргије за грејање, или производне процесе будићих корисника радне зоне,
може се користити електрична енергија, чврсто и течно гориво, као и природни гас.
Када се буде гасификовало насеље Тител, створиће се могућност за прикључење планиране радне зоне на
гасоводну мрежу. Планирана дистрибутивна гасна мрежа у радној зони постављаће се у коридорима
будућих саобраћајница, и на коју се будући корисници природног гаса могу прикључити изградњом гасног
прикључка, а према условима и сагласности надлежног дистрибутера за гас. У колико би се на предметном
простору појавио већи потрошач природног гаса, за њега би се изградио посебан индустријски гасовод
средњег притиска са МРС (мерно регулациона станица).
Имајући у виду да истраживање, експлоатација и коришћење хидрогеотермалне енергије не представља
никакву опасност за животну средину, ове активности су дозвољне на овом простору, како би се утврдили
геотермални потенцијали самог простора.
6.4.2.

Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре

Приликом изградње термоенергетске инфраструктуре потребно je придржавати се следећих подзаконских
аката:
- за уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре испоштовати услове који су дати у Правилнику о
условимаза несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 barа
("Службени гласник РС", бр. 37/13, 87/15), Правилнику о условима за несметану и
безбеднудистрибуцијуприродног гаса гасоводима притиска до16 barа ("Службени гласник РС", број
86/15), Правилнику о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању
запаљивих течности ("Службени лист СРЈ", бр. 20/71 и 23/71).
- при пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о техничким нормативима за
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Службени лист СФРЈ", број 10/90).
За гасоводе притиска већег од 16 barаиспоштовати услове који су дати уПравилнику о условима за
несметану и безбеднудистрибуцијуприродног гаса гасоводима притиска до 16 barа ("Службени гласник
РС", бр. 37/13, 87/15):
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- у појасу ширине 30 m на једну и другу страну од осе гасовода, забрањено je градити зграде намењене за
становање или боравак људи без обзира на степен сигурности са којим je гасовод изграђен и без обзира на
то у који je разред појас цевовода сврстан;
- у појасу ширине од 5 m на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода, забрањено je садити биље
чији корени досежу дубину већу од 1,0 m односно за које je потребно да се земљиште обрађује дубље од
0,5 m. У том појасу не сме бити препрека (ограде и сл.) и мора стално бити проходан за приступ тешких
возила у случају интервенција на гасоводу;
Ширина заштитног појаса насељених зграда, у зависности од притиска и пречника гасовода је:
ПРИТИСАК
16 ДО 50 bar
(m)

ПРИТИСАК
ВЕЋИ ОД 50 bar
(m)

Пречник гасовода до DN 150

30

30

Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500

30

50

Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000

30

75

Пречник гасовода изнад DN 1000

30

100

При изградњи гасовода не сме се угрозити стабилност објекта.
За гасоводе притиска већег од 50 bar минимално потребна растојања гасовода од насељених места и градова
рачунајући од границе грађевинског подручја у складу са законом којим се уређује планирање и изградња,
железничких и аутобуских станица, аеродрома, речних лука и пристаништа, мостова са распоном већим од
20 m, брана са акумулацијама, складишта лакозапаљивих течности запремине веће од 1000 m3, одвојено
постављених објеката са окупљањем више од 100 људи су:
1) За DN ≤ 300

100 m

2) За 300 < DN ≤ 600

150 m

3) За 600 < DN ≤ 800

200 m

4) За 800 < DN ≤ 1000

250 m

5) За 1000 < DN ≤ 1200

300 m

6) За 1200 < DN ≤ 1400

350 m

Растојања могу се смањити до 50% ако се на делу гасовода који је на мањем растојању примени пројектни
фактор 0,4 и изврши радиографско испитивање заварених спојева у обиму од 100%.
Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од других објеката или објеката паралелних са
гасоводом су:
ПРИТИСАК
16 ДО 50 bar
(m)
DN
≤150

150 <
DN ≤
500

500 <
DN
≤1000

ПРИТИСАК
ВЕЋИ ОД 50 bar
(m)
DN >
1000

DN
≤150

150 <
DN ≤
500

500 <
DN
≤1000

DN >
1000
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Некатегорисани
путеви
(рачунајући од спољне ивице
земљишног појаса)

1

2

3

5

1

3

3

5

Општински путеви (рачунајући
од спољне ивице земљишног
појаса)

5

5

5

5

10

10

10

10

Државни
путеви
II
реда
(рачунајући од спољне ивице
земљишног појаса)

5

5

7

10

5

10

10

15

Државни путеви I реда, осим
аутопутева
(рачунајући
од
спољне ивице земљишног појаса)

10

10

15

15

10

15

25

50

Државни путеви I реда аутопутеви
(рачунајући
од
спољне ивице земљишног појаса)

20

20

25

25

50

50

50

50

Железнички
колосеци
(рачунајући од спољне ивице
пружног појаса)

15

15

15

15

50

50

50

50

Подземни
линијски
инфраструктурни
објекти
(рачунајући од спољне ивице
објекта)

0,5

1

3

5

3

5

10

15

Нерегулисан
водоток
(рачунајући од уреза Q100god
воде мерено у хоризонталној
пројекцији)

5

10

10

15

10

20

25

35

Регулисан водоток или канал
(рачунајући од брањене ножице
насипа мерено у хоризонталној
пројекцији)

10

10

10

10

25

25

25

25

Растојањa се могу изузетно смањити уз примену додатних мерa као што су: смањење пројектног фактора,
повећање дубине укопавања или примена механичке заштите при ископавању.
Минимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским инфраструктурним
објектима је 0,5 m.
Минимална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода су:
при укрштању(m)
паралелно вођење(m)
≤ 20 kV
10
5
20 kV < U ≤ 35 kV
15
5
35 kV < U ≤ 110 kV
20
10
110 kV < U ≤ 220 kV
25
10
220 kV < U ≤ 440 kV
30
15
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Минимално растојање се рачуна од темеља стуба далековода и уземљивача.
Минимална растојања спољне ивице надземних гасовода од других објеката или објеката паралелних са
гасоводом су:
ПРИТИСАК
ПРИТИСАК
16 ДО 50 bar ВЕЋИ ОД 50 bar
(m)
(m)
Путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)
30
30
Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице пружног
30
30
појаса)
Изградња надземних гасовода преко железничке пруге није дозвољена, осим у изузетним случајевима по
прибављеној сагласности управљача железничке инфраструктуре.
Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката су:
објекти који су саставни делови гасовода (удаљености у m)
МРС, МС и РС
Блок станице
Компресорске
са
Чистачке
На отвореном или
Зидане или
Грађевински и други
станице
испуштањем станице
под
монтажне
објекти
гаса
надстрешницoм
>2
≤2
За све
≤30.00 >30.00
За све капацитете mlrd mlrd
капацитете
0 m³/h 0 m³/h
m3/год. m3/год.
Стамбене и пословне
15
25
30
100
500
30
30
зграде*
Производне фабричке
15
25
30
100
500
30
30
зграде и радионице*
Складишта запаљивих
15
25
30
100
350
30
30
течности*
Електрични водови
За све објекте: висина стуба далековода +3m
(надземни)
Трафо станице*
30
30
30
30
100
30
30
Железничке пруге и
30
30
30
30
100
30
30
објекти
Индустријски колосеци
15
15
25
25
50
15
15
Државни путеви I реда,
20
20
30
20
50
30
20
осим аутопутева
Државни путеви II реда
10
10
10
10
30
10
10
Општински путеви
6
10
10
10
20
15
10
Водотокови

изван водног земљишта

Шеталишта и
10
15
20
15
100
паркиралишта*
Остали грађевински
10
15
20
30
100
објекти*
* - ова растојања се не односе на објекте који су у функцији гасоводног система

30

30

15

15
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За зидане или монтажне објекте растојање се мери од зида објекта.
За надземне објекте на отвореном простору растојање се мери од потенцијалног места истицања гаса.
Растојање објеката од железничких пруга мери се од спољне ивице пружног појаса, а растојање од јавних
путева мери се од спољне ивице земљишног појаса.
За гасоводе притиска до16 barаиспоштовати услове који су дати у Правилнику о условима за несметану и
безбеднудистрибуцијуприродног гаса гасоводима притиска до 16 barа ("Службени гласник РС", број 86/15).
У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу саобраћајница, у
инфраструктурним коридорима.
Минимална дозвољена хоризонтална растојања
подземних гасовода од стамбених објеката,
4<MOP≤10 bar 10<MOP≤16 bar
објеката у којима стално или повремено борави MOP≤4 bar (m)
(m)
(m)
већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља
објекта) су:
Гасовод од челичних цеви
1
2
3
Гасовод од полиетиленских цеви
1
3
Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1m уз примену додатних мера заштите
при чему се не сме угрозити стабилност објеката.
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних
Минимално дозвољено
гасовода 10<MOP≤16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4<MOP≤10 bar до:
растојање (m)
Паралелно
Укрштање
вођење
другог гасовода
0,20
0,60
водовода и канализације
0,20
0,40
вреловода и топловода
0,30
0,50
проходних канала вреловода и топловода
0,50
1,00
нисконапонских и високонапонских електичних каблова
0,30
0,60
телекомуникационих каблова
0,30
0,50
водова хемијске индустрије и технолошких флуида
0,20
0,60
резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
5,00
привредних и спортских ваздухоплова
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих
3,00
течности укупног капацитета највише 3 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих
6,00
течности укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих
15,00
течности укупног капацитета преко 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
5,00
укупног капацитета највише 10 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
10,00
укупног капацитета већег од 10 m3, а највише 60 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
15,00
укупног капацитета преко 60 m3
шахтова и канала
0,20
0,30
високог зеленила
1,50
* растојање се мери до габарита резервоара
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Минимално дозвољено
растојање (m)
Укрштање

Паралелно
вођење
0,40
0,40
0,50
1,00
0,60
0,50
0,60

другог гасовода
0,20
водовода и канализације
0,20
вреловода и топловода
0,30
проходних канала вреловода и топловода
0,50
нисконапонских и високонапонских електичних каблова
0,30
телекомуникационих каблова
0,30
водова хемијске индустрије и технолошких флуида
0,20
резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
5,00
привредних и спортских ваздухоплова
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и
3,00
горивих течности укупног капацитета највише 3 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и
6,00
горивих течности укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и
15,00
горивих течности укупног капацитета преко 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
5,00
укупног капацитета највише 10 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
10,00
укупног капацитета већег од 10 m3, а највише 60 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
15,00
укупног капацитета преко 60 m3
шахтова и канала
0,20
0,30
високог зеленила
1,50
* растојање се мери до габарита резервоара
Растојања дата у табелимогу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 m уз
примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном
воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.
Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода
су:

Називни напон
1 kV ≥ U
1<U≤20 kV
20<U≤35 kV
35 kV < U

Минимално растојање
при укрштању (m)
при паралелном вођењу (m)
1
1
2
2
5
10
10
15

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему не сме се угрозити
стабилност стуба.
Надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у кругу индустријских постројења.
Изузетно, надземно полагање челичних гасовода може се дозволити и ван круга индустријских постројења,
и то на мостовима, на прелазима преко канала и водених токова.
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Надземно полагање гасовода пре улаза у МРС која је ван круга индустријских постројења дозвољено је
само у огради МРС.
Надземно полагање гасовода од полиетиленских цеви (у даљем тексту: ПЕ цеви) није дозвољено.
Минимална хоризонтална дозвољена растојања надземних гасовода до надземних електро водова и
телекомуникационих водова су:
Инсталација

Минимална растојања (m)
Надземни електро водови

1 kV ≥ U
Висина стуба + 3 m*
1<U≤110 kV
Висина стуба + 3 m
110<U≤220 kV
Висина стуба + 3,75 m
400 kV < U
Висина стуба + 5 m
Телекомуникациони водови
2,5
* али не мање од 10 m. Ово растојање се може смањити на 2,5 m за водове са самоносећим кабловским
снопом.
Минимална хоризонтална дозвољена растојања уграђене надземне арматуре у гасоводу до надземних
електро водова и телекомуникационих водова су:
Инсталација

Минимална растојања (m)
Надземни електро водови

1 kV ≥ U
Висина стуба + 3 m*
1<U≤110 kV
Висина стуба + 3 m**
110<U≤220 kV
Висина стуба + 3,75 m**
400 kV < U
Висина стуба + 5 m**
Телекомуникациони водови
2,5
* али не мање од 10m
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове са механички и електрично
појачаном изолацијом.

Минималне висине постављања надземних гасовода од коте терена су:
На местима пролаза људи
На местима где нема транспорта и пролаза људи
На местима прелаза неелектрификоване индустријске железничке пруге (од
горње ивице шине)
На местима електрификованих индустријских железничких пруга (од горње
ивице шине)

Минимална висина (m)
2,2
0,5
5,6
7,1

Вертикална светла растојања између надземних гасовода и других цевовода су:
1) при називном пречнику гасовода до DN300 - не мање од пречника гасовода, али минимално 150 mm;
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2) при називном пречнику гасовода DN300 и већем - минимално 300 mm.
Укрштање надземног гасовода са надземним електричним водовима је дозвољено само ако су ови изведени
као самоносећи кабловски снопови.
Вертикална растојања при укрштању гасовода и надземних електричних водова код којих је изолација вода
механички и електрично појачана при њиховом највећем угибу су:
Минимална удаљеност (m)
Називни напон (kV)
45 kV ≥ U
2,5
45<U≤110 kV
8
110<U≤220 kV
8,75
400 kV < U
10
При укрштању надземних гасовода са надземним електричним водовима, електрични водови морају да
прелазе изнад гасовода, при чему се изнад гасовода поставља заштитна мрежа, а гасовод се мора уземљити.
Минимална хоризонтална растојања спољне ивице надземних гасовода од других објеката или објеката
паралелних са гасоводом су:
Зграде и објекти у индустријском комплексу
Од гасовода до извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и
горивих течности и запаљивих гасова
Од гасовода до осталих индустријских објеката који су разврстани у прву и другу
категорију угрожености од пожара у складу са посебним прописом
Ближа шина неелетрификованог индустријског колосека уз услов да евентуално
исклизнуће композиције не може угрозити гасовод
Путеви у оквиру фабрике или предузећа
Темељ стуба гасовода до подземних инсталација
Ограда откривеног електроенергетског разводног постројења и трансформаторске
станице
Трафостаница у објекту
Стубна трафостаница
Место испуштања растопљеног метала и извора отвореног пламена

Растојање (m)
10
15
10
5
1
1
10
5
10
10

ЛОКАЦИЈА МРС, МС И РС
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у којима стално или
повремено борави већи број људи су:
MOP на улазу
3
Капацитет m /h
MOP≤4 bar
4<MOP≤10 bar
10<MOP≤16 bar
уз објекат
3 m или уз објекат
5 m или уз објекат
до 160
(отвори на објекту морају бити (на зид или према зиду (на зид или према зиду без
ван зона опасности)
без отвора)
отвора)
3m или уз објекат
5 m или уз објекат
од 161 од 1500
8m
(на зид или према зиду без
(на зид или према
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зиду без отвора)
8m
10 m
12 m
2m

10 m
12 m
15 m
3m

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС МС, односно РС.
МРС морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.
Ограда мерно-регулационе станице мора да обухвати зоне опасности и мора бити минималне висине 2 m.
МРС капацитета до 160 Nm3/h не морају да имају ограду.
Уколико је мерно-регулациона станица на отвореном простору, са или без надстрешнице, ограда мора бити
удаљена минимално 10 m од станице.
Ако се МРС налази у ограђеном простору индустријског објекта може бити и без сопствене ограде, али
видно обележена таблама упозорења и заштићена од удара возила.
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су:

Објекат
MOP≤4 bar
Железничка пруга
10 m
Коловоз градских саобраћајница
3m
Локални пут
3m
Државни пут
8m
Интерне саобраћајнице
3m
Јавна шеталишта
3m
Извор опасности станице за снабдевање горивом
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих
10 m
пловила,
мањих
привредних
и
спортских
ваздухоплова
Извор опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности и
10 m
запаљивих гасова
Трансформаторска станица
10 m

Надземни електро водови

MOP на улазу
4<MOP≤10 bar 10<MOP≤16 bar
15 m
15 m
5m
8m
5m
8m
8m
8m
3m
3m
5m
8m
12 m

15 m

12 m

15 m

12 m
15 m
0<MOP≤16 bar
1 kV ≥ U
Висина стуба + 3 m*
1<U≤110 kV
Висина стуба + 3 m**
110<U≤220 kV
Висина стуба + 3,75 m**
400 kV < U
Висина стуба + 5 m**

* али не мање од 10 m
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода
механички и електрично појачана
Минималнo хоризонталнo растојањe МРС, МС и РС од железничких пруга мери се од ближе шине, а
растојање од јавних путева мери се од ивице коловоза.

24. јун 2016. год.

Службени лист општине Тител

број: 9

страна 403.

За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минималнo хоризонталнo растојањe се мери од зида
објекта.
За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без надстрешнице, растојање се мери
од најближег потенцијалног места истицања гаса.
На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима називног напона
преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°.
На укрштању гасовода са градским саобраћајницама, државним путевима I и II реда, као и водотоковима са
водним огледалом ширим од 5 m, угао осе гасовода према тим објектима по правилу мора да износи 90°.
Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°.
За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је
прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим објектима.
Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода.
Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са
другим објектима је:
Објекат
до дна одводних канала путева и пруга
до дна регулисаних корита водених токова
до горње коте коловозне конструкције пута
до горње ивице прага железничке пруге
до горње ивице прага индустријске пруге
до дна нерегулисаних корита водених токова

Минимална дубина укопавања (cm)
100
100
135
150
100
150

Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих разлога за тај поступак
при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али тако да минимална дубина укопавања не
може бити мања од 50 cm.
У зависности од притиска заштитни појас гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране;
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране;
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране;
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране.
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних
радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система.
У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу
од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу захтевима овог
правилника и условима управљача јавног пута.
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Гасне котларнице
При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о техничким нормативима за
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90):
- Вентилацију котларнице извести природним путем, преко доводне вентилационе решетке у спољашњим
вратима, и одводне вентилационе решетке, која се уграђује на наспрамном зиду котларнице (при врху зида);
- Одвод продуката сагоревања се врши преко димњака са димњачком цеви. Не постоји опасност од прескока
пламена;
- Код улазних врата котларнице предвидети тастер за нужно искључење комплетне електро инсталације у
котларници;
- Изградити АБ постоље за котао.
Бушотине
- Удаљеност бушотине од заштитног појаса далековода, јавних објеката и стамбених зграда износи најмање
две висине торња бушотине.
- Од ивице појасајавних саобраћајница, удаљеност осе бушотине мора износитинајмање 15 m.
- Од ивице појаса државних путева Iи IIреда, удаљеност осе бушотине мора износити најмање 30 m.
- Објекти за експлоатацију нафте, земних гасова и слојне воде не смеју бити удаљени мање од 30 m од ивице
јавних објеката и стамбених зграда и 10 m од ивице појаса јавних саобраћајница и заштитног појаса
далековода и телефонских линија.
За изградњу термоенергетске инфраструктуре на површинама претежне намене важе исти услови као и за
изградњу на површинама јавне намене.
6.4.3.

Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру

Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласности од надлежног
дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилника о условима за несметану и
безбеднудистрибуцијуприродног гаса гасоводима притиска до 16 barа ("Службени гласник РС", број 86/15).
6.4.4.

Услови за уређење и изградњу у зонама заштите планираног транснационалног гасовода
„Јужни ток“

Услови за уређење
Правила уређења и организације земљишта у обухвату детаљне регулације одређена су на следећи начин:
- у појасу шире заштите се, без промене власништва над обухваћеним непокретностима, обезбеђује
привремена службеност пролаза за време трајања радова. У току експлоатације гасовода, успоставља се
трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање гасоводом код
планирања, пројектовања и извођења других грађевинских радова и пренамену површина;
- у појасу уже заштите/извођачком појасу се обезбеђује право службености пролаза за потребе извођења
земљаних радова, постављање основне и пратеће инсталације гасовода, изградња објеката гасовода,
надзор и одржавање далековода. У појасу се успоставља и трајна обавеза прибављања
услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање гасоводом код планирања,
пројектовања и извођења других грађевинских радова и пренамене површина;
- издвајање површина јавне намене спроводи се искључиво у делу појаса уже заштите за потребе
формирање грађевинских парцела објеката гасовода и појасу регулације за изградњу/проширење
приступних путева;
- у појасу непосредне заштите, јавни интерес се може установити за потребе спровођења мера
безбедности и уклањање/измештање постојећих објеката;
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- за потребе изградње прикључних електроенергетских и телекомуникационих водова у функцији
гасовода, а који се граде изван регулације постојећих и планираних приступних путева и других јавних
површина, установљава се плански основ за непотпуну експропријацију.
Услови заизградњу
Планским решењем утврђује се енергетски коридор транснационалног гасовода у укупној ширини од 600,0
m (погледати графички прилог „2.2 Намена површина у границама са локацијама за јавне површине,
садржаје и објекте, природна добра и инфраструктурни коридори са зонама заштите“).
У оквиру овог енергетског коридора утврђују се следећи појасеви – зоне заштите гасовода:
а) за транснационални гасовод:
- појас непосредне заштите(експлоатациони појас) обострано од осе гасовода и границе грађевинских
парцела објеката гасовода је ширине 25,0 m на пољопривредном земљишту – изван обухвата је овог
Плана;
- појас уже заштитеобострано од границе појаса непосредне заштите је ширине 75,0 m на
пољопривредном земљишту, то јест граница појаса уже заштите је на 100,0 m од осе гасовода – изван
обухвата је овог Плана;
- појас шире заштите(појас детаљне разраде) обострано од границе појаса уже заштите је ширине 100,0
m, то јест граница појаса шире заштите је на 200,0 m од осе гасовода – у обухвату је овог Плана;
- појас контролисане изградњејесте појас између границе појаса шире заштите и границе коридора.
Граница појаса контролисане изградње је на 300 m од осе гасовода - у обухвату је овог Плана.
Режими коришћења и уређења простора зона заштите гасовода у енергетском коридору су:
- у непосредном појасу заштите дозвољена је изградња објеката у функцији гасовода и задржавање
постојећих и планираних укрштања саобраћајне и друге инфраструктуре са гасоводом, што се решава
кроз пројектну документацију гасовода и уз сагласност власника/управљача предметне инфраструктуре,
док се остали постојећи објекти укљањају. Изградња осталих објеката је забрањена. Забрањена је и
садња вишегодишње вегетације са дубоким корењем (преко 100 cm);
- у појасу уже заштите забрањена је изградња објеката за боравак људи, док ће се постојећи објекти
уклонити. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност
усаглашава/измештања, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сагласност
власника/управљача предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је
могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем гасовода;
- у појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, као и
изградња путне и друге инфраструктуре.
- у појасу контролисане изградње изградња надземних објеката инфраструктурних и комуналних система
је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. У свему осталом спроводе се урбанистички
планови и просторни планови јединица локалне самоуправе.
6.5.ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
6.5.1.

Услови за уређење електронске комуникационе инфраструктуре

На делу простора у обухвату Плана налази се подземни електронски комуникациони кабл првог реда. На
овом простору не постоји електронска комуникациона инфраструктура за потребе будућих корисника
простора.Преко дела простора простире се постојећи РР коридор система мобилних комуниукација.
За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску комуникациону мрежу у
уличним коридорима, како би се створили услови за примену и коришћење широкопојасних сервиса и
приступног мултиплексера дигиталних претплатничких линија (DSLAM) којим ће се омогућити брзи
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приступ интернету, као и мултимедијални сервиси. Електронску комуникациону мрежу у потпуности
каблирати.
У циљу обезбеђења потребе за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области
електронских комуникација потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК
канализације од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај електронске комуникационе
опреме унутар парцела корисника.
Постојећи РР коридор, као и постојећи кабл I реда, не смеју бити угрожени изградњом других
инфраструктурних објеката, као и осталих објеката.
6.5.2.

Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре

Услови за изградњу подземне електронске комуникационе мреже
- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе комуникација
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др).
- Eлектронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница, и поред пешачких
стазау јавним површинама и површинама остале намене.
- Препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадо провлачење
електронских комуникационих каблова.
- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, односно 0,3 m, 0,4 m
до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу, тротоару сл.
- Ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте.
- При паралелном вођењу комуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV најмање растојање
мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV.
- При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао
укрштања око 90.
- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално
растојање мора бити најмање 0,5 m.
- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима водовода
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при приближавању и паралелном
вођењу комуникационог кабла са канализацијом;
- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално растојање мора
бити најмање 0,4 m.
- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4 - 1,5 m, у зависности од притиска гасовода.
- У складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења
радова приликом изградње објеката („Службени гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног пojaca
није дозвољена изградња и постављањеобјеката (инфраструктурних инсталација) других
комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК
канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радовакоји могудаугрозе функционисање
електронскихкомуникација(ЕК објеката).
Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката
- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне, мобилне комуникационе мреже и
опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и антене и
антенски носачи могу се поставити на јавним површинама или површинама остале намене, у оквиру
објекта, на слободном простору, у зонама привредне делатности, у објекту у оквиру појединачних
корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника.
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- Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у радним зонама и на
периферији насеља.
- Објекат за смештај електронске комуникационе опреме може бити зидани или монтажни.
- Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV.
- До комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са антенама обезбедити
приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице.
- За потребе садржаја изградиће се армирано-бетонски стуб као носач антена.
- Обезбедити колско-пешачки прилаз објекту мин. ширине 3,0 m са сервисне саобраћајнице.
- Површину за изградњу РБС оградити оградом мин. висине 2,0 m.
- Слободне површине комплекса озеленити.
6.5.3.

Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру

- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним прикључком по
условима надлежног предузећа.
- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области
ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације, од планираног
ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме унутар парцеле корисника, или до објекта на
јавној површини.
6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
Зеленило на површинама јавне намене
Зелене површине јавне намене у оквиру обухвата Плана ће бити формиране као линијско зеленило у оквиру
уличних коридора (сабирне и приступне саобраћајнице), у оквиру насељског постројења за пречишћавање
отпадних вода, као заштитни појас зеленила уз мелиоративни канал (T/402) који је евидентиран као локални
еколошки коридор и уз насип на обали реке Тисе према брањеном подручју у виду травне вегетације.
Зеленило у оквиру коридора саобраћајница, формирати као линијско зеленило од садница високих и ниских
лишћара аутохтоног порекла, а на проширењима применити и партерно зеленило.
Уз локални еколошки коридор треба формирати заштитни појас зеленила од 20 m (погледати графички
прилог ''2.2 Намена површина у границама са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте, природна
добра и инфраструктурни коридори са зонама заштите''), као зеленило посебне намене са улогом очувања и
заштите биолошке разноврсности (појас од 10 m треба да чини травна вегетација, а 10 m спољног појаса
треба да чини вишеспратно високо зеленило аутохтоних врста). Уз еколошки коридор је забрањено сађење
инвазивних врста, a током уређења зелених површина, потребно је одстранити присутне самоникле јединке
инвазивних врста.
У оквиру комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода, зелене површине треба формирати на мин.
30% површина као заштитно зеленило од аутохтоних врста. Уз унутрашњу границу комплекса, формирати
зелени појас који ће имати санитарно-хигијенску функцију у раздвајању садржаја у оквиру комплекса
пречистача од околних садржаја. Зелене површине комплекса треба да испуњавају, пре свега, санитарно
хигијенску функцију (заштиту од ветра, заштиту земљишта и заштиту ваздуха). На свим слободним
површинама формирати травњак заснован од смеше трава отпоран на гажење. Применити мере заштите
природе, с обзиром да се постројење за пречишћавање отпадних вода налази у заштитној зони еколошког
коридора Тисе до 200 m.
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При озелењавању површина јавне намене, обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста
плавног подручја, који je неопходно обогатити жбунастим врстама (врба и топола на нижим теренима, а на
вишим теренима храст лужњак и врсте хигро и мезофилних шума).
Зеленило на површинама претежне намене
У оквиру површина остале намена коју чине планирани радни садржаји, потребно је формирати зелене
површине у пејзажном стилу.
Зелене површине формирати на минимум 30% површине, садњом дендролошких врста отпорних на гасове,
дим и прашину. Изабрати врсте које одговарају станишним условима, а за заштитно зеленило унутар
комплекса употребити аутохтону вегетацију.
Посебне мере заштите у заштитној зони од 50 m локалног еколошког коридора, подразумевају да се уз
зеленило посебне намене које представља заштитни зелени појас коридора од 20 m, приликом изградње
објеката радних садржаја формира и тампон појас вегетације од 20 m према зеленилу посебне намене
(погледати графички прилог''2.2 Намена површина у границама са локацијама за јавне површине, садржаје
и објекте, природна добра и инфраструктурни коридори са зонама заштите'').
Правила за озелењавање јавних површина
- Обавезна је израда главних пројеката озелењавања за постројење за пречишћавање отпадних вода,
коридоре саобраћајница и зеленило посебне намене (заштитни појас зеленила уз локални еколошки
коридор). Пројектима озелењавања дефинисати избор и количину дендролошког материјала, његов
просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.
- Забрањена је садња зеленила уз канале у појасу ширине од 10 m ради проласка механизације за потребе
редовног одржавања канала.
- Применити мере заштите природе у складу са условима надлежне институције.
- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према техничким нормативима за
пројектовање зелених површина:
Водовода
Канализације
Електрокаблова
ЕК мреже
Гасовода

Дрвеће
1,5 m
1,5 m
мин 2,5 m
1,0 m
1,5 m

Шибље
0,5 m

- Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5 -7 m.
- Избор дендролошког материјала орјентисати на аутохтоне и предложене врсте.
- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год. старости.
Правила за озелењавање на површинама претежне намене
- За површине које су намењене за радне садржаје, обавезна је израда главних пројекта озелењавања. На
свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% зелених површина. Пројектом
озелењавања детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни
распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.
- Применити мере заштите природе у складу са условима надлежне институције.
- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према техничким нормативима за
пројектовање зелених површина:
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Водовода
Канализације
Електрокаблова
ЕК мреже
Гасовода

Дрвеће
1,5 m
1,5 m
до 2,5 m
1m
1,5 m
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Шибље
0,5 m

- Дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, а 4,5-7,0 m од објеката.
- Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте.
- Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а саднице треба да буду I класе, мин. 4-5 година старости.
7.

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

7.1.ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
У североисточном делу обухвата овог Плана је део еколошког коридора реке Тисе, који представља
међународни еколошки коридор и који поред водног тела обухвата и катастарске парцеле небрањеног дела
плавног подручја и део одбрамбеног насипа. Остали део простора који обухвата овај План, тангира
еколошки коридор Тисе. Међународни еколошки коридор треба да задовољи потребе заштићених врста три
станишна типа: шумска, водена и сува травна станишта.
У обухвату Плана се налази и локални еколошки коридор мелиоративног канала. Локални еколошки
коридор мелиоративног канала је формиран за потребе обилазног дела еколошког коридора по принципу
компензације станишта која ће изградњом радне зоне бити уништена. Уз еколошке коридоре, у оквиру мера
заштите, потребно је формирати заштитне зоне до 50 m и 200 m од коридора у функцији заштите самих
коридора.Погледати графички прилог „2.2 Намена површина у границама са локацијама за јавне површине,
садржаје и објекте, природна добра и инфраструктурни коридори са зонама заштите“.
Заштитне зоне еколошких коридора до 50 m и 200 m од коридора су издвојене на основу процене фактора
угрожавања биолошке разноврсности:
- Појас до 50 m од границе коридора је појас где је интензитет утицаја урбанизованог окружења највећи,
због чега су и ограничења најбројнија на овом простору. Наглашава се значај мера за унапређење стања
простора (побољшање квалитета животне средине и формирање зелених тампон појасева);
- Појас до 200 m од границе коридора је појас где делују негативни утицаји надземних инфраструктура
и урбанизације (јаки извори осветљења и буке).
На основу услова заштите природе потребно је применити мере за унапређење природних и полуприродних
елемената еколошких коридора.
0пште мере
- Сачувати вегетацију у природном и блиско природном стању (континуитет обале реке Тисе, травну
вегетацију насипа и обале латералног канала, као и ливада између насипа и латералног канала), ради
проходности еколошког коридора.
- Обезбедити повезивање станишта заштићених врста подизањем/обнављањем појасева високог зеленила
који садрже континуирани појас травне вегетације.
- Поплочавање и изгадњу обала водотока/канала са функцијом еколошких коридора:
 свести на минимум уз примену еколошки повољних техничких решења;
 поплочани или бетонирани делови обале, морају садржати пojac нагиба до 450, a структура овог
пojaca треба да омогућује кретање животиња малих и средњих димензија, првенствено током малих
и средњих водостаја;
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 обезбедити отвореност канала/водотока са улогом еколошких коридора на целој дужини (извршити
ревитализацију коридора код зацевљених деоница) и обезбедити проходност уређењем зеленила у
зони црпних станица;
 обезбедити очување и редовно одржавање травне вегетације обале канала и насипа, као делова
еколошког коридора који омогућавају миграцију ситним врстама сувих травних станишта.
Прибавити посебне услове заштите природе за примену одговарајућих
техничких решења којима ce обезбеђује безбедно кретање животиња уз
еколошки коридор за израду техничке документације приликом:
 регулације водотока (изградња насипа и обалоутврда, продубљивање корита), поплочавања и
изградње обала;
 изградње и/или обнављања саобраћајница које ce укрштају са еколошкимкоридорима;
 изградње нових и обнављања старих мостова.
Избегавати директно осветљење еколошких коридора (нарочито обале канала локалног коридора и Тисе) и
применити одговарајућа техничка решења заштите природних и блиско природних делова коридора од
утицаја светлости, применом одговарајућих планских и техничких решења (смањена висина светлосних
тела, усмереност светлосних снопова према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног
спектра на осетљивим локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и сл.).
Применити засторе којима ce спречава расипање светлости према небу, односно према осетљивим
подручјима еколошке мреже.
Локални еколошки коридор канала проширити издвајањем простора минималне ширине 20 mса обе стране
канала. Ове просторне целине наменити за зеленило посебне намене, са улогом очувања и заштите
биолошке разноврсности (10 m треба да чини травна вегетација, а 10 m спољног појаса треба да чини
вишеспратно високо зеленило аутохтоних врста). Ради очувања континуитета еколошких путања, зелене
пojaceвe повезати са еколошким коридором Тисе:
 Очувати пojac приобалне мочварне вегетације на што већoj дужини обале водотока/канала;
 Зелени пojac уз канал треба да има травну вегетацију у ширини од 10 m, који ce одржава редовним
кошењем или испашом. Забрањено je узурпирање приобалног земљишта коридора преоравањем,
изградњом објеката и сл.;
 Спољни део зеленог пojaca коридора формирати у облику вишеспратног високог зеленила
аутохтоних врста (списак врста је у Образложењу услова).

Посебне мере
-

-

-

Током изградње и функционисања објеката чија je намена директно везана за воду и/или обалу спречити
ширење последица евентуалног акцидентног изливања горива и уља у еколошки коридор, постављањем
пливајућих завеса на одговарајућим локацијама. Гориво и уље просуто на површину воде, као и друге
загађујуће материје, морају ce покупити у најкраћем могућем року (нпр. употребом cansoro-a). За
заштиту околних екосистема од последица евентуалне дисперзије горива воденом површином,
предвидети одговарајуће хемијско-физичке мере (нпр. употреба средства BioVersal за поспешивање
разградње нафтних деривата) и биолошке мере санације (према посебним условима).
Није дозвољено складиштење опасних материја (резервоари горива и сл.) у
небрањеном делу плавног подручја водотокова. Примарну селекцију и
привремено одлагање, као и манипулацију отпадним материјама вршити у
складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник PC“, бр. 36/09 и
88/10) и другим важећим прописима.
У зонама водопривредних објеката применити техничка решења којима ce
обезбеђује континуитет травне вегетације приобалног пojaca и проходност
терена за слабо покретљиве ситне животиње.
Далеководне објекте и инфраструктуру изоловати и обележити тако да ce на
минимум сведе могућност електрокуције (страдања услед удара струје) и
колизије (механичког удара у жице) летећих организама. Носаче изолатора
изоловати пластичним навлакама. Изолаторе поставити на носаче у положају
на доле, a жице обележити на упадљив начин.
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Забрањена je изградња објеката чијанамена није директно везана за обалу водотока са функцијом
еколошког коридора на растојању мањем од 50 m од линије средњег водостаја водотока.
Планско подизање зелених појасева уз постојеће и планиране државне саобраћајнице у обухвату
Плана, треба да ce одвија у складу са предеоним карактеристикама подручја. Није дозвољено стварање
заштитног зеленог пojaca уз сам пojac саобраћајнице који би привлачио животињске врсте и довео до
повећања морталитета њихових популација,
Због еколошког значаја простора,план озелењавања парцела треба да буде саставни део планске и
пројектне документације. Озелењавање треба да ce остварује паралелно са изградњом објеката:
 забрањено je сађење инвазивних врста (списак врста дат je у Образложењу услова) у простору
еколошких коридора, a током уређења зелених површина, одстранити присутне самоникле јединке
инвазивних врста;
 обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста плавног подручја (списак врста дат
je у Образложењу услова), који je неопходно обогатити жбунастим врстама плавног подручја;
 обезбедити редовно одржавање зелених површина.
Приликом парцелисања обезбедити континуитет обале Tиce са вегетацијом у природном или блископриродном стању, у ширини од 20-50m од линије средњег водостаја, односно у ширини од 10m код
високих обала. Овај пojac приобаља, поред своје улоге кључног станишта и еколошког коридора, може
да садржи пешачку стазу.
Минимална удаљеност планираних објеката који захтевају поплочавање и/или осветљење je 20 m, a
оптимална 50m од обале Тисе.
Уређењем пpocтopa око објеката, дефинисањем правила озелењавања и удаљености објеката од обале
Тисе и локалног еколошког коридора, као и дефинисањем типова ограда уз обалу (забрана изградње
ограда непроходних за ситне животиње, уз примену еколошки прихватљивих елемената са отворима
већим од 10 cm), обезбедити проходност обале Тисе и канала за ситне животиње. У случају потребе
легализације захтевати прилагођавање постојећих ограда функцији еколошког коридора (померање
ограда или измене делова ограда код међних тачака суседних парцела према речној обали).

Mepe за заштитну зону еколошких коридора и идентификованих станишта:
1. У појасу од 200 метара од коридора /станишта
- Услов за изградњу укопаних складишта je да ce њихово дно налази изнад коте максималног нивоа
подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којим ce обезбеђује спречавање емисије
загађујућих материја у околни простор.
- Планским решењима мора ce обезбедити:
 примена мepa заштите коридора/станишта од утицаја светлости, буке и загађења,
 дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану коришћења инвазивних врста.
- Услов за изградњу објеката je да њихове граничне вредности индикатора буке на граници
идентификованих (означених) природних станишта заштићених врста са другим наменама простора не
прелази 50dB(A) за дан и вече, односно 40dB(A) за ноћ, a њихово осветљавање не делује на станиште
или коридор.
- Код планирања и изградње инфраструктуре:
 мрежу саобраћајница планирати на начин да што мањи број саобраћајница сече еколошке коридоре и
да прелази најкраћим путем преко коридора;
 саобраћајнице са тврдим застором за моторна возила градити применом техничких мера којима ce
обезбеђује безбедан прелаз за ситне животиње и смањују утицаји осветљења, буке и загађења
коридора/станишта;
 применити посебна техничка решења која спречавају колизију и електрокуцију птица код
електричних водова ниског и средњег напона.
У појасу од 50 метара од коридора /станишта
- Забрањује ce:
 примена техничких решења којима ce формирају рефлектујуће површине (нпр. стакло, метал)
усмерене према коридору или значајном станишту,
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 изградња надземне инфраструктуре, осим оних чија траса најкраћим путем прелази преко еколошких
коридора.
- Примењују ce следеће мере:
 очувати проходност еколошког коридора површинских вода забраном ограђивања пojaca уз обалу
или применом типова ограде које омогућују кретање ситних животиња,
 обезбедити континуитет зеленог тампон пojaca између простора људских активности и
коридора/станишта у ширини од 10 m код постојећих објеката, a 20 m код планираних објеката и то у
складу са типом вегетације коридора/станишта. Овај пojac графички приказати у планској и
пројектној документацији,
 објекте који захтевају поплочавање и/или осветљење лоцирати на минимално 20 m удаљености од
границе коридора/станишта.
- Услов за изградњу вештачких површина (паркинг и сл.) je да ce на парцели формира уређена зелена
површина са функцијом одржавања континуитета зеленог пojaca коридора или тампон зона станишта.
7.2.ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Према подацима Покрајинског Завода за заштиту споменика културе (у даљем тексту тачке 7.2. „Завод“),
унутар простора обухваћеног Планом нису површински регистровани археолошки локалитети.
С обзиром да постоје археолошки локалитети који се не могу регистровати површинском проспекцијом,
Завод је утврдио следеће услове:
- у случају да се приликом земљаних ископа и радова на простору обухвата Плана открије до сада
нерегистровани непокретни и покретни археолошки налази, инвеститор је у обавези да заустави радове и
предузме мере заштите према посебним условима које ће издати Завод и омогући стручној служби да
обави археолошка истраживања и документовање на површини са откривеним непокретним и
покретним културним добрима;
- инвеститор је дужан да обезбеди средства за археолошки надзор, истраживање, заштиту, чување,
публиковање и излагање добара која уживају претходну заштиту где се открију археолошки локалитети
и добра под претходном заштитом.
8.

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на подстицању
градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и технологије у својим објектима,
ради смањења текућих трошкова.
У циљу смањења потрошње свих врста енергије, уштеде енергије и обезбеђивања одрживе градње,
применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, изградње и употребе објеката, неопходно је
унапредити енергетска својства објеката. Применом одговарајућих система, материјала, уређаја, енергената
и слично, оствариће се унапређење енергетске ефикасности.
Штедњу и рационално коришћење енергије не треба схватити као ограничавање друштвеног и личног
стандарда. Коришћење обновљивих извора енергије утиче на раст животног стандарда, очување и заштиту
животне средине: биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија, енергија ветра и друго.
Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана постиже се:
- подизањем зеленила у коридорима саобраћајница (смањује се загревање тла и ствара се амбијент сличан
природном);
- пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима, изложености сунцу и утицају
суседних објеката, подизањем зелених кровова-као компензација окупираном земљишту;
- сопственом производњом енергије и другим факторима;
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- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије
(коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или централизованих
система грејања и хлађења.
Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:
- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије за загревање
објекта (оријентација објекта према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна
вентилација и сл;
- примену адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); примена
прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде (примена савремених котлова и
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, примена савремених
топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте
и друге мере);
- стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију (комбинација
свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише или се може снизити,
могуће у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
- примену адекватног унутрашњег осветљења (примена савремених сијалица и светиљки ради
обезбеђивања потребног квалитета осветљености).
Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објеката не смеју да буду у супротности са другим
суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење објеката.
9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
Квалитет животне средине предметног простора у обухвату Плана је у већој мери очуван јер нема
производних активности које угрожавају природне ресурсе.
Североисточни део обухвата Плана је део еколошког коридора реке Тисе, а остали део простора који
обухвата овај План, тангира еколошки коридор Тисе. Од посебне важности је конципирати будуће
садржаје тако да се избегну евентуални негативни кумулативни и синергијски утицаји корисника простора
на животну средину.
На подручју у обухвату Плана и у непосредном окружењу вредноване су карактеристике животне средине,
тј. кумулативни утицај низа природних и антропогених фактора, као и еколошки проблеми који су се у
претходном периоду манифестовали на подручју насеља Тител.
С обзиром на исказану потребу да се овим Планом обезбеде услови за адекватно функционисање планираних
привредних садржајачија делатност у тренутку израде Плана није позната али су дате смернице и услови за
изградњу капацитета у претходим поглављима, Планом су предвиђене мере и активности у циљу даљег развоја
простора у складу са основним принципима одрживог развоја.
Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производних делатности, као и других планираних
активности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или деградација
животне средине на други начин.
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дефинисане су законским и
подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност људи и заштиту на раду, као и заштиту у
случају ванредних ситуација и удеса. За инфраструктурне објекте обавезе произилазе из прописа о
техничким нормативима и стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при постављању
и извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним међусобним растојањима.
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Услови и мере заштите ваздуха су:
- поштовати Закон о заштити ваздуха и Уредбу о граничним вредностима емисија загађујућих материја у
ваздух („Службени гласник РС“, бр. 71/10 и 6/11-исправка);
- Применити одговарајућа техничко-технолошка решења и мере, приликом пројектовања, градње и
експлоатације постројења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху не прелази
прописане граничне вредности;
- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, обавезно је
предузимање техничко-технолошких мера или обустављање технолошког процеса, како би се
концентрације загађујућих материја свеле на ниво прописаних вредности;
- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите, или до поремећаја
технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је
дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обустави
технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року;
- код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу емитовати непријатни
мириси, обавезна је примена мера које ће довести до редукције мириса, иако је концентрација
емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;
- формирати заштитно зеленило око радних садржаја, као баријере у промету загађивача у односу на
околне садржаје;
- субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који није прописана
обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на животну средину дужан је да
пре пуштања у рад прибави дозволу.
За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или
материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу
загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана
Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.
Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са Законом о заштити од
буке у животној средини. Обавезе јединице локалне самоуправе односе се на акустичко зонирање на својој
територији, одређивање мера забране и ограничења у складу са Законом, доношење локалног акционог
плана заштите од буке у животној средини, обезбеђење и финансирање мониторинга буке у животној
средини на својој територији и вршење надзора и контроле примене мера заштите од буке у животној
средини.
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 75/10) прописани су
индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи.
Према потреби (услед одвијања саобраћајних активности и евентуалне употребе радних машина), надлежни
орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са Правилником о методологији за одређивање
акустичких зона, Законом и важећим подзаконским актима.
Посебни услови и мере заштите од буке за радне садржаје су:
- пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука која се емитује при
прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, не прекорачује прописане граничне
вредности;
- након пуштања погона у рад или при пробном раду погона извршити контролно мерење нивоа буке на
граници комплекса и извршити оцену ефикасности примењених мера заштите, при чему се узима као
меродаван критеријум за ноћ, будући да емитована бука не зависи од доба дана, већ од режима рада
погона (у случају да измерени нивои буке прелазе дозвољене вредности, побољшати звучну изолацију
према осетљивим и угроженим објектима).
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У циљу заштите вода од загађења, у складу са Законом о водама и Законом о заштити животне средине,
предвиђене су следеће мере заштите вода за појединачне објекте:
- забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе граничне
вредности емисије – квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за
упуштање у канализациони систем насеља односно крајњи реципијент;
- забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене;
- отпадне воде потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета који задовољава санитарнотехничке услове за испуштање у јавну канализацију, након чега ће се упустити у насељску
канализациону мрежу;
- вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти;
- вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода.
За потребе функционисања енергетског постројења користи се санитарна вода док је за потребе узгоја
аквакултура неопходна вода доброг квалитета. Најважнији параметар ове воде је количина раствореног
кисеоника неопходног за биолошку активност организама, што ће се постићи одржавањем оптималне
температуре, заменом односно додавањем свеже воде.
Посебни услови и мере заштите земљишта који су у функцији заштите земљишта су:
- примена биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање паркинга, улица и
манипулативних платоа;
- адекватно управљање комуналним и осталим врстама отпада који настаје на простору у обухвату Плана;
- редовно одржавање простора за држање посуда за привремено сакупљање отпада (контејнера и канти),
њиховим пражњењем од стране надлежног комуналног предузећа и применом мера којим се спречава
расипање отпада по околини из посуда за сакупљање.
Услови управљања отпадним материјама
Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и категоризацију отпада код надлежних
организација и да се у зависности од његове природе са њим поступа у складу са законским прописима.
Обавеза генератора отпада је да, у складу са Законом о управљању отпадом, Законом о амбалажи и
амбалажном отпаду и подзаконским актима: обезбеди потребан простор за одлагање отпада, обезбеди
потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних
материја, а да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје субјекту који има одговарајућу дозволу
за управљање отпадом (складиштење, одлагање, третман и сл).
Услови који се односе на све објекте и садржаје на простору у обухвату Плана превасходно се односе на
примену општих и посебних санитарних мера и услова предвиђених законом и другим прописима којима се
уређују послови санитарног надзора, као и прибављене услове/сагласности надлежних органа и
организација.
Посебне мере за постројења и радне садржаје5
Услови који се односе на сва постројења и радне садржаје планиране на простору у обухвату Плана
превасходно се односе на примену општих и посебних санитарних мера и услова предвиђених законом и
другим прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене услове надлежних
органа и организација. За све планиране радне садржаје односно комплексе или постројења обавезна је
примена претходно наведених мера заштите ваздуха, заштита од буке, заштита воде, земљишта, као и
услове управљања отпадом.
Ове посебне мере и услови се односе на следеће:
5
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- предвидети одговарајуће мере заштите, односно опрему, техничка и технолошка решења, којима се
обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности;
- спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине, које се односе на заштиту вода и
ваздуха, заштиту од буке;
- применити опште и посебне санитарне мере и услове у складу са законом и важећим прописима којима се
уређује област санитарног надзора, у случају да се на делове комплекса или планиране активности
примењују одредбе наведених прописа;
- прикључење комплекса у обухвату Плана на постојећу и планирану комуналну инфраструктуру, у свему
у складу са урбанистичким условима за уређење простора;
- обезбедити посебан простор, потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено
чување различитих отпадних материја (комунални и амбалажни отпад, процесни отпад, рециклабилни
материјал, отпад од чишћења сепаратора масти и уља и др.), у складу са законом и другим прописима
којима се уређује поступање са секундарним сировинама, опасним и другим отпадом, до предаје лицу са
којим је закључен уговор, а које је регистровано или има дозволу за управљање отпадом (складиштење,
третман, одлагање и сл.);
- обезбедити потребне количине воде за рад комплекса, укључујући унутрашњу и спољну хидрантску
мрежу, односно захтеве противпожарне заштите; испоштовати посебне услове/сагласности које су
утврдили надлежни органи и организације;
- применити неопходне мере за правилно и безбедно чување и руковање хемијским средствима,
хемикалијама и производима који их садрже, у складу са законом и важећим прописима којима се
уређује управљање хемикалијама;
- спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, просипање, цурење хемикалија, уља итд.), као и
мере за отклањање последица у случају удесних ситуација; прибавити сагласност надлежног органа за
предвиђене мере заштите од пожара;
- заштиту објеката од пожара и атмосферског пражњења, у складу са Законом о заштити од пожара и
пратећим правилницима, као и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96);
- у случају планирања простора за селективно сакупљање отпада који се не може чувати у контејнерима за
комунални отпад, обавеза је власника/корисника да прибави услове, односно дозволу/сагласност
надлежног органа за потребе уређења или коришћења наведеног простора;
- извршити уређење и озелењавање слободних површина у складу са пројектом хортикултурног уређења;
- спроводити програм праћења утицаја рада погона на животну средину, који се односи на мерења
емисије загађујућих материја у ваздух и праћење квалитета испуштених отпадних вода, у складу са
важећим прописима.
За објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган прописује потребу
израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине,
Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 114/08). У оквиру Процене утицаја дефинишу се мере активне заштите
простора у контексту заштите животне средине, у току редовне експлоатације и у случају акцидента.
10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,АКЦИДЕНТНИХ
СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
10.1.

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће природне и
друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују штету већег обима на простору
за који се План ради, као и прописивање мера заштите за спречавање елементарних непогода или
ублажавање њиховог дејства. Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: пожара,високих
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подземних вода и сувишних атмосферских вода, метеоролошких појава: атмосферско пражњење, олујни
ветрови,земљотреса, техничко-технолошких несрећа/акцидената, ратних разарања.
Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања, проглашавања и
управљања у ванредним ситуацијама. Општи принципи управљања ризиком од елементарних непогода и
технолошких удеса односе се на: планирање и имплементацију превентивних мера заштите; приправност и
правовремено реаговање и санирање последица.
Заштита од пожара обезбедиће се:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;
- дефинисањем изворишта за снабдевање водом, обезбеђивањем потребног капацитета насељске
водоводне мреже, тј. обезбеђивањем проточног капацитета и притиска за ефикасно гашење пожара;
- градњомсаобраћајницапремадатимправилима
(потребнеминималнеширине,
минималнирадијусикривинаислично);
- поштовањем прописа при пројектовањуиградњиобјеката (удаљеност између производних, складишних и
објеката специјалне намене, услови складиштења лако запаљивих течности, гасова и експлозивних
материја и сл.).
Заштита од поплава и подземних вода обезбедиће се:
- поштовањем основне намене површина, очувањем детаљне каналске мреже и припадајућих објеката
(одбрамбени насипи, црпне станице, уставе и др.);
- поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње хидротехничких објеката
(карактеристике канала, мостова, пропуста и сл.).
Заштита од метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних ветрова и града) обезбедиће се:
- извођењем громобранске инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом;
- заштита од олујних ветрова обезбедиће се подизањем заштитног зеленила;
- заштита од града обезбедиће се противградним станицама, са којих се током сезоне одбране од града
испаљују противградне ракете. У обухвату Плана изграђена је једна противградна станица Тител (Царски
салаш) која је у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода. Изградња нових објеката на
одстојању мањем од 500 m од противградних станица Сектора одбране од града, могућа је само по
обезбеђењу посебне сагласности и мишљења Републичког хидрометеоролошког завода Србије.
Заштита од земљотреса обезбедиће се:
- правилним избором локације за градњу објеката, применом одговарајућег грађевинског материјала, начином
изградње, спратности објеката и др., као и строгим поштовањем и применом важећих грађевинскотехничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју (за VII-VIII степен интензитета према
ЕМС-98).
- поштовањем регулационих и грађевинских линија, односно, прописане минималне ширине саобраћајних
коридора и минималне међусобне удаљености објеката, како би се обезбедили слободни пролази у
случају зарушавања.
Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 год. на површини терена за локацију која је у обухвату
Плана, према подацима Републичког сеизмолошког завода утврђени су VII и VIII степен сеизмичког
интензитета.
У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. За
VIIстепен сматра се да ће се у смислу интензитета и очекиваних последица манифестовати „силан земљотрес“,
а за VIII – „штетан земљотрес“. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или
реконструкцију објеката обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према
Европској макросеизмичкој скали ЕМС-98, како би се максимално предупредиле могуће деформације објеката
под сеизмичким дејством.
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На подручју Плана континуирано ће се спроводити мере заштите и одбране од елементарних непогода, које
настају као последица климатских, хидролошких, орографских и сеизмичких карактеристика.
10.2. ЗАШТИТА ОД АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА
Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената) обезбедиће се:
- предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце, која је штетна или разарајућа по
здравље људи и животну средину;
- складиштење горива и манипулацију са нафтом и њеним дериватима одвијати у осигураним подручјима,
у циљу спречавања истицања горива и мазива, а сличне услове применити на мазивна уља, хемикалије и
течни отпад;
- паркирање цистерни, грађевинских и других машина и возила вршити само на уређеним местима, уз
предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним дериватима;
- уколико дође до хаварије возила које носи опасне материје у прашкастом или грануларном стању,
зауставити саобраћај и обавестити специјализовану службу која обавља операцију уклањања опасног
терета и асанацију коловоза;
- уколико дође до несреће возила са течним опасним материјама, зауставити саобраћај и алармирати
надлежну службу и специјализоване екипе за санацију;
- уколико дође до хемијског удесана Севесо постројењима (уколико буде неко изграђено у планском
периоду) неопходно је поступати у складу са Законом о ванредним ситуацијама и пратећим
подзаконским актима, а у складу са Политиком превенције удеса, Извештајем о безбедности и Планом
заштите од удеса;
- у складу са Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде
Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник РС“, број 41/10) полазни основ за
идентификацију повредивих објеката је удаљеност од минимум 1000 m од граница Севесо постројења,
односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне (зоне опасности) одређује на основу
резултата моделирања екефата удеса. Повредива зона представља могућу критичну тачку и локацију
хемијског удеса.
10.3. ЗАШТИТА ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА
- Основни циљ усаглашавања просторног развоја са потребама одбране је стварање услова за деловање
цивилне заштитестановништва, заштиту материјалних и природних ресурса у случају ратних дејстава.
Применом законске регулативе за планирање и уређење простора од интереса за одбрану земље
стварају се просторни услови за функционисање цивилнe заштитe становништва.
Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље урађено је у складу са условима
добијеним од Министарства одбранe Републике Србије, који су уграђени у овај План, а подаци који
имају поверљив карактер обрађени су у Посебном прилогу овог Плана.
- У складу са Законом о ванредним ситуацијамаради заштите од елементарних непогода и других несрећа,
органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности,
дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте
погодне за заштиту.
- Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих
склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката, као и
објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од
природних и других несрећа.
- Као други заштитни објекти користе се подрумске просторије и друге подземне просторије, прилагођене
за склањање људи и материјалних добара. Приликом изградње објеката у којима ће боравити запослени,
у оквиру радне зоне, препорука је да се над подрумским просторијама или просторијама приземља (ако
објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.
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- Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације или
реконструкције које би утицале или би могле утицати на исправност склоништа, нити се склоништа
могу користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке услове.
11.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Овим Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних површина и објеката
јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као и других објеката за јавно коришћење, којима се
обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом.
Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању, грађењу,
реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без обзира
на њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости осигурава несметан
приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.
Објекти за јавно коришћење у обухвату Плана су: објекти у склопу комплекса постројења за пречишћавање
отпадних вода, колске и пешачке саобраћајнице.
При планирању, пројектовању и грађењу саобраћајних (колских и пешачких) површина, прилаза до
објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и других објеката за јавно коришћење, морају се
обезбедити обавезни елементи приступачности за све потенциjaлне кориснике, у складу са Правилником о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима сеосигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).
12.

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА
ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску комуналну
инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску мрежу,
дистрибутивну гасоводну мрежу и електронску комуникациону мрежу. Такође, прикључци на јавну
комуналну мрежу се изводе према техничким условима и уз сагласност предузећа, надлежног за одређену
комуналну инфраструктуру.
Оптимални стандард комуналне опремљености грађевинског земљишта подразумева могућност колског
прилаза и прикључака на уличну (јавну) водоводну, канализациону (путем водонепропусне јаме или
упуштањем у уличну мрежу), електро, гасну (или топловодну), електронску комуникациону и ТВ
кабловску мрежу.
За потребе издавања одговарајућих дозвола и аката у складу са Законом, неопходно је обезбедити одређени
минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, односно обезбедити прикључке на ону
комуналну инфраструктуру, која је неопходна за нормално функционисање објеката одређене намене.
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за издавање одговарајућих дозвола
и аката у складу са Законом, дат је по зонама и целинама у обухвату Плана, за које се одговарајуће дозволе и
акта у складу са Законом издају директном применом овог Плана:
1. Радни садржаји мањег капацитета: саобраћајна, водоводна, канализациона, електроенергетска;
2. Радни садржаји већег капацитета: саобраћајна, водоводна, канализациона, електроенергетска;
3. Комплекс ППОВ: саобраћајна, водоводна, канализациона, електроенергетска.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења се доносе за целине (зоне) у обухвату Плана, а дефинисана су за појединачне грађевинске
парцеле као основ за издавање локацијских услова.
Правила грађења се примењују за целине (зоне) и објекте за које се издају локацијски услови на основу
услова из овог Плана.
За потребе реализације планских решења у обухвату Плана дефинисани су урбанистички критеријуми и
услови за градњу планираних садржаја:
- конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8 MCS скале;
- спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу
са Законом о заштити животне средине;
- уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошкопетрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног споменика), извођач радова је
дужан да о томе обавести Покрајински завод за заштиту природе и да предузме све мере како се
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
- обавезно прибављање појединачних мера заштите за израду пројектне документације за све врсте радова
и изградње у оквиру еколошког коридора;
- У случају да се приликом земљаних ископа и радова на простору обухвата Плана открије до сада
нерегистровани непокретни и покретни археолошки налази, инвеститор је у обавези да заустави радове и
предузме мере заштите према посебним условима које ће издати Покрајински завод за заштиту
споменика културе и омогући стручној служби да обави археолошка истраживања и документовање на
површини са откривеним непокретним и покретним културним добрима;
- при пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара („Службени
гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15);
- објекти јавне и пословне намене морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом,
деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад.
2.
2.1.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ФУНКЦИОНАЛНОЈ ЦЕЛИНИ А - (САДРЖАЈИ УЗ РЕКУ ТИСУ У
ПРОСТОРУ БРАЊЕНОМ ОД ПОПЛАВА)

2.1.1. Правила за изградњу објеката радних садржаја мањег капацитета
Непосредан утицај на изградњу објеката и инфраструктуре на овом простору имају локални еколошки
коридор, еколошки коридор реке Тисе и појас одбрамбене линије од поплава.Правила грађења радних
садржаја мањег капацитета ће обухватити правила грађења која су дата овом тачком као и правила за
изградњу у зонама заштите еколошких коридора – локалног и еколошког коридора реке Тисе (погледати
тачку ''7.1. Заштита природних добара'') и у зони одбране од поплава (погледати тачку ''6.2.2.
Услови
за изградњу водне и комуналне инфраструктуре'').
На свим парцелама на којима се планира изградња радних садржаја, уз локални еколошки коридор обавезан
је тампон слој зеленила у ширини од 10mкод постојећих објеката и 20m код планираних објеката
(погледати графички прилог ''2.2 Намена површина у границама са локацијама за јавне површине, садржаје
и објекте, природна добра и инфраструктурни коридори са зонама заштите'').
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Врста и намена објекта који се могу градити
У оквиру грађевинске парцеле, у зони радних садржаја, дозвољена је изградња објеката мањег капацитета,
уз обезбеђење услова заштите животне средине,и то:
- изградња објеката намењених за производне погоне индустрије, пољопривреде и мале привреде (прераде
млека, јаја, меса, житарица, конзервирање воћа и поврћа, производњу сточне хране и сл.),откупне
станице, млинови, складишта за грађевинску робу, складишта за индустријску робу, складишта за
пољопривредну робу (житарица, индустријског, крмног и лековитог биља, цвећа, воћа и поврћа) –
хладњаче, силоси и сл., као и пратећи садржаји (портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе,
магацини, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске ваге и сл.). Затим, трговине на велико и
мало, изложбено-продајни салони, логистички центри и пратећи садржаји, сервиси и услуге, комунални
објекти, станице за снабдевање горивима, као и пратећи садржаји попут угоститељске делатности и све
остале делатности које могу осигурати прописане мере заштите животне средине.
1.

Главни објекат:
Намена: пословни, производни и складишни објекат као и изградња у комбинацијама (пословнопроизводни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат, пословнопроизводно-складишни објекат). Дозвољава се изградња једне стамбене јединице у функцији
пословања у виду породичног стамбеног објекта, односно, у склопу пословног објекта.
Врста: главни објекат може да се гради као слободностојећи, двојни или као објекат у прекинутом
низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних
услова заштите.

2.

Помоћни објекат:
Намена:портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе, магацини, надстрешнице и објекти за
машине и возила, колске ваге, типске трафо-станице, објекти за смештај електронске комуникационе
опреме, котларнице, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на
насељску канализациону мрежу), бунари, ограде и сл.
Врста: објекат се гради као слободностојећи, као објекат у прекинутом или непрекинутом низу.

У овој зони се забрањује изградња фарми и мини фарми.
Постојећи (затечени) стамбени и помоћни објекти у овој зони се задржавају уз могућност њиховог текућег
одржавања.За ове објекте важе иста правила грађења која су прописана за изградњу исте врсте објеката у
зони радних садржаја мањег капацитета.
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје
који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање
дозвољеног индекса изграђености и индекса заузетости земљишта.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 1000,0m2 са ширином уличног фронта минимално
20,0m.
Положај објеката у односу нa регулацију и у односу нa границе грађевинске парцеле, највећи
дозвољени индекс заузетости и највећа дозвољена висина или спратност
У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног комплекса грађевинска
линија се поклапа са регулационом линијом, односно, може у односу на њу да буде одмакнута за
минимално 5,0m(видети графички прилог бр. 2.4. Регулационо-нивелациони план са аналитичкогеодетским елементима за обележавање, грађевинске линије и карактеристични профили јавних
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саобраћајних површина). Објекти који се налазе на улазу у радни комлекс предњом фасадом морају бити
грађени на грађевинској линији.
Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно западној страни. Са тим у
вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (односно јужне) стране је на 5,0m.
Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0m под условом да су задовољени услови
противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између објеката на две суседне парцеле је већи од 4,0m ,
тј. већи од половине вишег објекта.
Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на 10,0m. Евентуално
дозвољена је удаљеност на минимално 5,0m ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток
саобраћаја.
Двојни објекат и објекат у прекинутом низу (основни габарит без испада) се гради на 10,0 m од бочне
границе парцеле, а минимално 5,0 m, ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја.
Планиране радне комплексе формирати тако да се репрезентативни - пословни објекти лоцирају до улице, а
мање атрактивни - производни, складишни и помоћни објекти, у дубину комплекса.
Максималан дозвољен индекс заузетости у овој зони је60%.
Зелене површине треба да заузимају најмање 30% парцеле.
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности:
- пословни и пословно-стамбени максимално П+1+Пк, или укупна висина објекта не може прећи 12,0 m;
- производни и складишни: максимално П, евентуално и више ако то захтева технолошки процес
производње; висина објекта у зависности од технолошког процеса производње;
- помоћни објекат макс. спратности П, или макс. висине до 6,0 m.
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже, односно сутеренске етаже, ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према
нултој коти објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута;
- кота приземља за стамбене објекте, тј. пословно-стамбене објекте је максимално 1,2 m виша од коте
нивелете јавног или приступног пута, ако је кота приземља виша она се решава у оквиру габарита
објекта;
- кота приземља за пословне, производне и складишне објекте максимално 0,2 m виша од коте нивелете
јавног или приступног пута; ако је кота приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта;
- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода макс. 2,2 m од планиране коте
уличног тротоара.
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0m, тј. за ширину дилетације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да
међусобни размак не може бити мањи од 4,0m.
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Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели, у оквиру зоне радних садржаја, поред главних и помоћних објеката дозвољена је
изградња породичног стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом, односно, дозвољена је изградња
пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом.
Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња породичног стамбеног објекта, при одређивању
локације објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у мирнијем делу дворишта са обезбеђењем
одвојеног прилаза објекту, без укрштања са прилазом радном делу.
Максимална спратност породичног стамбеног објектаје П+Пк, односно, пословно-стамбеног објекта са
једном стамбеном јединицом је П+1+Пк. У оквиру овог објекта дозвољена је изградња простора за
гаражирање возила корисника стамбеног простора.
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). Међусобна удаљеност два
слободностојећа објекта је минимално половина висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не може
бити мањи од 4,0 m.
Изградња објеката у низу, када је међусобна удаљеност два објекта 0,0 m, тј. само за ширину дилатације,
може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови
противпожарне заштите.
Пословни и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0 m, ако су задовољени санитарни,
противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m, ако
пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине
вишег објекта.
Удаљеност силоса од других објеката не може бити мања од половине висине силоса.
Бетонске водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до изградње јавне канализационе мреже,
односно прикључења на исту), треба лоцирати на парцели, удаљене минимално 3,0 m од свих објеката и
границе парцеле.
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h=2,2m. Ограда на регулационој
линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно комбинација зидане и транспарентне ограде.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код комбинације, зидани део
ограде не може бити виши од 0,9m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те
ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски
прилаз парцели је минималне ширине 5,0 m, са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m.
Пешачки прилаз парцели је минималне ширине 1,2 m.
У оквиру грађевинске парцеле минимална ширина пешачке стазе је 1,0 m, а минимална ширина колске
саобраћајнице је 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0 m, односно мин. 7,0 m, тамо где се
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обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарне заштите. Манипулативне платое пројектовати са
једностраним нагибом и носивошћу за средњe тешки саобраћај.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити
одговарајући паркинг простор за путничка и теретна возила. Величина једног паркинг места за путничко
возило је мин. 5,0 х 2,5 m, док је за теретно возило мин. 6,0 (10) х 3,0 m. Паркинзи се обликују и
димензионишу у зависности од величине возила и претпостављеног броја корисника. Паркинге за бицикле
изводити по потреби, са обезбеђивањем засебне површине мин. 0,6-0,7 m2 по бициклу.
Заштита суседних објеката
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна
средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним парцелама и њихово нормално
функционисање. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника
или корисника парцеле.
Изградњом објеката уз источну (односно јужну) страну парцеле не сме се нарушити ваздушна линија
суседне парцеле, а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Уз западну (односно северну) границу парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати функцију
изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско дрвеће,
листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и прашину.
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 30%.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних
материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Зеленилом треба да се
обезбеди изолација админстративних објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких
токова као и заштита паркинг простора од утицаја сунца.
Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се
гради.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан или
савремeнији начин.
Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних
равни.
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са
нагибом крова.
Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених материјала или
малтерисане и бојене по жељи инвеститора.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању
јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
2.1.2. Правила за изградњу објеката радних садржаја већег капацитета
Непосредан утицај на изградњу објеката и инфраструктуре на овом простору имају локални еколошки
коридор, еколошки коридор реке Тисе и планирани транснационални гасовод ''Јужни ток''. Правила грађења
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радних садржаја већег капацитета ће обухватити правила грађења која су дата овом тачком као и правила за
изградњу у зонама заштите локалног еколошког коридора, еколошког коридора реке Тисе (погледати тачку
''7.1. Заштита природних добара'') и у зони заштите планираног транснационалног гасовода ''Јужни ток''
(погледати тачку ''6.4.4.
Услови за уређење и изградњу у зонама заштите планираног
транснационалног гасовода „Јужни ток“'').
На свим парцелама на којима се планира изградња радних садржаја, уз локални еколошки коридор, обавезан је
тампон слој зеленила у ширини од 20m (погледати графички прилог број ''2.2 Намена површина у границама са
локацијама за јавне површине, садржаје и објекте, природна добра и инфраструктурни коридори са зонама
заштите'').
Изградња нових објеката на одстојању мањем од 500m од противградне станице Сектора одбране од града,
могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења Републичког хидрометеоролошког завода
Србије.
Врста и намена објекта који се могу градити
У оквиру грађевинске парцеле, у зони радних садржаја, дозвољена је изградња објеката већег капацитетауз
обезбеђење услова заштите животне средине и то:
- објекти намењени за производне погоне индустрије, пољопривреде и мале привреде (прераде млека, јаја,
меса, житарица, конзервирање воћа и поврћа, производњу сточне хране и сл.),откупне станице, млинови,
складишта за грађевинску робу, складишта за индустријску робу, складишта за пољопривредну робу
(житарица, индустријског, крмног и лековитог биља, цвећа, воћа и поврћа) – хладњаче, силоси и сл., као
и пратећи садржаји (портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе, магацини, надстрешнице и
објекти за машине и возила, колске ваге и сл.). Затим, трговине на велико и мало, изложбено-продајни
салони, логистички центри и пратећи садржаји, сервиси и услуге, комунални објекти, станице за
снабдевање горивима, као и пратећи садржаји попут угоститељске делатности и све остале делатности
које могу осигурати прописане мере заштите животне средине.
1. Главни објекат:
Намена: пословни, производни и складишни објекат као и изградња у комбинацијама (пословнопроизводни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат, пословнопроизводно-складишни објекат). Дозвољава се изградња једне стамбене јединице у функцији
пословања у склопу пословног, односно пословно-стамбеног објекта.
Врста: главни објекат може да се гради као слободностојећи, двојни или као објекат у прекинутом
низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних
услова заштите.
2. Помоћни објекат:
Намена:портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе, магацини, надстрешнице и објекти за
машине и возила, колске ваге, типске трафо-станице, објекти за смештај електронске комуникационе
опреме, котларнице, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на
насељску канализациону мрежу), бунари, ограде и сл.
Врста: објекат се гради као слободностојећи, као објекат у прекинутом или непрекинутом низу.
У овој зони се забрањује изградња фарми и мини фарми.
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје
који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање
дозвољеног индекса изграђености и индекса заузетости земљишта.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 2500,0m2 са ширином уличног фронта минимално
25,0m.
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Положај објеката у односу нa регулацију и у односу нa границе грађевинске парцеле, највећи
дозвољени индекс заузетости и највећу дозвољену висину или спратност
У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног комплекса грађевинска
линија је одмакнута у односу на регулационуза минимално 10,0m(видети графички прилог бр. 2.4.
Регулационо-нивелациони План са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије
и карактеристични профили јавних саобраћајних површина). Објекти који се налазе на улазу у радни
комлекс предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској линији.
Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно западној страни. Са тим у
вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (односно јужне) стране је на 5,0m.
Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0m под условом да су задовољени услови
противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између објеката на две суседне парцеле је већи од 4,0m ,
тј. већи од половине висине вишег објекта.
Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на 10,0m. Евентуално
дозвољена је удаљеност на минимално 5,0m ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток
саобраћаја.
Двојни објекат и објекат у прекинутом низу (основни габарит без испада) се гради на 10,0 m од бочне
границе парцеле, а минимално 5,0 m, ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја.
Планиране радне комплексе формирати тако да се репрезентативни - пословни објекти лоцирају до улице, а
мање атрактивни - производни, складишни и помоћни објекти, у дубину комплекса.
Максималан дозвољен индекс заузетости у овој зони је 60%.
Зелене површине треба да заузимају најмање 30% парцеле.
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности:
- пословни и пословно-стамбени максимално П+1+Пк, или укупна висина објекта не може прећи 12,0 m;
- производни и складишни: максимално П, евентуално и више ако то захтева технолошки процес
производње; висина објекта у зависности од технолошког процеса производње;
- помоћни објекат макс. спратности П, или макс. висине до 6,0 m.
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже, односно сутеренске етаже, ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према
нултој коти објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута;
- кота приземља за стамбене објекте, тј. пословно-стамбене објекте је максимално 1,2 m виша од коте
нивелете јавног или приступног пута, ако је кота приземља виша она се решава у оквиру габарита
објекта;
- кота приземља за пословне, производне и складишне објекте максимално 0,2 m виша од коте нивелете
јавног или приступног пута; ако је кота приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта;
- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода макс. 2,2 m од планиране коте
уличног тротоара.
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у прекинутом и непрекинутом низу (у оквиру парцеле).
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Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0m, тј. за ширину дилетације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да
међусобни размак не може бити мањи од 4,0m.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели, Обезбеђивање приступа парцели и
простора за паркирање возила, Заштита суседних објеката и Архитектонско, односно естетско обликовање
појединих елемената објекта, су исти као и у поглављу ''2.1.1. Правила за изградњу објеката у зони радних
садржаја мањег капацитета''.
2.2.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ФУНКЦИОНАЛНОЈ ЦЕЛИНИ Б - (САДРЖАЈИ УЗРЕКУ ТИСУ У
ПРОСТОРУ НЕБРАЊЕНОМ ОД ПОПЛАВА)

Планиране радне површине и садржаји који се предвиђају у зони водног-пловног пута реке Тисе и насипа у
директној су вези са садржајима водног транспорта – теретним пристаништем, терминалом за снабдевање
горивима бродова на пловном путу, као и складишно-претоварним капацитетима у непосредној близини
ових терминала.
За ову функционалну целину је прописана обавезна израда УП-а.
Правила грађења за садржаје теретног пристаништа (ТП) и терминала за снабдевање горивима (ТГ) морају
бити усаглашена са параметрима међудржавног-међународног пловног пута реке Тисе, са параметрима
одбрамбених мера од високих вода реке Тисе, као и са оријентационим урбанистичким показатељима за
израду урбанистичког пројекта (видети тачку ''4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА''). Параметри пловног пута су дати у оквиру
поглавља „6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ“, тачка „6.1.2.Услови за изградњу саобраћајне
инфраструктуре, Водни саобраћај“.
3.ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Основна геолошка истраживања су послови од јавног интереса које изводи Геолошки завод Србије, који на
територији АПВ доноси Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, као надлежни
орган, а у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени лист РС", број 88/11).
Основна геолошка истраживања се изводе и за потребе просторног планирања и израде генералних
урбанистичких планова, утврђивања и вредновања укупних геолошких потенцијала одређеног подручја,
утврђивања намене и подобности геолошке средине као простора за градњу.
Када су у питању примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, она
обухватају истраживања која се изводе ради утврђивања ресурса и резерви минералних сировина,
подземних вода и геотермалних ресурса и условима њиховог коришћења, као и истраживања геолошке
средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских,
рударских и других објеката. Примењена геолошка истраживања која се врше за потребе просторног и
урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударски и других објеката врше се у
циљу упознавања геолошке грађе терена, односно инжењерско-геолошких карактеристика и
геодинамичких својстава геолошке средине, и иста обухватају стадијум детаљних истраживања.
У допису добијеном од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине од
28.09.2015. године (број: 115-310-175/2015-02) се каже: "Резултати основних геолошких истраживања у
Секретаријату нису систематизовани у базу података у којој би били прегледни.
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Секретаријат у овом тренутку, због недостатка људских ресурса, није у могућности да резултате основних
геолошких истраживања систематизује, тако да ни вама не можемо дати прецизне податке о резултатима
истраживања које поседујемо."
На подручју обухвата Плана нису рађена инжењерско-геолошка истраживања.
На основу свега наведеног неопходно је, за потребе пројектовања и изградње планираних садржаја, урадити
Елаборат о геотехничким условима изградње у оквиру ког ће се утврдити геомеханички профил терена са
индексним и физичко-механичким параметрима.
Услови изградње:
- Кишни и фекални колектори и цевоводи граде се са оптималним нагибом до 3%;
- Нивелација терена може да се изводи шљунчаним гранулатом, али и тлом из локалних ископа;
- Објекти високоградње граде се уз директно темељење, на свим врстама темеља, санацијом темељног
тла шљунчаним тампонима или темељењем на дубоким темељима;
- Обавезна је израда геотехничких елабората пре израде главних пројеката за мање захтевне и захтевне
објекте и јавне инфраструктурне објекте.
4.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ
КОНКУРСА

У обухвату Плана су дефинисане локације за које се обавезно израђује пројекат парцелације и
препарцелацијеа то су површине јавне намене: саобраћајнице и пречистач отпадних вода.
Такође је дефинисана и локација за коју је обавезна израда УП-а (радни садржаји уз реку Тису у простору
небрањеном од поплава). Погледати графички прилог ''2.5 Предлог површина јавне и претежне намене са
смерницама за спровођење Плана''.
Оријентациони урбанистички показатељи за израду урбанистичког пројекта
Услови за уређење и изградњу су:
- индекс заузетости парцеле је макс. 60%;
- спратност објеката је макс. П (макс. висина се не односи на претоварну транспортну опрему – дизалице,
осматрачнице, сигнализацију и сл.);
- код теретног пристаништа обавезно је одвајање копненог и акваторијалног дела пристаништа;
- зелене површине комплекса партерно уредити;
- типологију парцела и објеката утврдити детаљном урбанистичком разрадом у складу са планираним
решењем.
5.

ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

У простору, обухваћеном Планом детаљне регулације за део радне зоне Југ-Iу Тителу, постигнути су
следећи урбанистички параметри:
у зони радних садржаја мањег капацитета
- Индекс заузетости: 60%
- Максимална спратност: П+1+Пк
- Остварени проценат зеленила: мин. 30%
у зони радних садржаја већег капацитета
- Индекс заузетости: 60%
- Максимална спратност: П+1+Пк
- Остварени проценат зеленила: мин. 30%
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у зони комплекса ППОВ
- Индекс заузетости: 60%
- Индекс изграђености: 1
- Максимална спратност: П+1
- Остварени проценат зеленила: мин. 30%
6.

ПРИМЕНА ПЛАНА

Даље спровођење Плана ће се вршити према условима датим овим Планом, осим у оном делу за који је
прописана обавезна израда урбанистичког пројекта, а који се односи на изградњу објеката и
инфраструктуре у целини Б (садржаји уз реку Тису у простору небрањеном од поплава).
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО
1.
2.

Графички прилози постојећег стање
Графички прилози планираног решења
В) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1.Одлука о изради Плана детаљне регулацијеза јужну радну зону у Тителу „Тител-југ“(„Службени лист
општине Тител“, број 6/07),
Одлука о измени и допуни Плана детаљне регулације за јужну радну зону
у Тителу „Тител-југ“ („Службени лист општине Тител“, број 4/14),
Решење да се не израђује стратешка процена утицаја Плана на животну средину(Решење број: 501-32/07IV-03, од 02.11.2007. год.)
2. Изводи из планова вишег реда
3.Прибављени подаци и услови за израду планског документа
Прибављени су услови од следећих надлежних органа и институција:














АД „Железнице Србије“, Београд, број 13/14-943 од 10.06.2014.год.;
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Нови Сад,
број 115-31-123/2014-02 од 17.06.2014.год.;
ЈП „Простор“, Тител, број 244/14 од 20.06.2014.год.;
ЈП„Србијагас“, Нови Сад, број 07-01-3438/1 од 24.06.2014.год.;
„НИС“ А.Д., Нови Сад, бројNM_040700/iz-do/015600 од 25.06.2014.год.;
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, бр. 532-02-00134/2014-16 од
24.06.2014.год.;
„ТЕЛЕНОР“ д.о.о., Нови Београд, број 2/182/14 од 01.07.2014.год.;
ЈКП „Комуналац“, Тител, број 243/2014 од 01.07.2014.год.;
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Нови Сад, број 7031-195290/14-223 од 27.06.2014.год.;
ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, Нови Сад, број 2079/1-3506014/БВ од 10.06.2014.год.;
МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за управљање ризиком, Београд, 07/6 број 217-614/14
од 04.07.2014.год.;
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекција за водне путеве, Београд,
број 11/99-2 од 15.07.2014.год.;
ЈП„ВОЈВОДИНАШУМЕ“, Петроварадин, број 3129 од 14.07.2014.год.;
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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, број 342-01-00066/2014-25 од
21.07.2014.год.;
„SouthStream“d.о.о., Нови Сад, број 391 од 30.07.2014.год.;
Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, број 03-1059/4 од 01.10.2014.год.;
„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ д.о.о. Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, број 4.30.4-1117/210640 од 08.12.2014.год.;
„Транснафта“, Нови Сад, број 2124 од 03.07.2014.год.;
Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин, број 02-225/4-2015 од
31.08.2015.год.;
Републички хидрометеоролошки завод, Београд, број 9223-75/2015 од 11.09.2015.год.;
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, број:104-325673/2015-04 од 14.09.2015.год.;
Републички сеизмолошки завод, Београд, број 02-575/15 од 14.10.2015.год.
МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, Нови Сад,
09/22/2/1 број 217-128/16 од 11.01.2016.год.
Захтев за услове на које није пристигао одговор



Ургенција - МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одсек за управљање ризиком и цивилну заштиту,
Београд.
3. Прибављене и коришћене подлоге и карте,
припремљене тематске карте и други графички прилози
5.
Извештај о обављеном раном јавном увиду,
Извештај о обављеној стручној контроли Нацта планаи
Извештај о обављеном Јавном увиду у Нацрт плана
6. Мишљења надлежних органа и институција

За предметни план пристигла су следећа Мишљења надлежних институција:


ЈВП„Воде Војводине“, Нови Сад, бр. I-743/4-14 од 27.08.2014.год.

24. јун 2016. год.
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На основу члана 18. Став 1. и 6., члана 19.,20.,22.,26. Став 1, члана 27.став 10 и члана 28. Закона о
јавној својини („службени гласник РС“ број 72/2011,88/2013 и 105/2014), члана 29. став 1. тачка 27. Статута
општине Тител(„Службени лист општине Тител“ број 10/2014-пречишћен текст) и члана 2. став 1. тачка 3.
Одлуке о одређивању органа општине Тител надлежног за одлучивање и предлагање аката о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 9/2013),
Скупштина општине Тител, на 4. седници одржаној дана 24.06.2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
Општина Тител, Тител, Главна 1., као носилац права јавне својине на непокретности, уписаној у
Лист непокретности број 2976 КО Тител, врши пренос права коришћења објекта број 1., саграђеног на
катастарској парцели број 1130/2 КО Тител, број етажа: приземље, бруто површине 716 m2, на неодређено
време, без накнаде Народној библиотеци „Стојан Трумић“, за потребе обављања делатности установе
културе.
Члан 2.
Општина Тител, као оснивач Народне библиотеке „Стојан Трумић“, даје на коришћење објекат
описан у претходном члану ове Одлуке, на следећи начин:
1. Објекат Зграда културе - који се налази у улици Ђорђа Бешлина, број 5, бруто површине
716m2, даје се на коришћење, Народној библиотеци „Стојан Трумић“, из Титела, улица
Главна, број 10-12.
Носилац права коришћења има право да ствар држи, да је користи у складу са природом и
наменом ствари, да је даје у закуп и да њоме управља у складу са Законом о јавној својини и
уз сагласност оснивача.
Члан 3.
Право коришћења на непокретности наведеној у члану 2. Ове Одлуке уписаће се у јавној књизи о
евиденцији и правима на њима у складу са законом који уређује упис права на непокретностима .
Надлежни орган за упис права на непокретностима ће поред носиоца права јавне својине уписати и
корисника непокретности у складу са чланом 2. Ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“

Република Србија
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-3 /2016- I
Дана: 24.06.2016.године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
Весна Кнежевић, с.р.

страна 432.

број: 9

Службени лист општине Тител

24. јун 2016. год.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Одлуке о преносу права коришћења на непокретности из јавне –
општинске својине садржан је у члановима 18. став 1. и 6., члана 19., 20., 22., 26. став 1., члана 27. став 10.
и члана 28. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/2013 и 105/2014), члана 29.
став 1. тачка 27. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014-пречишћен текст) и
члана 2. став 1. тачка 3. Одлуке о одређивању органа општине Тител надлежног за одлучивање и
предлагање аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 9/2013),којима је прописано да установе чији су оснивачи јединице локалне
самоуправе имају право коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им
пренете на коришћење.
Одредбом члана 27. став 10. прописано је да о располагању (давање ствари на коришћење) стварима
у својини локалне самоуправе , одлучује орган одређен у складу са законом и статутом општине.
Члановима 29. став. 1 тачка 27. Статута општине и чланом 3. Одлуке о одређивању органа општине
Тител надлежног за одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Тител., уређена је надлежност органа општине - Скупштине општине за одлучивање о
прибављању и располагању стварима у јавној својини.
Чланом 1. Предлога Одлуке врши се пренос права коришћења објекта у јавној својини општине
Тител, Народној библиотеци „Стојан Трумић“, на неодређено време, без накнаде за потребе обављања
делатности установе културе.
Чланом 2. Предлога Одлуке даје се на коришћење предметна непокретност и одређује носилац
права коришћења и право носиоца права коришћења да ствар држи, њоме управља са природом и наменом
ствари сходно Закону о јавној својини за пренета права коришћења.
Чланом 3. Утврђено је да ће се пренето право коришћења пренети на корисника непокретности
уписом у јавној књизи о евиденцији непокретности- РГЗ-надлежној Служби за катастар непокретности
Тител.
Чланом 4. Овим чланом утврђује се обавеза објављивања Одлуке у „Службеном листу општине
Тител“ и утврђује да ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

4
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09,
81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и
145/14) и члана 29. и 81. Статута општине Тител ("Службени лист општине Тител" бр. 10/2014-пречишћен
текст) Скупштина општине Тител на 4. седници одржаној 24.06.2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак и начин отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини (у даљем тексту: грађевинско земљиште), критеријуми за утврђивање цене грађевинског
земљишта које се отуђује, односно закупнине грађевинског земљишта, закључивање уговора о отуђењу
односно давању у закуп грађевинског земљишта, поништај решења о отуђењу грађевинског земљишта и
престанак закупа грађевинског земљишта за територију Општине Тител.

24. јун 2016. год.
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Општина Тител стара се о рационалном коришћењу грађевинског земљишта према намени
земљишта одређеној планским документом, у складу са Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту:
Закон).
Члан 2.
Отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта ради изградње може се вршити само ако је за
предметно грађевинско земљиште донет плански документ на основу кога се може издати локацијска
дозвола.
Члан 3.
Послове обезбеђивања услова на уређивању, употреби, унапређивању и заштити грађевинског
земљишта обавља Јавно предузеће „Простор“ Тител (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 4.
Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине.
Површине јавне намене могу се давати у закуп на одређено време ради постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера.
Члан 5.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп као неизграђено и уређено.
Изузетно од става 1. овог члана, може се отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште које није
уређено, под условом да лице коме се то грађевинско земљиште даје прихвати прописане услове за
уређивање грађевинског земљишта садржане у јавном огласу и уговором преузме обавезу да о свом трошку
изврши опремање земљишта.
Члан 6.
Грађевинско земљиште се даје у закуп ради изградње привремених објеката.
Рок за привођење намени грађевинског земљишта које се даје у закуп не може бити дужи од три
године од дана закључивања уговора о закупу.
Грађевинско земљиште се даје у закуп на период од најмање 5 година а најдуже 20 година.
По истеку рока из става 2. овог члана, закупац предаје грађевинско земљиште слободно од лица и
ствари, без права на накнаду за изграђени објекат и уложена средства за опремање грађевинског земљишта.
Члан 7.
Грађевинско земљиште може се давати у закуп у сврху пољопривредне обраде и то за период од
најмање једне године и најдуже до пет година.
Грађевинско земљиште из става 1. овог члана издаје се до привођења земљишта планираној намени.
Члан 8.
Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта спроводи се у складу са Програмом отуђења и
давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта који доноси Општинско веће Општине Тител (у
даљем тексту: Општинско веће), на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа.
Програм из става 1. овог члана садржи списак парцела, њихову површину, начин располагања
(отуђење, дугорочни или краткорочни закуп), намену и врсту објеката која се може градити у складу са
важећим планским документом, врсту делатности која се може обављати ако су у питању монтажни објекти
и слично
II ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 9.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп јавним надметањем или прикупљањем понуда
јавним огласом.
Изузетно, грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у
случајевима предвиђеним Законом.
Члан 10.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп лицу које понуди највећу цену или највиши
износ закупнине за то земљиште, која се накнадно не може умањити.
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Изузетно, грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп по цени односно закупнини која
је мања од тржишне цене, односно без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе.
Члан 11.
Одлуку о покретању поступка и расписивања јавног огласа за јавно надметање, односно
прикупљање понуда јавним огласом ради отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта доноси
Општинско веће.
Члан 12.
Јавни оглас из члана 11. ове Одлуке објављује се у средствима јавног информисања и путем
интернета.
Члан 13.
Поступак јавног надметања и поступак прикупљања понуда јавним огласом спроводи Комисија за
отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта (у даљем тексту: Комисија) у складу са Законом и овом
одлуком.
Комисија има председника, заменика председника, два члана и њихове заменике.
Комисију именује председник Општине на период од четири године.
Комисија ради и одлучује у пуном саставу.
Стручне и административне послове за Комисију обавља Јавно предузеће.
Председник, заменик председника, као и чланови Комисије не могу бити учесници у поступку
јавног надметања и поступку прикупљања понуда.
О току поступка јавног надметања и поступка прикупљања понуда јавним огласом води се
записник.
Члан 14.
Решење о отуђењу грађевинског земљишта након спроведеног поступка доноси Скупштина
општине Тител, на предлог Општинског већа.
Решење о давању у закуп грађевинског земљишта доноси Општинско веће.
Решење из става 1. и 2. овог члана доставља се свим учесницима у поступку јавног надметања
односно прикупљања понуда и Општинском јавном правобранилаштву.
Против решења из става 1. и 2. овог члана може се покренути управни спор односно тужба пред
надлежним судом, у року од 30 дана од дана достављања решења.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Члан 15.
Решење из члана 14. ове Одлуке садржи нарочито:
податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује односно даје у закуп,
опис и ближе податке о грађевинском земљишту,
податке о објекту који треба да се гради,
износ цене отуђења односно закупнине грађевинског земљишта,
рок трајања закупа,
рок привођења грађевинског земљишта намени уколико се даје у закуп,
обавезу закључивања уговора о отуђењу, односно давању у закуп грађевинског земљишта у року од
30 дана од дана правоснажности решења, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе,
правну поуку учеснику јавног надметања да против решења може пред надлежним судом покренути
управни спор у року од 30 дана од дана достављања решења, као и Општинском јавном
правобраниоцу да у истом року може поднети тужбу надлежном суду.

Члан 16.
Уговор о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта закључује се између лица које
прибавља грађевинско земљиште у својину, односно лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп и
Општине Тител, у року од 30 дана од дана правоснажности решења из члана 14. ове Одлуке, а након
прибављеног мишљења општинског правобраниоца.
У име Општине Тител уговор потписује председник Општине.
Примерак закљученог уговора из става 1. овог члана доставља се општинском правобраницу, у року
од 15 дана од дана закључења уговора, ради спровођења поступка укњижбе права својине.
Уговор из става 1. овог члана садржи нарочито:
 податке о грађевинској парцели,
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податке о објекту који се гради,
податке о цени односно висини закупнине и начину плаћања,
рок трајања закупа,
обавеза плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у складу са посебном Одлуком,
посебне услове за уређивање грађевинског земљишта уколико се у закуп даје неуређено
грађевинско земљиште,
податке о року у коме земљиште мора да се приведе намени (код закупа земљишта),
права и обавезе у случају неизвршења уговорних обавеза,
начин решавања спорова,
поступак и услови измене уговора,
друге одредбе у складу са важећим прописима.
1. Јавно надметање

Члан 17.
Јавни оглас расписан ради отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта јавним
надметањем, садржи:
1. податке из јавних књига о земљишту које се отуђује или даје у закуп,
2. податке из урбанистичке, односно планске документације о земљишту и објектима који се на њему
могу градити,
3. податке о уређености грађевинског земљишта,
4. обавештење да се отуђује односно даје у закуп грађевинско земљиште које није уређено, као и да је
лице коме се грађевинско земљиште даје обавезно да о свом трошку изврши одређене радове на
уређивању тог грађевинског земљишта,
5. обавештење да ће накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште (у случају потребе) платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину,
односно коме је грађевинско земљиште дато у закуп,
6. почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине,
7. дужину трајања закупа и рок привођења грађевинског земљишта намени,,
8. гарантни износ од 10% од почетне цене односно закупнине за учешће у поступку и рок за повраћај
гарантног износа учесницима који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског
земљишта, односно који не добију у закуп земљиште, обавештење до ког датума и до колико сати се
могу подносити пријаве,
9. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања на јавни оглас,
10. рок у коме је лице дужно да исплати цену односно закупнину,
11. обавештење да подносилац пријаве који је прибавио грађевинско земљиште у својину, односно
коме је земљиште дато у закуп, не закључи уговор у складу са чланом 16. став 1. ове Одлуке, губи
право на повраћај гарантног износа и
12. место и време одржавања јавног надметања и
13. друге елементе битне за предмет огласа.
Рок за подношење пријава за јавно надметање је 30 дана од дана јавног оглашавања изузев за
земљиште из члана 7. ове Одлуке где је рок за подношење пријаве 8 дана од дана јавног оглашавања.




Члан 18.
Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем тексту: пријава) садржи:
за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања,
за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и
седиште.
Уз пријаву се доставља:
1) доказ о уплаћеном гарантном износу,
2) уредно овлашћење за заступање,
3) фотокопију личне карте за физичка лица и
4) решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног огласа.
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Члан 19.
Пријава се доставља Комисији путем Јавног предузећа.
Ако се уз пријаву не достави потпуна и уредна документација из члана 18. ове Одлуке, Комисија
обавештава подносиоца пријаве да је допуни или измени до последњег дана одређеног за пријем пријава.
Ако подносилац пријаве из става 2. овог члана не отклони недостатке у складу са обавештењем
Комисије, не може стећи статус учесника у јавном надметању.
До одржавања јавног надметања не могу се давати обавештења о подносиоцима пријава.
Члан 20.
Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су кад јавном надметању приступи
један учесник, односно његов овлашћени заступник.
Поступку јавног надметања могу присуствовати сва заинтересована лица.
Члан 21.
Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава идентитет подносиоца уредних
пријава или њихових овлашћених заступника, утврђује ко је све од подносилаца пријава стекао статус
учесника и утврђује листу учесника јавног надметања.
Комисија упознаје учеснике са поступком јавног надметања.
Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи катастарску парцелу која је
предмет јавног надметања и почетну цену грађевинског змљишта, односно почетни износ закупнине.
Председник Комисије позива учеснике да дају своје понуде.
Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ од понуђеног, а
поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуди већи износ од последње понуде.
Председник Комисије пита три пута да ли неко од присутних учесника нуди већи износ и после
трећег позива констатује који је највећи понуђени износ и име понуђача и објављује да је јавно надметање
за предметно грађевинско земљиште завршено.
Члан 22.
О раду Комисије води се записник.
На почетку поступка јавног надметања у записник се уноси место и време јавног надметања, лични
подаци чланова Комисије и подаци о катастарским парцелама.
Поред података из претходног става у записник се уносе и следећи подаци:
1. број пријављених учесника,
2. почетна цена грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине,
3. листа учесника са понуђеним износима,
4. примедбе учесника јавног надметања,
5. највећи понуђен износ за грађевинско земљиште, односно износ закупнине и податке о учеснику са
том понудом,
6. време завршетка поступка јавног надметања и
7. друге податке од значаја за рад Комисије.
Записник потписују сви чланови Комисије и лице које води записник.
Члан 23.
По обављеном јавном надметању Комисија доставља записник из члана 22. ове Одлуке Надзорном
одбору Јавног предузећа.
Надзорни одбор Јавног предузећа након разматрања записника о спроведеном поступку јавног
надемтања, утврђује предлог решења о отуђењу односно давању у закуп грађевинског земљишта и
доставља га Општинском већу.
Уколико Надзорни одбор Јавног предузећа или Општинско веће утврде неправилности у
спровођењу поступка јавног надметања, Општинско веће може поништи одлуку о расписивању јавног
огласа.
Утврђени предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта Општинско веће прослеђује
Скупштини општине на усвајање.
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2. Прикупљање понуда јавним огласом
Члан 24.
Јавни оглас расписан ради прикупљања понуда за отуђење или давање у закуп грађевинског
земљишта садржи податке из члана 17. ове Одлуке, као и:
1) рок за подношење понуда,
2) место и време отварања понуда.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања изузев за земљиште из члана 7. ове
Одлуке где је рок за подношење пријаве 8 дана од дана јавног оглашавања.
Члан 25.




Понуда из члана 24. ове Одлуке садржи:
за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања,
за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и
седиште.
Уз понуду се доставља:
1) доказ о уплаћеном гарантном износу.
2) уредно овлашћење за заступање,
3) фотокопија личне карте за физичка лица,
4) решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар
5) понуђену цену односно закупину у фиксном динарском износу.

Члан 26.
Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом назнаком на коју катастарску
парцелу се односи.
Понуђена цена грађевинског земљишта, односно понуђени износ закупнине мора да буде у
динарском износу који је исти или већи од почетног износа утврђеног одлуком о расписивању јавног огласа
ради прикупљања понуда.
Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.
Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда.
Неуредна је понуда:
1) поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се
односи,
2) која не садржи податке и уредна документа из члана 24. ове одлуке, и
3) у којој понуђена цена грађевинског земљишта, односно понуђени износ закупнине није у складу са
ставом 2. овог члана.
Члан 27.
О раду Комисије води се записник
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена јавног отварања
понуда, личних података чланова Комисије, података о катастарским парцелама и ко је од подносилаца
односно овлашћених заступника присутан.
Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички констатује.
Понуде се разврставају према катастарским парцелама.
Председник Комисије јавно отвара понуде по редоследу приспећа и диктира у записник садржину
сваке понуде, а Комисија констатује да ли је понуда уредна.
Комисија у записнику констатује ако за поједине катастарске парцеле није поднета ни једна понуда.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
Члан 28.
Уколико се на оглас пријави два или више учесника који су понудили исти износ цене односно
закупнине грађевинског земљишта, предност има учесник у поступку чија је пријава раније приспела.
Члан 29.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела најмање једна
благовремена и уредна понуда.
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Ако поступак прикупљања понуда јавним огласом не успе, поступак ће се поновити у року од 15
дана.
Члан 30.
По обављеном поступку отварања понуда Комисија доставља записник из члана 27. ове Одлуке
Надзорном одбору Јавног предузећа.
Надзорни одбор Јавног предузећа након разматрања записника о спроведеном поступку отварања
понуда, утврђује предлог решења о отуђењу односно давању у закуп грађевинског земљишта и доставља га
Општинском већу.
Уколико Надзорни одбор Јавног предузећа или Општинско веће утврде неправилности у
спровођењу поступка прикупљања понуда јавним огласом, Општинско веће ће поништити одлуку о
расписивању јавног огласа.
Утврђени предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта Општинско веће прослеђује
Скупштини општине на усвајање.
3. Непосредна погодба
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члан 31.
Грађевинско земљиште може се отуђити или дати у закуп непосредном погодбом, у случају:
изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и организација,
органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној
својини;
прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта, који је захтев поднео у
роковима прописаним Законом, ако је изградња тог објекта у складу са условима предвиђеним
Законом;
исправке граница суседних катастарских парцела;
формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 102. Закона;
отуђења или давања у закуп под условима повољнијим од тржишних уз претходно прибављену
сагласност Владе у складу са чланом 96. став 7. Закона; и
споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности које је било предмет
експропријације, у складу са прописима о експропријацији.

Члан 32.
Поступак непосредне погодбе спроводи Јавно предузеће, по захтеву заинтересованог лица.
Надзорни одбор Јавног предузећа предлаже Општинском већу доношење решења о отуђењу или
давању у закуп грађевинског земљишта, непосредном погодбом.
Поступак отуђења односно давања у закуп грађевинског земљишта из члана 31. став 1. тачка 5.
спроводиће се у складу са Уредбом о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или
да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде
(„Службени гласник РС" бр. 13/2010, 54/2011 и 21/2012).
III ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ЗАКУПНИНА
Члан 33.
Цену грађевинског земљишта, односно закупнину плаћа лице које је прибавило грађевинско
земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп у поступку утврђеном овом одлуком.
Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем, односно прикупљањем
понуда јавним огласом утврђује се у висини тржишне вредности појединачне грађевинске парцеле.
Податке о тржишној вредност грађевинског земљишта Јавно предузеће прибавља од Пореске управа
или организације овлашћене за процену непокретности.
Почетну цену годишње закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта из члана 7. ове Одлуке
утврђује Општинско веће.
Члан 34.
Почетни износ закупнине грађевинског земљишта утврђује се у висини 2% вредности почетне цене
за отуђење грађевинског земљишта која се множи бројем година на које се земљиште даје у закуп.
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Члан 35.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује односно даје у закуп у складу са овом Одлуком дужно
је да плати укупну цену односно закупнину у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу
односно давању у закуп грађевинског земљишта.
Изузетно у случају отуђења грађевинског земљишта за изградњу објеката од значаја за привредни
развој општине, а на предлог Општинског већа, лице коме се земљиште отуђује може платити укупну цену
на следећи начин:
- укупна цена умањена за износ уплаћеног гарантног износа плаћа се у 24 (двадесетчетири) месечних рата, с
тим што прва рата у износу од 20% укупне цене доспева у року од 15 дана од дана закључења уговора о
отуђењу.
Месечне рате подлежу усклађивању месечним индексом потрошачких цена који утврђује
Републички завод за статистику и објављује се у „Службеном гласнику РС“.
У случају из става 2. овог члана општински јавни правобранилац ће у катастру непокретности
укњижити на грађевинском земљишту забрану отуђења и оптерећења до коначне исплате уговорене цене
отуђења.
IV ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ПРЕСТАНАК
ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 36.
Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује односно даје у закуп, у року из члана 16. став
1. ове Одлуке, не закључи уговор о отуђењу односно давању у закуп грађевинског земљишта, Општинско
веће на предлог Јавног предузећа доноси решење којим ће поништити решење о отуђењу односно давању у
закуп грађевинског земљишта.
Решење из става 1. овог члана се доставља лицу на које се односи.
Против решења из става 1. овог члана може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана
достављања решења.
У случају из става 1. овог члана не врши се повраћај средстава која су дата на име гарантног износа
за учешће у поступку отуђења грађевинског земљишта.
Члан 37.
Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши своју уговорену обавезу
плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор о отуђењу се једнострано раскида и Јавно предузеће
покреће поступак за поништај решења из члана 14. ове одлуке.
Решење о поништају решења о отуђењу грађевинског земљишта доноси Општинско веће на предлог
Јавног предузећа.
Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана
достављања решења.
У случају из става 1. овог члана не врши се повраћај средстава која су дата на име гарантног износа
за учешће у поступку отуђења грађевинског земљишта.
Члан 38.
Уколико лице, коме се грађевинско земљиште отуђује односно даје у закуп по цени која је мања од
тржишне цене односно закупнине или отуђује или даје у закуп грађевинско земљиште без накнаде према
члану 32. став 3. ове Одлуке, не изврши преузете обавезе утврђене уговором о отуђењу или давању у закуп,
Општинско веће на предлог Јавног предузећа доноси решење којим ће поништити решење о отуђењу
односно давању у закуп грађевинског земљишта.
Решење из става 1. овог члана се доставља лицу на које се односи.
Против решења из става 1. овог члана може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана
достављања решења.




Члан 39.
Закуп грађевинског земљишта престаје истеком уговореног рока.
Закуп грађевинског земљишта престаје пре уговореног рока ако закупац:
у уговореном року не плати закупнину,
не плати допринос за уређивање грађевинског земљишта,
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користи грађевинско земљиште противно намени за које му је дато,
у року од три године од дана закључења уговора о давању у закуп грађевинског земљишта не
приведе намени или не изврши знатније радове за које је грађевинско земљиште дато,
 поднесе захтев за раскид уговора и
 ради привођења земљишта планираној намени.
Решење о престанку закупа из става 2. овог члана доноси Општинско веће, на предлог Јавног
предузећа.
Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор, у року од 30 дана од дана
достављања овог решења.
Члан 40.
Ако закуп престане на основу члана 39. став 2. тач. 2, 3. 4. и 5. ове одлуке закупац има право на
повраћај уплаћеног износа закупнине, умањеног за 20% односно за трошкове поступка давања у закуп
грађевинског земљишта, на основу одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа.
Надзорни одбор Јавног предузећа утврђује износ средстава који се враћа у складу са ставом 1. овог
члана.
О повраћају средстава из става 1. овог члана закључује се посебан уговор након доношења решења
из члана 39. став 3. ове одлуке.
У случају престанка закупа из става 1. овог члана не врши се повраћај средстава која су дата на име
гарантног износа за учешће у поступку давања у закуп грађевинског земљишта.
Члан 41.
Ако се промени власник објекта који је изграђен на грађевинском земљишту које се користи по
основу уговора о закупу, Јавно предузеће ће на захтев новог власника изменити уговор о закупу, тако што
ће на место дотадашњег закупца ступити нови власник објекта.
Уз захтев за измену уговора о закупу подносилац захтева доставља уговор о куповини објекта, или
објекта у изградњи, или други правни основ којим се стиче право својине на објекту, или објекту у
изградњи, оверен у суду и са потврдом пореске управе о измирењу пореза или ослобађању пореске обавезе,
односно правоснажно решење о наслеђивању.
V ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ЗАКУП
Члан 42.
На грађевинском земљишту јавне намене могу се постављати мањи монтажни објекти привременог
карактера у складу са посебном Одлуком, посебним планом и привременим урбанистичким условима за
одређену врсту објеката.
Грађевинско земљиште из става 1. овог члана даје се у закуп најдуже до двадесет година.
Члан 43.
Грађевинско земљиште из члана 42. ове Одлуке даје се у закуп у поступку јавног надметања или
прикупљања понуда јавним огласом на начин и по поступку утврђеним за отуђење односно давање у закуп
грађевинског земљишта.
Почетну месечну закупнину грађевинског земљишта утврђује Надзорни дбор Јавног предузећа.
Члан 44.
На основу решења Општинског већа о давању грађевинског земљишта ради постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера, закључује се уговор о закупу са Јавним предузећем.
Након истека рока из члана 42. став 2. ове Одлуке грађевинско земљиште се може поново дати у
закуп по поступку предвиђеном овом Одлуком.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта ("Службени лист општине Тител", бр. 8/2011).
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Члан 46.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Тител".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Број: 011-14/2016-I
Дана: 24.06.2016.
Тител

Председник
Весна Кнежевић, с.р.

5
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,
72/09, - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12,45/13,93/14 и 106/15) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 29. став 1. тачка 10. и члана 81. став 1.
Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014-пречишћен текст), Скупштине
општине Тител на 4. седници одржаној 24.06. 2016. године дноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Надзорног
одбора Дома здравља Тител

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Дома здравља Тител:
1. Дарко Тодоровић из Шајкаша,
2. Воја Митрић из Титела
II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Дома здравља Тител:
1. Тесла Миленко из Шајкаша,
2. Ивана Колак из Титела
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-52 /2016-I
Дана: 24.06. 2016. године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић, с.р.
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На основу члана 130. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,
72/09, - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12,45/13,93/14 и 106/15) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 29. став 1. тачка 10. и члана 81. став 1.
Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014-пречишћен текст), Скупштине
општине Тител на 4. седници одржаној 24.06. 2016. године дноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Дома здравља Тител
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Дома здравља Тител:
Драган Спасић из Титела
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Дома здравља Тител:
Јулијана Салма из Титела
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- 51 /2016-I
Дана: 24.06. 2016. године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић, с.р.

7

Скупштина општине Тител, на 4. одржаној 24.06. 2016. године, на основу члана 42. Закона о
правима пацијената („Службени гласник РС“ број 45/2013), члана 29. став 1. тачка 19. и члана 81. став 1.
Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014-пречишћен текст), доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
I
Образује се Савет за здравље општине Тител, као посебно радно тело Скупштине општине Тител.

Савет за здравље се образује у следећем саставу :

II

1. Милан Ковачић - члан из реда локалне самоуправе,
2. др Невена Кнежић - члан из локалне здравствене установе,
3. Ружа Јовановић - члан из реда локалне самоуправе,
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4. Слађана Бореновић - члан, представник удружења грађана из реда пацијената,
5. Александар Бојовић - члан, представник Републичког фонда за здравственo
осигурање, Филијала за Јужнобачки управни округ - испостава у Тителу.

1)
2)
3)
4)

III
Задаци Савета су да:
разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и
прикупљених доказа и утврђених чињеница;
о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе ,
односно оснивача приватне праксе , на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке ;
разматра извештаје сваетника пацијената , прати остваривање права пацијената и предлаже мере за
заштиту и промоцију права пацијената
подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената
Скупштини општине , министарству надлежном за послове здравља, надлежном секретаријату за
здравство Аутономне покрајине Војводине, а ради информисања и оставривања потребне сарадње ,
извештај доставља и Заштитнику грађана.
IV
Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен Пословником о
раду Савета за здравље општине Тител.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-50 /2016- I
Дана: 24.06. 2016. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Кнежевић, с.р.

